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ar saknēm novadāavīze

1.septembrī ar skanīgām 
bērnu čalām, atkalredzēša-
nās prieku un pedagogiem 
pasniegtiem ziedu klēp-
jiem iezvanīs  2014./2015.  
mācību gadu. Uz Ozolnie-
ku novada četrām skolām 
dosies 952 skolēni, kas ir 
par 95 vairāk kā pērn. Šo-
gad īpaši varam lepoties ar  
134 pirmklasniekiem.

Ozolnieku novada izglī-
tības darbinieki jauno mā-
cību gadu sagaida ar labām 
domām un pozitīvām sajū-
tām. Vēlamies, lai iestādēs 
augtu radoši, mērķtiecīgi, 
sekmīgi un sportiski bērni 
un turpinātos laba sadarbī-
ba ar vecākiem. Apzinoties, 
ka priekšā grūts darba cē-
liens, esam pārliecināti, ka 
bērnos ieguldītais noteikti 
nesīs augļus. Vienmēr at-
cerēsimies, ka izglītība ir 
viena no dzīves pamatvēr-
tībām!

Vēlot labas sekmes un 
nezūdošu enerģiju, Ozolnieku 

novada pedagogi 

Stāvlaukums pie Ozolnieku stacijas iegūst jaunu veidolu

Sveicam 
Zinību 
dienā!

Kopš „Baltijas ceļa” akcijas 
ir pagājis jau ceturtdaļgad-
simts. Pa šo laiku Latvijā ir 
izaugusi jauna paaudze, kas 
par to ir tikai dzirdējusi no 
vecākiem vai skolotājiem. 
Saprast vēsturiskos notiku-
mus un izjūtas var palīdzēt 
arī dalība ikgadējā skrējie-
nā, kas vieno trīs Baltijas 
valstis.

600 kilometrus garajā stafetē 
no 22. līdz 24. augustam, pieminot 
pirms 25 gadiem iedzīvotāju veido-
to “Baltijas ceļu”, šogad piedalījās 
vairāk nekā 45 dalībnieku no Lietu-
vas, Igaunijas un Latvijas, informē 
pasākuma dalībnieks Juris Bērziņš 
no skrējēju kluba “Ozolnieki”. Skrē-
jienā šogad piedalījās 16 skrējēji no 
Latvijas, no tiem 11 no skrējēju kluba 

„Ozolnieki”. Šogad skrējiens notika 
jau 23. reizi - tas sācies divus gadus 
pēc notikušās akcijas un notiek pa 
to pašu maršrutu, kad divi miljoni 
baltiešu sadevās rokās, izveidojot 
«dzīvo» ķēdi, lai visai pasaulei ne-
vardarbīgā veidā apliecinātu savas 
alkas pēc pašnoteikšanās. 

Trīs dienu ilgo skrējienu kopš 
1991. gada tradicionāli organizē Lie-
tuvas Amatieru skrējēju asociācija. 
Latvieši tajā sāka piedalīties dažus 
gadus vēlāk. Katru gadu “Baltijas 
ceļā” ir skrējēju kluba “Ozolnieki” 
pārstāvji, kuri arī vienmēr komplek-
tē Latvijas komandu. Šogad tajā ir 
pārstāvji arī no Rīgas, Ķekavas nova-
da Baložiem, Jelgavas un Ogres.

„Maršruts skrējienam ir nemai-
nīgs - tas sākas 22. augusta rītā no 
Viļņas Katedrāles laukuma pēc 
mācītāja dotās svētības un valsts 

augstāko amatpersonu laba vēlēju-
miem skrējiena dalībniekiem. Visas 
dienas garumā skrējēji pa piecu līdz 
desmit kilometru gariem etapiem 
pieveica Lietuvas ceļa posmu, vaka-
rā apmetoties Pasvalē, kas atrodas 
netālu no Lietuvas-Latvijas robe-
žas. Sestdien dalībnieki skrējienu 
turpināja no sešiem rītā, abu valstu 
robežu šķērsojot ap plkst. 10.00” 
stāsta skrējēju kluba “Ozolnieki” 
vadītājs Juris Bērziņš

23. augusta pēcpusdienā tautu 
solidaritātes skrējiena dalībnie-
ki sasniedza Rīgas centru, nolika 
ziedus un fotografējās pie Brīvības 
pieminekļa, bet vakarā stafetes 
skrējiena dalībnieki sasniedza Sa-
lacgrīvu, kur arī nakšņoja. Bet svēt-
dien skrējiena maršruts no Latvijas 
turpinājās Igaunijā. Stafetes gala-
punkts ir Igaunijas Parlamenta ēka.

„Es skrējienā piedalījos 13. rei-
zi, Arnis Vērmels 14. reizi un Jānis 
Marčinkus 10. reizi. Mani burtiski 
ierāva šajā stihijā, jo Lietuvā šo pa-
sākumu valsts līmenī ļoti atbalsta. 
Skrienot izjūtu piederību Baltijai, 
vēroju kā gadu gaitā mainās ceļa 
posmi, pa kuriem skrienam. Lie-
tuvā pie katra novada robežas pa-
sniedz padzerties, sagaida ar kon-
certu. Sadraudzību „Baltijas ceļā” 
izjūt visu valstu sportisti. Skrie-
šanas sports un tradīcijas Lietuvā 
ir spēcīgi attīstītas, viņi „sit mūs 
pušu”. Cik ilgi šis pasākums vēl no-
tiks nākotnē, nosaka personības, 
kuras to rīko un atbalsta.”

Solvita Cukere 

Trīs mēnešus ilga auto 
stāvlaukuma paplašināšanas 
darbi pie Ozolnieku stacijas.  
SIA „Mārupes ceļinieks” veica 
būvdarbus par kopējo summu 
105 000 eiro. Stāvlaukums pēc 
rekonstrukcijas kļuvis vizuā-
li patīkams un paredzēts 40 
automašīnu novietošanai. Re-
konstrukcijas laikā izbūvētas arī 
lietus kanalizācijas attīrīšanas 
iekārtas, kas pasargās „Ozolnie-
ku ezeru” no piesārņojuma.
Jūlija Kostrova, Ozolnieku novada 

būvinspektore 

Jau 25 gadus vienoti „Baltijas ceļā”!
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Saskaņā ar Ozolnieku 
novada domes 2014. gada 
12. augusta lēmumu Nr.8 
„Ozolnieku novada terito-
rijas plānojuma pilnvei-
dotās redakcijas nodošana 
publiskajai apspriešanai” 
publiskajai apspriešanai 
tiek nodota Ozolnieku 
novada teritorijas plāno-
juma redakcija. Publiskās 
apspriešanas termiņš no 
2014. gada 20. augusta 
līdz 2014. gada 10. sep-
tembrim.

Ar Ozolnieku nova-
da teritorijas plānojuma 
redakciju var iepazīties 
Ozolnieku novada domē 
(Stadiona ielā 10, Ozol-
niekos), Branku pakalpo-
jumu centrā (Parka ielā 
4, Brankās), Ānes pakal-

pojumu centrā (Celtnieku 
ielā 12B, Ānē), Salgales 
pagasta pārvaldē („Vīg-
riezēs”, Emburgā), kā arī 
novada mājas lapā www.
ozolnieki.lv.

Rakstiskas atsauksmes 
par teritorijas plānoju-
ma redakciju var iesniegt 
Ozolnieku novada domē 
personīgi vai nosūtot pa 
pastu, vai uz e-pasta ad-
resi ozolnieki@ozolnieki.
lv. Tālrunis informācijai 
63084704.

Par sabiedrības līdzda-
lības pasākuma norises 
vietu un laiku informēsim 
atsevišķi novada mājas 
lapā www.ozolnieki.lv. 

Antra Plotņikova, Zemes 
ierīcības inženiere

Teritorijas plānojuma 
redakciju nodod 
publiskajai apspriešanai

1. Apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr.5/2014 „Grozī-
jumi saistošajos noteikumos 
Nr.1/2014 „Par Ozolnieku 
novada pašvaldības 2014.
gada budžetu”.
2. Lūgt ilgtermiņa aizņēmu-
mu no Valsts kases uz trīs 
gadiem šādiem mērķiem: 
Projekta „Teteles pamat-
skolas ēkas, kas atrodas 
Skolas ielā 10, Tetelē, Cenu 
pagastā, Ozolnieku novadā 
energoefektivitātes paaug-
stināšana” īstenošanai 130 
460 eiro apmērā saskaņā ar 
2014.gada 25.jūlija līgumu 
Nr.397. Aizdevuma un Valsts 
kases noteikto procentu 
atmaksu garantēt ar pašval-
dības budžetu.
3. Apstiprināt Ozolnieku 
novada Izglītības attīstības 
programmu 2014. – 2020. 
gadam.

4. Atcelt Ozolnieku novada 
domes 2009.gada 15.sep-
tembra lēmuma Nr.3 pirmo 
daļu par Ozolnieku MS un 
Salgales MMS adminis-
trācijas apvienošanu un 
apstiprināt štatu sarakstu 
2014./2015. mācību 
gadam.
5. Apstiprināt Ozolnieku un 
Branku jauniešu centru noli-
kumus un štatu sarakstu.
6. Apstiprināt „Nolikumu 
par braukšanas izdevumu 
segšanu profesionālās un 
vispārējās izglītības iestāžu 
izglītojamiem Ozolnieku 
novadā”.
7. Uzsākt detālplānojuma 
izstrādi nekustam īpašumam 
„Jelgavas iela 37”, Ozolnieki, 
(kadastra apzīmējumiem 
5466 001 0328, platība 
4,34 ha). 
8. Nodot publiskajai 

apspriešanai Ozolnieku 
novada teritorijas plānojuma 
pilnveidoto redakciju.
9. Apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.6/2014 „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā”.
10. Apstiprināt noteikumus 
par Ozolnieku novada Soci-
ālā dienesta pakalpojumu 
punktiem.
11. Veikt grozījumus Ozolnie-
ku novada domes maksas 
pakalpojumu sarakstā, mak-
sas pakalpojumu sarakstu 
papildinot ar higiēnas centra 
sniegtajiem pakalpojumiem 
Ānē. (sīkāka informācija 
Ozolnieku novada Sociālajā 
dienestā).
12. Apstiprināt Ozolnieku 
novada domes deputātu Jāni 
Vīgantu par pārstāvi Jelgavas 
un Ozolnieku novadu medību 
koordinācijas komisijā.

aktualitātes

Arī šogad skolēniem turpinās 
kompensēt transporta izdevumus

2014. gada 12. augus-
ta domes sēdē apstiprināts 
Nolikums par braukšanas iz-
devumu segšanu vispārējās, 
profesionālās un profesionā-
lās ievirzes izglītības iestāžu 
izglītojamajiem, kuri deklarēti 
Ozolnieku novadā. 

Nolikums paredz, ka paš-
valdība var segt braukšanas 
izdevumus Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā dek-
larētajiem izglītojamajiem līdz 
vispārējās, profesionālās vai 
profesionālās ievirzes izglītī-
bas iestādei Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā un 
ārpus Ozolnieku novada ad-
ministratīvās  teritorijas, ja līdz 
tuvākajai Ozolnieku novada 
vispārējās izglītības iestādei 
netiek nodrošināts pašvaldī-
bas organizēts skolēnu au-
tobuss vai izglītojamajam ar 
valsts vai pašvaldības peda-
goģiski medicīniskās komisijas 
atzinumu nepieciešams vispā-
rējo vai profesionālo izglītību 
iegūt pēc programmas, kura 
Ozolnieku novada izglītības 
iestādēs netiek īstenota.

Pašvaldība var segt brauk-
šanas izdevumus, ja izglītoja-

mais vispārējo, profesionālo 
vai profesionālās ievirzes izglī-
tību iegūst citas pašvaldības 
vispārējās, profesionālajās vai 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs objektīvu iemeslu dēļ. 
Kompensācijas par braukša-
nas izdevumiem varēs saņemt 
tie, kuri iesnieguši iesniegumu 
un izziņu no izglītības iestādes, 
kur izglītojamais mācās, līdz 
10. septembrim par pirmo mā-
cību pusgadu un līdz 10. janvā-
rim par otro mācību pusgadu. 
Iesniegumus pieņems Ozolnie-
ku novada domē. 

Aicinām skolēnu vecākus 
iepazīties ar nolikuma saturu, 
izvērtēt bērnu atbilstību noli-
kumā atrunātajiem kritērijiem 
un sagatavot iesniegumus, ja 
skolēnam ir tiesības kandidēt 
uz pašvaldības piešķirto trans-
porta kompensāciju.

Ar nolikumu var iepazī-
ties pašvaldības mājas lapā  
www.ozolnieki.lv

Uldis Gāle, Ozolnieku 
novada Izglītības nodaļas va-
dītājs m. 29254061, e-pasts: 

uldis.gale@ozolnieki.lv

I. Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi (turpmāk - 
Noteikumi) nosaka: 
1.1. personu kategorijas, 
papildus likumā „Par palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā” 
noteiktajām kategorijām, kuras ir 
tiesīgas saņemt Ozolnieku novada 
pašvaldības (turpmāk - Pašvaldī-
bas) palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā (turpmāk tekstā – 
Palīdzība);  
1.2. kārtību, kādā personas 
reģistrējamas un izslēdzamas 
personas no Palīdzības reģistriem;  
1.3.kārtību, kādā Palīdzība 
sniedzama. 
2. Noteikumi ir attiecināmi uz 
personām, kuras savu dzīvesvietu 
deklarējušas Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā (izņemot 
likumā „Par palīdzību dzīvokļu jau-
tājumu risināšanā” un Noteikumu 
11.10. punktā minētās personas) 
un ir iesniegušas Pašvaldībai 
iesniegumu un dokumentus, kas 
apliecina tiesības saņemt Pašval-
dības Palīdzību.
3. Pašvaldība sniedz šāda veida 
Palīdzību:
3.1. pašvaldībai piederošo vai tās 
nomātu dzīvojamo telpu izīrēšana;
3.2. sociālā dzīvokļa izīrēšana;
3.3. palīdzība īrētās pašvaldībai 
piederošās dzīvojamās telpas 
apmaiņā pret citu īrējamu pašval-
dībai piederošu dzīvojamo telpu;
4. Pašvaldības speciālists mājokļa 
jautājumos reģistrācijas secībā 
izskata iesniegtos dokumentus un 
iesniedz tos Pašvaldības Sociālo 
jautājumu komitejai atzinuma 
sniegšanai.
5. Pašvaldības dome pēc 
iesniegto dokumentu un Sociālo 

jautājumu komitejas atzinuma 
izvērtēšanas pieņem lēmumu par:
5.1. personas atzīšanu par tiesīgu 
saņemt Palīdzību un reģistrēšanu 
attiecīgajā palīdzības reģistrā, 
5.2. atteikumu personu reģistrēt 
attiecīgajā palīdzības reģistrā, 
5.3. personas izslēgšanu no 
attiecīgā palīdzības reģistra, 
5.4. pašvaldības īpašumā esošo 
dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres 
līguma termiņa pagarināšanu;
5.5. sociālo dzīvokļu izīrēšanu un 
īres līguma termiņa pagarināšanu;
5.6. pašvaldības īpašumā esošo 
izīrējamo dzīvojamo telpu maiņu.
6. Pašvaldības speciālists mājokļa 
jautājumos atbilstoši Pašvaldības 
domes lēmumam veic personu 
iekļaušanu palīdzības reģistros un 
izslēgšanu no tiem, kā arī uztur 
izveidotos palīdzības reģistrus un 
reizi gadā uz 1.maiju aktualizē 
reģistros iekļauto personu kārtas 
numurus, pamatojoties uz doku-
mentiem, kas apliecina personas 
tiesības īrēt Pašvaldības dzīvokli.
7. Pašvaldībā ir izveidoti šādi 
dzīvokļa jautājumu risināšanā 
sniedzamās palīdzības reģistri:
7.1. pašvaldības dzīvojamās tel-
pas izīrēšanai personām, kurām 
neatliekami sniedzama palīdzība;
7.2. pašvaldības dzīvojamās tel-
pas izīrēšanai pirmām kārtām;
7.3. pašvaldības dzīvojamās tel-
pas izīrēšanai vispārējā kārtībā; 
7.4. sociālā dzīvokļa vai sociālās 
dzīvojamās telpas izīrēšanai;  
7.5. pašvaldības īrētās dzīvojamās 
telpas apmaiņai pret citu pašvaldī-
bas  īrējamu dzīvojamo telpu.
8. Ja pēc personas reģistrēša-
nas palīdzības reģistrā zuduši 
apstākļi, kuri bijuši par pamatu 

šīs personas atzīšanai par tiesīgu 
saņemt palīdzību un reģistrēšanai 
attiecīgās palīdzības saņemšanai, 
personas pienākums ir nekavējo-
ties par to paziņot  pašvaldībai.

II. Pašvaldībai piederošo 
dzīvojamo telpu izīrēšana
2.1. Personas, kurām ir tiesības 
saņemt pašvaldības palīdzību, 
izīrējot dzīvojamo telpu
9. Personas, kurām saskaņā ar 
likuma „Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā” 13.pan-
ta pirmajā daļā noteiktajam 
neatliekami sniedzama palīdzība, 
Pašvaldības speciālists mājokļa 
jautājumos atbilstoši Pašvaldī-
bas domes lēmumam reģistrē 
Noteikumu 7.1. punktā noteiktajā 
palīdzības reģistrā pieteikumu 
iesniegšanas secībā.
10. Par personām, kuras ar 
dzīvojamo telpu nodrošināmas 
pirmām kārtām, Ozolnieku nova-
dā tiek atzītas atbilstoši likuma 
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā” 14.pantā noteiktajam. 
11. Par personām, kura ar dzīvoja-
mo telpu nodrošināmas vispārējā 
kārtībā, Ozolnieku novadā tiek 
atzītas:
11.1. persona, kura Ozolnieku 
novada administratīvajā teritorijā 
savu dzīvesvietu deklarējušas 
ne mazāk kā pēdējos 10 gadus 
dzīvokļos bez ērtībām;
11.2. maznodrošināta persona, 
ģimene audzina 3 vai vairāk 
nepilngadīgus bērnus;  
11.3. maznodrošināta perso-
na, ģimene audzina bērnu ar 
invaliditāti;

11.4. visi pilngadīgie ģimenes 
locekļi ir pensionāri vai perso-
nas ar invaliditāti, kuriem nav 
apgādnieku; 
11.5. persona, kas ir atsevišķi dzī-
vojošs, nestrādājošs pensionārs, 
kuriem nav apgādnieka;  
11.6. persona, kas ir atsevišķi 
dzīvojoša persona ar invaliditāti, 
kuram nav apgādnieka;  
11.7. persona, kura nav nodroši-
nāta ar atsevišķu istabu, kas tai 
pienākas sakarā ar Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisijas slēdzienu;  
11.8. persona, kura nodrošināma 
ar dzīvojamo telpu saskaņā ar 
Pašvaldības Sociālā dienesta un 
bāriņtiesas atzinuma;
11.9. persona, kura īrē Pašval-
dības sociālo dzīvokli, ir pilnībā 
nokārtojušas savas parādu saistī-
bas ar Pašvaldību un guvušas re-
gulārus un pietiekamus ikmēneša 
ienākumus, kas ļauj pretendēt uz 
atbilstošas dzīvojamās telpas īri;
11.10. persona, kas ir pašvaldī-
bas funkciju izpildei nepieciešams 
darbinieks. 
12. Pēc Pašvaldības domes lēmu-
ma par Noteikumu 10. un 11.pun-
ktā minēto personu atzīšanu par 
tiesīgu saņemt Palīdzību, Paš-
valdības dzīvokļu saimniecības 
speciālists tās reģistrē Noteikumu 
7.2. un 7.3. punktos noteiktajos 
palīdzības reģistros pieteikumu 
iesniegšanas secībā.
2.2. Personu reģistrācijas kārtība
13. Persona, kura vēlas īrēt 
Pašvaldības dzīvokli, iesniedz 
Ozolnieku novada pašvaldībā 
rakstisku, motivētu iesniegumu, 

kuru paraksta visi pilngadīgie 
ģimenes locekļi, un dokumentus, 
kas apliecina, ka šī persona ir 
tiesīga saņemt palīdzību. Iesnie-
gumā persona ar savu parakstu 
apliecina, to:
13.1. ka tās īpašumā nav cita 
likuma „Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā” 16.panta 
trešās daļas noteikumiem atbilsto-
ša dzīvošanai derīga dzīvojamā 
māja vai dzīvojamā telpa;
13.2. ka tā pēdējo piecu gadu lai-
kā nav devusi piekrišanu privatizēt 
tās īrēto valsts vai pašvaldības 
dzīvokli citai personai un noslē-
gusi ar šo personu vienošanos 
par dzīvojamās telpas lietošanas 
tiesību izbeigšanu vai nav devusi 
piekrišanu atsavināt dzīvokli un 
darījuma rezultātā zaudējusi 
lietošanas tiesības uz attiecīgo 
dzīvokli.
14. Persona iesniedz rakstisku ie-
sniegumu, pievienojot vai uzrādot 
šādus dokumentus:
14.1. personu apliecinošu doku-
mentu;
14.2. personas, kuras tiek izliktas 
no dzīvokļa, pamatojoties uz 
tiesas spriedumu - spēkā stājušos 
tiesas spriedumu par izlikšanu no 
dzīvokļa kopiju, uzrādot oriģinālu;
14.3. pensionāri - pensijas apliecī-
bas kopiju, uzrādot oriģinālu;
14.4. politiski represētās 
personas - politiski represētās per-
sonas apliecības kopiju, uzrādot 
oriģinālu;
14.5. personas ar invaliditāti – Ve-
selības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijas izziņas 
kopiju, uzrādot oriģinālu;

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.augusta sēdes lēmumu Nr.10 (protokols Nr.8) Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.6/2014 

„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.panta otro daļu, 15.pantu, 24.panta pirmo daļu,

likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un  sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 5.panta ceturto daļu, 6., 8.pantiem, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu 

14.6. repatrianti – repatrianta 
izziņu, uzrādot oriģinālu un arhīva 
izziņu par repatrianta, viņa vecāku 
vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo 
pierakstu pirms izceļošanas no 
Latvijas;
14.7. personas, kuras pēc soda 
izciešanas atbrīvotas no ieslodzī-
juma vietas – atbrīvojuma izziņas 
kopiju, uzrādot oriģinālu.
15. Pašvaldības funkciju realizē-
šanai darbā uzaicinātajam spe-
ciālistam jāiesniedz darba devēja 
pamatots lūgums par dzīvojamās 
telpas nepieciešamību.
16. Nepieciešamības gadījumā 
Pašvaldības speciālists mājokļa 
jautājumos var iesniedzējam 
pieprasīt papildu dokumentus 
informācijas precizēšanai.  
2.3. Pašvaldības dzīvojamo telpu 
piedāvāšanas secība un izīrēša-
nas kārtība
17. Ikvienu neizīrētu pašvaldī-
bai piederošu dzīvojamo telpu 
vispirms piedāvā īrēt personām, 
kurām palīdzība dzīvojamās telpas 
izīrēšanā sniedzama neatliekami, 
ja tādas ir. Ja šādu personu nav 
vai tās visas rakstveidā atteikušās 
īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to 
piedāvā īrēt personām, kuras 
reģistrētas palīdzības sniegšanas 
reģistrā to personu grupā, kuras 
ar dzīvojamo telpu nodrošināmas 
pirmkārt. Ja šādas personas nav 
reģistrētas vai tās visas rakstveidā 
atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo 
telpu, to piedāvā īrēt personām, 
kuras reģistrētas palīdzības 
sniegšanas reģistrā to personu 
grupā, kuras ar dzīvojamo telpu 
nodrošināmas vispārējā kārtībā.
18. Pamatojoties uz Pašvaldības 
domes pieņemto lēmumu par 
dzīvojamās telpas izīrēšanu, īres 
līgumu sagatavo un pašvaldības 
vārdā slēdz pašvaldības dzīvoja-

mā fonda apsaimniekotājs. 
19. Dzīvojamā telpa tiek nodota 
īrniekam ar dzīvojamās telpas 
nodošanas-pieņemšanas aktu, 
kuru paraksta izīrētāja pārstāvis 
un īrnieks.

III Sociālo dzīvokļu 
izīrēšana
3.1. Personas, kurām ir tiesības 
saņemt palīdzību un to reģistrāci-
jas kārtība
20. Papildus likuma „Par sociā-
lajiem dzīvokļiem un sociālajam 
dzīvojamām mājām” 5.panta 
pirmajā daļā noteiktajām perso-
nām Ozolnieku novadā tiesības 
īrēt sociālo dzīvokli ir maznodroši-
nātām personām (ģimenēm), kas 
noteiktas Noteikumu 11.2.-11.6. 
un 11.8. punktā.
21. Persona (ģimene), kura vēlas 
īrēt sociālo dzīvokli iesniedz pama-
totu iesniegumu un dokumentus, 
kuri apliecina personas tiesības 
īrēt sociālo dzīvokli.
22. Persona (ģimene), kura 
iesniegusi dokumentus un atzīta 
par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli ar 
Pašvaldības domes lēmumu, tiek 
reģistrēta noteikumu 7.4.minētajā 
palīdzības reģistrā kā pretendente 
uz sociālā dzīvokļa īri, pieteikumu 
iesniegšanas secībā.
23. Persona (ģimene), kura ir zau-
dējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, 
tiek izslēgta no palīdzības reģistra 
sociālā dzīvokļa piešķiršanai. 
Izslēgšanai par pamatu ņemams 
viens no šādiem dokumentiem:
23.1. Pašvaldības Sociālā dienes-
ta izsniegtā izziņa, ka persona 
(ģimene) nav maznodrošināta;
23.2. personas iesniegums par 
izstāšanos no palīdzības reģistra 
sociālā dzīvokļa piešķiršanai.
24. Persona (ģimene) tiek izslēgta 
no palīdzības reģistra sociālā 
dzīvokļa izīrēšanai ar Pašvaldības 
domes lēmumu.
3.2. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas 

kārtība
25. Sociālo dzīvokli vai sociālo dzī-
vojamo telpu izīrē uz Pašvaldības 
domes lēmuma pamata personai 
(ģimenei), kura ir atzīta par tiesīgu 
īrēt sociālo dzīvokli vai sociālo 
dzīvojamo telpu. 
26.Sociālo dzīvokli vai sociālo 
dzīvojamo telpu nodod lietošanā, 
slēdzot īres līgumu ar dzīvokļa 
apsaimniekotāju un izbeidzot 
līdzšinējo dzīvojamās telpas īres 
līgumu, ja tāds bijis noslēgts.
27.Sociālā dzīvokļa vai sociālās 
dzīvojamās telpas īres līgums 
tiek slēgts rakstveidā uz laiku ne 
ilgāku par 6 (sešiem) mēnešiem. 
Ja pēc minētā termiņa persona 
(ģimene) nav zaudējusi tiesības 
īrēt sociālo dzīvokli, pēc personas 
savlaicīga iesnieguma ar Domes 
lēmumu īres līgums tiek atjaunots.
28. Pašvaldība var izbeigt noslēg-
to sociālā dzīvokļa īres līgumu 
pirms termiņa, izliekot īrnieku un 
viņa ģimenes locekļus no sociālā 
dzīvokļa likumā „Par sociāla-
jiem dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamām mājām” noteiktajos 
gadījumos un kārtībā.
29. Pamatojoties uz noslēgto so-
ciālā dzīvokļa īres līgumu, īrnieks 
noslēdz līgumus ar komunālo 
pakalpojumu sniedzējiem par at-
tiecīgā pakalpojuma saņemšanu.
30. Sociālā dzīvokļa īrnieks maksā 
Ozolnieku novada domes noteiktu 
īres maksu. 
3.4. Sociālo dzīvokļu uzturēšanas, 
apsaimniekošanas 
un pārvaldīšanas kārtība
31. Sociālo dzīvokļu un sociālo 
dzīvojamo telpu uzturēšanu un 
apsaimniekošanu veic SIA ”Ozol-
nieku KSDU” vai  SIA „Āne EP”.
32. Sociālo dzīvokļu un sociālo 
dzīvojamo telpu uzturēšana un ap-
saimniekošana tiek finansēta liku-
ma „Par sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām” 
3.pantā noteiktajā kārtībā no:

32.1.šim nolūkam paredzētiem 
Ozolnieku novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem,
32.2.šim nolūkam paredzētiem 
Ozolnieku novada Sociālā dienes-
ta budžeta līdzekļiem,
32.3.sociālo dzīvokļu un sociālo 
dzīvojamo telpu īrnieku īres 
maksām,
32.4.šim nolūkam paredzētiem 
valsts budžeta līdzekļiem,
32.5.citiem līdzekļiem (fizisko un 
juridisko personu ziedojumiem 
u.c. līdzekļiem).
33. Sociālā dzīvokļa un sociālo 
dzīvojamo telpu īres maksa ir trīs 
reizes zemāka par īres maksu, 
kas noteikta attiecīgās kategorijas 
Pašvaldības dzīvojamām telpām. 
34. Sociālā dzīvokļa un sociālo 
dzīvojamo telpu īrnieki pilnā 
apjomā apmaksā pakalpojumus, 
kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu 
saskaņā ar spēkā esošajiem 
tarifiem. Dome var lemt par daļēju 
komunālo maksājumu segšanu 
no pašvaldības līdzekļiem. 

IV. Palīdzība īrētās dzīvo-
jamās telpas apmaiņā 
pret citu īrējamu dzīvoja-
mo telpu
 35. Personas, kuras vēlas 
īrēto Pašvaldības īpašumu esošo 
dzīvojamo telpu apmainīt pret citu 
Pašvaldības īpašumā esošu īrēja-
mu (neizīrētu vai izīrētu ar īrnieka 
piekrišanu) dzīvojamo telpu, tiek 
reģistrētas Noteikumu 7.5. punktā 
noteiktajā palīdzības reģistrā pie-
teikumu iesniegšanas secībā.
36. Personas var apmainīt īrēto 
dzīvojamo telpu:
36.1. pret lielāku vai  mazāku, 
ar labāku labiekārtojuma līmeni 
vai mazāk labiekārtotu, ja īrnieks 
pienācīgi pilda savas saistības;
36.2. pret mazāku vai mazāk 
labiekārtotu, ja īrnieks nav pienā-
cīgi pildījis savas saistības, bet ir 
noslēgta vienošanās par to izpildi.

37. Personai nav tiesību īrēto 
dzīvojamo telpu apmainīt pret citu 
dzīvojamo telpu, ja tā ir parādā 
par dzīvojamās telpas īri vai komu-
nālajiem pakalpojumiem un nav 
noslēgusi atsevišķu vienošanos 
par parāda dzēšanu vai nepilda 
vienošanās nosacījumus.
38. Persona, kura vēlas apmainīt 
dzīvojamo telpu, ja tam piekrīt 
visi pilngadīgie ģimenes locekļi, 
uzrādot personas apliecinošu 
dokumentu, iesniedz Pašvaldībai 
rakstveida iesniegumu, kam pie-
vieno esošā īres līguma kopiju.
39. Lēmumu par personas 
reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt 
personu dzīvojamo telpu apmai-
ņas reģistrā pieņem Pašvaldības 
dome.
40. Dzīvojamo telpu apmaiņu per-
sonai piedāvā, nosūtot rakstveida 
paziņojumu. Paziņojumā norāda 
piedāvātās dzīvojamās telpas 
adresi un dienu, kad persona var 
iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo 
telpu. 
41. Atbildi uz apmaiņas piedāvā-
jumu persona sniedz ne vēlāk kā 
piecu darba dienu laikā pēc die-
nas, kurā personai bija iespējams 
iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo 
telpu. Ja persona no piedāvājuma 
rakstiski atteikusies vai nav snie-
gusi pašvaldībai atbildi, šī persona 
reģistrā pārreģistrējama ar pēdējo 
kārtas numuru.

V. Noslēguma jautājumi
42. Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas Pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Ozolnieku avīze”.
43. Ar saistošo noteikumu spēkā 
stāšanos brīdi tiek atzīti par spēku 
zaudējušiem Ozolnieku novada 
domes saistošie noteikumi-
Nr.10/2011 “Par palīdzību dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā”.

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku 
novada domes priekšsēdētājs

2014. gada 4. oktobrī - 12. Saeimas vēlēšanas
Ozolnieku novadā varēs nobalsot četros vēlēšanu iecirkņos:
• Nr. 472 - Ozolnieku novada dome, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 
• Nr. 473 - Branku pakalpojumu centrs, Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 
• Nr. 477 - Salgales pagasta pārvalde, Vīgriezes, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045 
• Nr. 958 - Ānes kultūras nams, Celtnieku iela 12B, Āne, Ozolnieku novads, LV-3043

Ozolnieku novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Iveta Strēlniece

Šī gada jūnijā tika apstip-
rināts pašvaldības projekts 
„Kompleksi risinājumi siltum-
nīcefekta gāzu emisiju sama-
zināšanai Ozolnieku novada 
pašvaldības Teteles pamat-
skolā”, kas tika iesniegts Kli-
matu pārmaiņu finansu ins-
trumenta (KPFI) līdzfinansētā 
projektu konkursā. Saskaņā 
ar noslēgto līgumu, projekta 
kopējās izmaksas paredzētas 
EUR 318 155.52 apmērā, no 
tām 33,86%, jeb EUR 89 000 
ir KPFI finansējums. Skolas sil-
tināšanu paredzēts īstenot līdz 
2015.gada 31.janvārim.

Projekta mērķis ir uzlabot 
Teteles pamatskolas ēkas 
energoefektivitāti, nodrošinot 

siltumnīcefekta gāzu emisi-
ju samazināšanu – plānots 
sasniegt 37,39 t CO2 emisiju 
samazinājumu gadā, kā arī sil-
tumenerģijas patēriņu apkurei 
– 80,84 kWh/m2, jeb samazi-
nājumu  par  73.32 kWh/m2. 

Projektā paredzēts veikt 
skolas ēkas ārsienu, cokola un 
jumta pārseguma siltināšanu 
un jumta seguma renovāciju, 
koka pildņu un metāla ārdurv-
ju modernizāciju, vienstikla  
un  divstiklu koka logu maiņu 
un citus darbus. Saskaņā ar 
iepirkumu procedūru, darbus 
veiks SIA „Rimts”.

Projekta īstenošanas rezul-
tātā samazināsies siltumener-
ģijas zudumi, paaugstināsies 

termiskais komforts telpās,  
uzlabosies ēkas vizuālais un 
tehniskais stāvoklis, kā arī  sa-
mazināsies kopējās izmaksas 
par patērēto siltumenerģiju. 

 
Antra Pošeika, Attīstības 

plānošanas daļas vadītāja

Siltina Teteles pamatskolu
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Novada pirmsskolas iestādes meklē katra savu „odziņu”
Augusta nogalē Ozolnieku nova-

da pirmsskolas izglītības iestāžu va-
dītāji un metodiķi devās pieredzes 
apmaiņas braucienā pa novada iz-
glītības iestādēm.

Ilze Kuzmina, PII „Pūcī-
te” vadītāja: „Šogad „Pūcītē” 
lieli remonti netika veikti. Grupu 
laukumos uzstādīsim divas jau-
nas šūpoles un tiks uzsākts sporta 
laukuma izveides process, tiks uz-
stādītas zviedru sienas un līdzsva-
ra baļķis. Sagaidot jauno mācību 
gadu, man ir priecīgs satraukums, 
jo nākamgad svinēsim savu pirmo 
izlaidumu. No Jaunā gada mums 
palielinājies bērnu skaits un katrā 
grupā strādā trīs pedagogi. Pēc ve-
cāku vēlmes ar septembri no paš-
valdības līdzekļiem nodrošināsim 
angļu valodas nodarbības vienu 
reizi nedēļā un divas reizes nedēļā 
tautas dejas. Mācību plānā mums 
ir trīs mūzikas nodarbības nedē-
ļā. Katrā grupā esam iekārtojuši 
mūzikas rotaļu centrus. Mūziku 
izvirzot par iestādes darba prio-
ritāti, tās elementus izmantosim 
visā mācību procesā. Uzsākām 
sadarbību ar Rumānijas bērnu-
dārzu projektā „Eko mūzika”. 26. 
septembrī svinēsim Tēva dienu ar 
sportiskām un muzikālām aktivi-
tātēm. Šogad stiprināsim sadar-
bību ar vecākiem, kopsim vidi un 
turpināsim strādāt pie bērnu mu-
zikālās izglītības.”

Maira Ezermane, PII „Zīlī-
te” vadītāja: „Zīlītē” turpināsim 
darbu pie Frēbeļa metodes iedzī-
vināšanas, praktiski darbojoties ar 
dabas materiāliem un pašapkal-
pošanās iemaņu nostiprināšanas 
bērniem. Pastiprināti nodarbībās 
strādāsim ar angļu un vācu valodas 
pamatu mācīšanu. Iestādē darbu 
šogad uzsākusi jauna vadītājas viet-
niece Vineta Štube. Darbu iestādē 
uzsāks arī pieredzējis speciālais 

pedagogs, darbā aicināsim arī psi-
hologu. Interešu izglītībā saglabā-
sim visu iepriekšējos gados iesākto 
- keramiku, futbolu, tautas dejas un 
citas aktivitātes. Mudināsim peda-
gogus ikdienas darbā ieviest māks-
las elementu apguvi. Jauno mā-
cību gadu sagaidīsim ar pabeigtu 
āra nojumi, lai varam doties laukā 
darboties arī nemīlīgos laika aps-

tākļos. Izremontējām grupas telpas 
un ģērbtuves. Iestādē ir uzstādīta 
jauna ventilācija sistēma. Grupām 
ir nomainītas stikla durvis, padarot 
grupas gaišākas un pārskatāmākas. 
Iestādes darba prioritātes šogad 
ir folklora, dramatizācija, darbs ar 
vecākiem un patriotisma audzinā-
šana.

Dalita Narkevica, PII „Zī-
līte” filiāles vadītāja piebilst: 
„Uz PII „Zīlītes” filiāli šogad dosies 
jaunāki bērni - četrgadnieki, trīs 
grupas ar 50 bērniem. Tas mums 
visiem būs jauns izaicinājums. Ies-
tāde plāno remontēt fasādi un dēs-
ta jaunu ābeļdārzu.

Inese Jumīte, PII „Saulīte” 
vadītāja: ”Iestāde specializējusies 
divplūsmu apmācībā un mazā-
kumtautību programmu integrā-
cijā. Mazākumtautību bērni veido 
60% no iestādes apmeklētājiem 
7 grupās. Esam gatavi strādāt ar 
bērniem, kuriem ir īpašas vajadzī-
bas. Ir nokomplektēti speciālisti 
abās plūsmās. Šobrīd remontējam 
un septembrī plānojam pabeigt 
iestādes ieejas mezgla remontu. 
Vēlamies uzteikt SIA „Bojārs” dar-

bu, kas šovasar veica grupas telpu 
remontu pusotru gadu vecajiem 
bērniem. Šogad iestāde plāno ie-
kārtot un uzstādīt elektrisko skapi 
drēbju žāvēšanai. Iestāde lepojas 
ar savu sakņu dārzu un puķu do-
bēm, jaunajiem rotaļlaukumiem 
un floristikas veidojumiem gaite-
ņos. Šogad bērniem tiks uzsākta 
angļu valodas apmācība. Iestādē ir 
divas mazākumtautību grupas 5 - 6 
gadus veciem bērniem. Visi vecā-
ki vēlas, lai bērni apgūst arī valsts 
valodu pirmsskolas izglītības līme-
nī. Interešu izglītībā ir muzikālais 
teātris un tautas dejas. PII aktīvi 
izmanto iespējas apgūt modernās 
dejas Ānes kultūras namā, apmeklē 
Ānes jauniešu iniciatīvu centru un 
sporta centru „Mālzeme”. Kopīgi 

abas plūsmas svinam svētkus, sav-
starpēji bagātinoties.

Elīza Juste, PII „Bitīte” va-
dītāja: „Priecājos, ka man šogad 
būs jauns palīgs - metodiķe Baiba 
Vīdzedze. Neskatoties uz šaurību, 
esam iekārtojuši savu darba stūrīti 
visiem speciālistiem, arī psiholo-
gam un logopēdam. Iestādē šobrīd 
ir 75 bērni. Interešu izglītībā esam 
saglabājuši latviešu valodas ap-
mācību un koriģējošo vingrošanu. 
Domājam uzsākt arī angļu valodas 
nodarbības. Līdz jaunajam mācī-
bu gadam nomainīsim elektrības 
skapjus, būs jaunas mēbeles vidē-
jā grupā, bet ārā top trīs nojumes. 
Pašvaldība ir uzticējusi mums ap-
saimniekot savu ābeļdārzu, kur 
katru gadu organizējam talkas. 
Prioritātes ir nodarbības svaigā gai-
sā, jo teritorija ir plaša un skaista. 
Iestādei ir 40 gadi. Domājam arī kā 
lietderīgi varētu izmantot saimnie-
cības ēku un pagrabu, izveidot jau-
nu sporta laukumu.”

Māra Pūre, Ozolnieku no-
vada starptautisko izglītības 
projektu koordinatore: „Vizuā-
li visi bērnudārzi ir skaisti un katrai 
iestādei ir sava „odziņa”, bet galve-
nais, ka mums ir pietiekams bērnu 
skaits ar ko strādāt.”

Uldis Gāle, Ozolnieku no-
vada Izglītības nodaļas vadī-
tājs: ”Kopīgi tiekoties, varam sa-
līdzināt, pārņemt jaunas idejas un 
mācīties viens no otra. Katrai ies-
tādei ir savs darba stils un ir ar ko 
lepoties. Ļoti daudz strādāts pie 
estētiski sakoptas vides, lai prieks 
bērniem, viņu vecākiem un iestāžu 
darbiniekiem. Kvalitatīvs darbs, 
iestādes labi sagatavotas jaunajam 
mācību gadam. Lepojamies ar zi-
nošiem skolotāju kolektīviem, kur 
nevar strādāt kurš katrs. Šogad 
stiprināsim darba pēctecību un 
sadarbību ar skolām.”

Baltijas Krievu institūta telpās, 
Skolas ielā 4b, Ozolniekos 29. au-
gustā darbu uzsācis jauns bērnu at-
tīstības un izklaides centrs “Laumi-
ņas akadēmija”, ko vada izdomas 
un pieredzes bagātas novadnieces 
Laine Trofimova un Inese Belicka.

Abas ir māmiņas trim bērniem. 
Laine ir diplomēta pedagoģe, bet 
Inese - filoloģe. Lainei ir pieredze 
līdzīgā projektā, organizējot un va-
dot bērnu attīstības centru ”Poga” 
Ķekavas novadā. 

„Mūsu vīzija ir ļaut bērniem brī-
vi darboties, attīstīties savā tempā, 
stiprināt pašapziņu un atvērties, 
darboties pašiem, lai bērni un ve-
cāki šeit jūtas labi. Centra darbību 

balstīsim Valdorfa un Montesori 
pedagoģijas pamatos, jo bērniem ir 
svarīga dabiska vide un cilvēki, kuri 
līdzdarbojas,” akcentē Laine.

Novadnieces izveidojušas bērnu 
rotaļu un attīstības istabu. „Bērniem 
līdz gada vecumam nodarbības or-
ganizēsim kopā ar vecākiem, vien-
laikus sniedzot iespēju māmiņām 
pārvarēt sociālo izolāciju, atbalstīt 
vienai otru un dalīties pieredzē. No 
gada līdz trīs gadus veciem bērniem 
būs stundu ilgas attīstošās rotaļu, 
kustību un radošās nodarbības. Mā-
cīsimies saskarsmes un komunikā-
cijas iemaņas. Pārsvarā strādāsim 
ar bērniem, kuri neapmeklē pirms-
skolas izglītības iestādes. Vecāki līdz 

4 stundām dienā varēs atstāt atvases 
arī pieskatīšanā. Ar mazulīšiem, sa-
skaņojot laikus, darbosies Bobota 
vingrošanas speciālists” papildi-
na Inese.

„Laumiņas akadēmijas” radošajā 
komandā ir 7 pieredzējuši speciālis-
ti. Centrā varēs pieteikties arī māks-
las studijā. Laine, kura sesto gadu 

darbojas amatierteātrī, vadīs drā-
mas studiju, lai attīstītu ķermeņa 
valodu, sadarbības iemaņas, spēju 
iejusties tēlā, bērnos nostiprinātu 
pārliecību par saviem spēkiem un 
radošām spējām. Estētiskas skoliņā, 
darbojoties ar dabas materiāliem, 
floristiku, liks pamatus estētiskajai 
audzināšanai caur gadskārtu svēt-
kiem un tradīcijām. Bērni apgūs an-
gļu valodas pamatus caur mūziku, 
kustībām un rotaļām,” iepazīstina 
centra vadītājas.

Pieteikties nodarbībām var 
zvanot Lainei Trofimovai (tālr. 
27590978) vai Inesei Belickai  
(tālr. 29484142)

Solvita Cukere

Ozolnieku novads lepojas 
ar izciliem skolēniem un 
pedagogiem!

izglītība

„Laumiņas akadēmija” bērnu attīstībai, rotaļām un priekam 

Pārbaudīta novada 
izglītības iestāžu gata-
vība jaunajam mācību 
gadam. Visās iestādēs 
remontdarbi gandrīz pa-
beigti un iestādes gata-
vas uzņemt audzēkņus.

Salgales pamatskolas di-
rektore Irēna Pauloviča: 
„Salgales pamatskola 30. augustā 
svinēs savu 25. dzimšanas dienu, 
kad notiks skolas absolventu sa-
lidojums. Šogad meklēsim jaunas 
sadarbības formas ar vecākiem 
un aktivizēsim e-klases izman-
tošanas iespējas. Pēc vairākiem 
gadiem ir palielinājies skolēnu 
skaits, jo mums ir  piedāvājumi 
ar kuriem varam piesaistīt skolē-
nus no citām pašvaldībām. Mums 
ir 87 skolēni un 30 pirmsskolēni 
Sākumskolā pirmo klasi saņems 
jauna skolotāja, būs arī jauns 
sporta skolotājs un sāks darboties 
projektu speciāliste. Lieli līdzekļi 
ieguldīti skolas gaiteņu, ēdnīcas 
un mājturības kabineta zēniem 
remontā. Uzņēmums „E-Dauga-
va” atbalstīs fizikas un ķīmijas ka-
bineta remontu, mācību materiālu 
iegādi un atbalstīs vienu stipen-
diātu. Turpināsim virzīt padziļinā-
to sporta programmu un interešu 
izglītību - tautiskās un mūsdienu 
dejas, daudzveidīgus sporta vei-
dus, muzikālās nodarbības.” 

Jeļena Žoide: ”Teteles pamat-
skola ir vecākā novadā - 182 gadi. Ir 
doma veidot skolu sadarbības pro-
jektu par integrācijas procesiem, 
lai būtu sistēma, kā integrēt bērnus 
mācību procesā, kuriem pietrūkst 
zināšanas dzimtajā valodā. Opti-
mizējam kolektīvu, lai visi strādātu, 
bet nebūtu pārslogoti. Lepojamies 
ar multimediju klasi un ejam uz 
visu mācību procesu digitalizāciju 
un moderno mācību līdzekļu iesais-

ti mācību procesā. Skolā ir 175 au-
dzēkņu un šogad mācību gaitas uz-
sāk 25 pirmklasnieki. Lepojamies, 
ka mums ir labi sasniegumi valsts 
pārbaudes darbos. Skolā mācās 
13 bērni ar mācību traucējumiem. 
Mūsu prioritāte ir mācību stundu 
kvalitātes paaugstināšana un peda-
gogu labās prakses popularizēšana. 
Interešu izglītībā akcentu liekam uz 
zēniem piemērotām nodarbēm - 
futbolu un mājturības pulciņu. Plā-
nojam kopprojektu ar rumāņu ko-
lēģiem koku stādīšanā. Pa 5 gadiem 
esam izremontējuši visu skolu, iz-
ņemot sporta bloku. Priecājamies, 
ka šobrīd skolā rit siltināšanas pro-
jekts. Domājam par mobilo klasi ar 
15 planšetdatoriem. Pedagogiem 
novēlu optimismu un enerģiju. Lai 
ir pārmaiņas un prieks, ka ir darbs, 
bērni, ko mācīt!”

Dina Štelmahere: Garo-
zas pamatskola gatavojas skolas 
130 gadu jubilejai. Skolā kopā ar 
pirmsskolas grupām strādā 20 
pedagogi. Šovasar skolā iekārtota 
skolotāju istaba. Mājturības sko-
lotāji sadarbojas ar citu mācī-
bu priekšmetu pedagogiem, bet 
pirmsskolā prioritāte ir dabas 

zinību novirziens. Meklējam sa-
darbību ar vecākiem neierastās 
formās un organizējam kopī-
gus pasākumus. Šogad vēlamies 
vecākus vairāk piesaistīt izglītī-
bas procesam. Esam sapratuši, 
ka svarīgi skolā realizēt speciālās 
programmas 5.-6. un 5.-8. klasei. 
No pirmās klases realizējam pro-
fesionālo programmu mājturībā. 
Sadarbojamies ar E. Grinevicu, 
sagatavojot jaunsargus. Tas ļoti 
disciplinē bērnus. Šogad skolā 
izremontētas četras telpas - ma-
temātikas un mūzikas kabineti, 1. 
klase un ēdamzāle. Dabaszinību 
kabinetā būs jauna interaktīvā tā-
fele un mikroskopi. Vienmēr gri-
bas, lai uz 1. septembri viss būtu 
kārtībā un visi mēs sāktu Jauno 
mācību gadu ar jaunām idejām un 
enerģiju!”

Laura Joma, direktora viet-
niece Ozolnieku vidusskolā inovā-
ciju ieviešanā: „Ozolnieku vidus-
skolā ir 30 klases. Izveidota jauna 
klase, kur darbu sāks sākumsko-
las skolotājs. Turpinās darboties 
„BAIC” psihologs, speciālais peda-
gogs, logopēds, medmāsa, skolo-
tāja palīgs un ārstnieciskā vingro-

šana. Pirmo gadu skolā būs klases 
ar valodu un dabaszinību ievirzi. 
Ozolnieku vidusskola piedāvā arī 
pārējām novada skolām izmantot 
CNC darbagaldus mājturības no-
darbībām. 40% bērnu pēc stājas 
pārbaudes, atklājas traucējumi. Ar 
šiem bērniem strādā ārstnieciskās 
vingrošanas speciālists divas rei-
zes nedēļā. Ieviesām fakultatīvo 
nodarbību 1. klasēm „Sports”, kur 
būs kustību rotaļas, relaksējoši 
un stājas vingrinājumi. Ozolnie-
ku vidusskolā veikti kosmētiskie 
remontdarbi iekštelpās. Uzsākti 
darbi „zaļās klases” izveidei aiz 
skolas sporta zāles, lai varētu va-
dīt mācību stundas brīvā dabā. 
Skolas prioritātes – patriotisms, 
atbildība, izaugsme, cieņa, iedzīvi-
not tos caur dažādām aktivitātēm. 
Papildus iegādātas 3 dokumentu 
kameras un 55 planšetdatori IPad 
Mini un 7 planšetdatori iPad 
Air. Ozolnieku vidusskola šobrīd 
ir vienīgā Zemgalē, kur mācību 
procesā visiem skolēniem ir pieej-
ams planšetdators. Sagatavošanas 
procesā ir visu skolas kabinetu 
panorāmas video, pirmie jau ir 
apskatāmi skolas mājas lapā.”

Uldis Gāle, Ozolnieku no-
vada Izglītības nodaļas vadītājs: 
”Ozolnieku novadā ir mērķtiecīgs 
atbalsts izglītības procesam. Bērni 
ir motivēti un sagatavoti skolai. 
Pēdējos piecus gadus bērnu skaits 
Ozolnieku novada skolās visu lai-
ku pieaug. Pamatizglītību var ie-
gūt visās novada skolās. Prieks, ka 
katra izglītības iestāde mērķtiecīgi 
meklē un atrod radošus risināju-
mus problēmsituācijās. Gandarī-
jums, ka mūsu bērni izvēlas pēc 
pirmsskolas iestāžu beigšanas 
mācīties Ozolnieku novada skolās. 
Prieks par skolotājiem, kuri pēc 
atvaļinājuma darbā atgriezušies 
enerģijas pilni un smaidīgi. Lai 
panākumiem bagāts jaunais mā-
cību gads!”

Šovasar apstiprināts projekts 
„Ozolnieku novada jauniešu multi-
kulturālās pilsoniskās kompetences 
pilnveidošana”, kas ļauj Ozolnie-
ku novada jauniešiem iesaistīties 
pilsoniskajās aktivitātēs. Mēs vē-
lamies, lai Ozolnieku novadā tieši 
Bērnu un jauniešu iniciatīvu centri 
kļūst par vietu, kur, gūstot pieredzi 
ikdienas situācijās, varam mācīties, 
kā kļūt par aktīviem un atbildīgiem 
pilsoņiem. 

Projekta mērķis ir sekmēt sa-
biedrību pilnveidojošu jauniešu 
izaugsmi Ozolnieku novadā, īpaši 
akcentējot jauniešu pilsonisko iz-
glītību, zināšanas un prasmes.

Projektu ar finansējumu 900 
eiro atbalsta Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija un Zemgales 
NVO atbalsta centrs. Projekta 
realizācija uzsākta  14. augustā 
un noslēgsies pēc trim mēnešiem 
- 14. novembrī. 

Projekta aktivitātes norisinā-
sies trīs posmos. Informatīvais 
seminārs „Mans pilsoņa port-
rets” norisināsies 11. septembrī 
Teteles Bērnu un jauniešu centrā, 
Skolas ielā 11, Tetelē. Oktobrī no-
tiks Atvērto durvju diena. Pasā-
kums notiks Ānes jauniešu inicia-
tīvu centra telpās, Celtnieku ielā 
12, Ānē.  Projekts noslēgsies no-
vembrī ar pasākumu Ozolnieku 
Bērnu un jauniešu centrā, Rīgas 

ielā 29, Ozolniekos. Noslēgumā 
tiks veidotas domu kartes, kas ir 
brīnišķīgs rīks, lai efektīvi atkār-
totu, pierakstītu un strukturētu 
visa projekta laikā jauniegūto 
informāciju. Tam sekos svinīgais 
noslēgums ar sertifikātu izsnieg-
šanu par dalību projektā. 

Santa Tuherma, Ozolnieku jauniešu 
centra “ Alternatīva” vadītāja un 

projekta koordinatore

Jaunieši iesaistīties projektā par 
pilsonisko atbildību

Skolas gaida skolēnus!
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spOrts

Ventspilī noslēdzies 2014. gada 
čempionāts virves vilkšanā, kur 
svara klasē līdz 700 kg pārliecinošā 
cīņā „Ozolu” virves vilcēji pieveiku-
ši mājiniekus un spēcīgākos konku-
rentus „Velkoņus”. „Ozoli” izcīna 
zelta medaļas, „Velkonim” sudrabs, 
bet pirmo reizi „Ozolu” kluba vēs-
turē komanda „Ozoli-2” kļūst par 
bronzas medaļu īpašniekiem. Sa-
censībās arī otrā svara klasē līdz 
640 kg „Ozoli” dominēja un pār-
liecinoši izcīnīja zelta medaļas, 
otrajā vietā ierindojās Ventspils 
„Velkoņa” komanda, bet trešā vie-
ta Saldus komandai. Abas uzvaras 
Ozolnieku novada virves vilcēju 
komandai „Ozoli” ļāvušas kļūt par 
pieckārtējiem Latvijas čempioniem 
virves vilkšanā. Sirsnīgs paldies 
„Ozolu” komandas virves vilcējam 
M.Zitānam, kurš šajā sezonā palī-
dzēja sameklēt jaunus sportistus 
un motivēja trenēties visa gada ga-
rumā. 

„Ozolu” zelta vīru koman-
da, kuri izcīnīja čempiona titulu: 
E.Gūtmanis, A.Sarģelis, M.Zitāns, 
M. Kunkulbergs, M.Sirmis, O. Oļ-
ševskis, V.Kaktiņš, A. Verškovs un 
J.Asmanis. 

 „Ozolu” valdes loceklis Laimo-
nis Vanags gandarīts par sasniegto: 
”Uzvaras palīdzēja kaldināt ikviena 
kluba dalībnieka attieksme pret 
sportu un ikdienas treniņiem. Lai 
gūtu uzvaras un nestu čempionu 
godu, daudzus gadus ir ieguldīts 
mērķtiecīgs, neatlaidīgs un smags 
darbs jebkuros laika apstākļos. 
Manuprāt, ļoti svarīga ir trenera 
autoritāte, pārdomāta stratēģija, 
izsvērts risks, spēja izskaidrot un 
pārliecināt. Ikvienam uzvaras brī-
žos un vēl jo vairāk zaudējumos 
izšķiroši svarīga ir bijusi ģimenes 
locekļu sapratne un atbalsts. Klubā 
ļoti sargājam un kopjam ģimenis-

kumu un sadraudzību, tāpēc katru 
gadu tiek rīkoti divi pasākumi kopā 
ar ģimenēm, kuros arī sportistu 
sievas un bērni savstarpēji sadrau-
dzējas. Cilvēciskais faktors panā-
kumu kaldināšanā ir izšķirošais. 
„Ozolu” uzvaras gājiens sākās vien 
12. darbības gadā. Daudzus gadus 
strādājām, eksperimentējām un 
neatlaidīgi meklējām, līdz atradām 
savu stilu un rokrakstu. Pieredze un 
gudrība uzkrājās pamazām. Nepār-
traukti pētījām un analizējām visas 
sacensību norises nianses, savstar-
pēji apspriedāmies un strīdējāmies, 
meklējot labāko risinājumu. Pats 
vēl piecus gadus atpakaļ aktīvi vil-

ku virvi. Izjūtu šo procesu visās 
niansēs. Tagad pēc sportistu sejas 
izteiksmes redzu, kas kuram kaiš. 
Komandas pamatkodols ir nobrie-
duši vīri labākajos gados, ar savām 
domām, redzējumu, izjūtām un ar-
gumentiem, kas jāuzklausa. 2009. 
gadā pirmo reizi Ventspils „Velkoni” 
uzvarējām Lietuvā, guvām pašpaļā-
vību un uzvaras sekoja viena otrai. 
Pēdējos trīs gadus esam pārvarējuši 
arī psiholoģisko barjeru un spējuši 
vinnēt noslēdzošajā posmā Ventspilī 
- „Velkoņa” mājās. „Ozolu” vīriem vi-
sus gadus ļoti svarīgs bijis Ozolnieku 
novada pašvaldības atbalsts un klāt-

būtne pasākumos. Sportā, lai gūtu 
uzvaras, jāmainās paaudzēm, visu 
laiku strādājot pie jauno sportistu iz-
augsmes. Līdz uzvaru zeltam mums 
palīdzējusi tik spītība, neatlaidība 
un vīrišķība. Daudzi treniņu procesā 
neiztur grūtības un atsijājas. Dodam 
laiku arī vienam no otra atpūsties. 
1. novembrī atsāksim treniņus un 
pirms Valsts svētkiem rīkosim ikga-
dējo kluba sezonas noslēguma balli. 
Ziemas treniņu periodā katru gadu 
pievienojas jauni dalībnieki, kuri 
vēlas izmēģināt savus spēkus, bet, 
sākoties pavasara treniņiem, daudzi 
pazūd. Pietrūkst fiziskais rūdījums 

un vīrišķība. Esmu novērojis, ka pa-
liek tie vīri, kuri zina darba un dzīves 
rūdījumu. Prieks, ka šogad mums 
pievienojās trīs jauni sportisti. Ko-
mandā palikuši tikai tie, kuri tic pār-
maiņām. Sportisti mērķtiecīgi gāja 
uz rezultātu, uzticējās trenera vadī-
bai un treniņu metodikai. Pats 13 
gadus esmu virvi vilcis un vēl aizvien 
ar visu sirdi esmu komandā iekšā. 
„Ozoli” ir vīri, uz kuriem arī dzīvē var 
paļauties - precīzi, atbildīgi, discipli-
nēti, savaldīgi. Esmu pārliecināts, 
ka sports veido rakstura īpašības, 
kas veido labu pamatu veiksmīgām 
attiecībām visās dzīves jomās. Ko-
mandas zelta medaļas kaldinātas ar 
noteiktību, pienākuma un atbildī-
bas sajūtu, arvien izjūtot komandas 
biedru plecu.” 

Augusta nogalē „Ozolu” koman-
da devās uz Medisonu un Čikāgu 
(ASV), lai tiktos ar pasaules spē-
cīgākajiem virves vilcēju klubiem 
un cīnītos par pasaules čempionu 
titulu virves vilkšanā. Gaidīsim 
„Ozolus” mājās septembra vidū ar 
jauniem iespaidiem un pieredzi. 
Lai izdodas!

Edgars Ludzītis, virves vilkšanas 
kluba “Ozoli” komandas treneris

Koris „Līga” gatavojas 20. jubilejai
Ozolnieku novada jauktais 

koris „Līga” nākamajā pavasarī 
svinēs savu 20. pastāvēšanas ga-
dadienu. Neilgi pirms jubilejas 
sezonas koris piedzīvojis lielas 
pārmaiņas – kora priekšā pava-
sarī stājās divi jauni un daudzso-
loši diriģenti: kora māksliniecis-
kais vadītājs Vilhelms Vācietis un 

kormeistare Inese Stupele.
Jauktā kora „Līga” jubilejas 

sezonā plānotas daudzas uzstā-
šanās. Oktobra beigās koris pie-
dalīsies koru konkursā. Sezona 
būs piepildīta ar sadraudzības 
un svētku pasākumiem, sezonu 
noslēdzot ar kora jubilejas kon-
certu. Aicinām mūsu pulkā jau-

nus, dziedāt gribošus, azartiskus 
un pozitīvas emocijas alkstošus 
dziedātājus visās balsu grupās. 
Mēģinājumi notiek divas reizes 
nedēļā - pirmdienās un piektdie-
nās no pulksten 19.00 līdz 21.00 
Ozolnieku Tautas namā. Jaunu 
dziedātāju uzņemšana notiks  
5. septembrī plkst. 18:00. 

Interesentus lūgums pieteikties 
pa tālruni 26221168 -Vilhelms, 

vai e-pasts: 
vilhelms.vacietis@gmail.com.

talantīgie nOvadnieki

Ziedu dobēm ir jābūt pie kat-
ras mājas, lai prieks un svētība ie-
mītniekiem, vēsta tautas ticējums. 
Pēc Jāņiem aizsākusies un līdz 25. 
augustam norisinājusies Ozolnieku 
novada sētu vērtēšana, katru nedē-
ļu komisijai izbraucot uz kādu no-
vada ciemu. Ja komisija īpašniekus 
nesastapa, tad pie mājas saimnieki 
atrada karodziņu ar Ozolnieku no-

vada logo un uzrakstu, ka īpašums 
ir apskatīts un novērtēts.

„Novada pastāvēšanas 11 ga-
dos konkurss par „Ozolnieku no-
vada Sakoptāko sētu” kļuvis par 
skaistu tradīciju, kas pamudina 
māju saimniekus uzpost dzīves un 
darba vidi. Prieks, ka gadu no gadu 
komisiju sagaida daudzi patīkami 
jaunatklājumi. Novads patiesi zeļ 
un plaukst,” secina Guntis Rozītis, 
domes priekšsēdētāja vietnieks, 
konkursa vērtēšanas komisijas 
priekšsēdētājs.

Salgales pagasta „Upeskrasti” 
daudzu gadu gaitā kļuvuši par 
skaisti iekoptu ziedošu un mājī-
gu saliņu saimniekiem Dacei un 
Jānim Sviķiem. „Divatā apsaim-
niekojam 1,9 ha teritoriju. Visu no 
darba brīvo laiku pavadām dārzā. 
Strādājam savam priekam. Ir pa-
tīkami dzīvot sakoptā vidē. Mana 
sirdslieta ir rozes, lilijas un puķu 
zirņi,” stāsta saimniece, izrādot 
pārdomāti un oriģināli pa krāsu 
toņiem iekārtotās puķu dobes. 

Cenu pagasta „Meža lieknās” jau 
20 gadus saimnieko Igors Glotovs 
ar sievu Ludmilu Šepeļevu. Mājas 
saimniece plašo ģimenes īpašumu 5 
ha platībā, ko sargā vairāki lieli suņi, 
mīlīgi dēvē par „Mūsu muižiņu”: 
„Savu īpašumu nemūžam nepārdo-
sim. Tik daudz darba, spēka, laika 
un naudas te ieguldīts. Katrs stūrī-
tis pašu izlolots, sirdij tuvs un mīļš. 
4 metrus dziļais zivju dīķis, ar pašu 
izveidotu saliņu vidū, kalpo kā mak-
šķerēšanas un relaksācijas vieta. Mī-
lam vērot meža zvērus, baudīt klusu-
mu. Dzīvojam sev, saviem bērniem 
un 4 mazbērniem. Ja vide sakopta, 
jaunie labprāt brauc atpūsties.”

Garām braucot, komisija pama-
na skaisti sakopto daudzdzīvok-
ļu mājas „Meža sētas” pagalmu. 

Mājas iemītniece Māra Šidlauska 
laipni izrāda plašo, glīti nopļauto, 
ziedošo piemājas teritoriju ar trej-
krāsu ūdensrozēm dīķī, koka skulp-
tūrām un piknika vietu mežmalā: 
”Visu laiku kustēties vajag. Katru 
gadu soli pa solim kaut ko darām, 
lai pašiem dzīvošana labāka.”

Ērika un Ausmas Pūču māja 
„Lībieši” gadu desmitos pamazām 
pārtapusi par novada reto augu un 
koku sugu „dendroloģisko parku”. 
Dzimta šajās mājās saimnieko jau 
ceturtajā paaudzē. „Padomju lai-
kos abi daudz braukājām ekskur-
sijās, no katras vietas pārvedot un 
savā piemājas zemē iedēstot kādu 
svešzemju augu vai kociņu. Varam 
lepoties ar tulpju un ciedru kokiem, 
retām priežu sugām,” par katru 
augu kā savu mīļu bērnu stāsta 
mājas saimniece, kuras čaklumu, 
neskatoties uz lielo gadu nastu, var 
tikai apbrīnot. Komisija priecājas 
par skaisti zaļojošo rododendru 
un lielogu melleņu stādījumu, lož-
ņājošajām Holandes avenēm un 
kazenēm ar milzu ogām. Siltumnī-
cā sārtojas vīnogu ķekari, bet bites 
san ziedošajā medus auga - pacēlija 
pļavā. „Rudenī vedīsim skolēnus uz 
„Lībiešiem” iepazīt retās sugas un 
vākt herbāriju,” spriež Garozas pa-
matskolas direktore D. Štelmahere.

Dziedot siltumnīcu, vagas un do-
bes ar krāšņām lilijām ravē jauktā 
kora „Svīri” diriģente Dita Mūrniece, 
kuras ģimene saimnieko Salgales pa-
gasta „Laumās.” „Braukšu ar dzīves-
biedru pie Ditas mācīties, kā dažādu 
šķirņu tomāti jāaudzē,” apskatot sil-
tumnīcu, prāto Rasma Skruļa. 

Jau otro gadu komisija priecājas 
par plašo, glīti sakopto un zaļojošo 
Dagnijas Hincenbergas lauku sētu 
Salgales pagastā, kur var just saim-
nieku kārtības mīlestību un to, ka 

katra lieta ir savā vietā. 
Prieks vērot kā no 1991.gada 

vairākas paaudzes kopīgi dzīvo un 
draudzīgi saimnieko Salgales pa-
gasta „Liepziedos”. Jaunais saim-
nieks Ermīns Liepa stāsta:” Sākot-
nēji šeit bija zeme Lielupes krastā, 
sākām to apsaimniekot un pēc pā-
ris gadiem jutām, ka šeit ir jābūvē 
māja un jānāk dzīvot. Pirmais pie 
mājas bija dīķis, kur veldzēties. Tad 
apstādījām teritoriju ar eglītēm. Pa-
mazām tapa atpūtas vieta, dēstījām 
košumkrūmus un ziedus. Vēlāk iz-
veidojām volejbola laukumu, kur 
izkustēties. Sakopta vide rodas, ja 
ir vēlme dzīvot harmonijā, darbs un 
saskaņa ģimenē. Daudz var izdarīt 
arī par nelieliem līdzekļiem, liekot 
lietā izdomu.” 

Komisiju patīkami pārsteidz trīs 
saimniecību - „Baznīckroga”, „Stī-
veru” un „Saulītes” sakoptā vide un 
draudzīgā līdzāspastāvēšana Lielu-
pes krastā Salgales pagastā. Krāš-
ņām rozēm apstādīti un funkcionāli 
labiekārtoti ir ne tikai māju pagalmi, 
bet kopīgi sakopta arī atpūtas vieta 
ar peldvietu un laivu piestātni up-
malā. „Stīveru” saimnieks Jānis Ro-
bežnieks smaida, ka šeit atpūšas no 
lielpilsētas burzmas un stresa: ”1987. 
gadā, īpašumu iegādājoties, atnācām 
ar savām idejām, tiecoties padarīt sa-
vas mājas maksimāli skaistas un ēr-
tas. Šobrīd trīs paaudzes kopā varam 
izbaudīt ieguldītā darba augļus.”

Konkursa vērtēšanas komisija 
pārliecināta: „Skaistu vietu novadā 
katru gadu top arvien vairāk. Tas ir 
svarīgs žests ar savu darbu parādīt 
attieksmi pret vietu, kur dzīvojam.” 
Uzvarētājus visās nominācijās no-
sauksim septembrī, bet godināsim 
Valsts svētku pasākumā Ozolnieku 
Tautas namā.

Solvita Cukere

Informējam, ka šī gada 4.augustā 
Ozolnieku novada pašvaldībā darbu 
uzsākusi Veselīga dzīvesveida un 
sporta nodaļas vadītāja Elīna Rozī-
te, kura absolvējusi Jelgavas Valsts 

ģimnāziju, studējusi Rīgas medicī-
nas klodžā un mācības turpinājusi 
Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātē Sociālo zinātņu fakultātē, Sa-
biedrības pārvaldes specialitētē.

E.Rozīte ikdienā ir aktīva un ve-
selīga dzīvesveida piekritēja. Pieda-
loties un organizējot dažādas sporta 
aktivitātes, izveidojusi plašu paziņu 
loku sporta pasākumu organizatoru 
vidū, kas veicinās jaunu ideju un pie-
redzes apmaiņu arī sporta pasāku-
mu realizēšanā Ozolnieku novadā.

E.Rozīte novērtē Ozolnieku no-
vada dabisko vidi un sporta tradī-
cijas, kā arī ir gatava attīstīt jaunus 

projektus, iedzīvotājiem nodroši-
not iespēju kvalitatīvi un aktīvi at-
pūsties visa gada garumā. 

Uzsākot darbu E. Rozīte ir ie-
pazinusies ar nodaļas pakļautībā 
esošajiem darbiniekiem, kā arī veic 
pārrunas ar citām Ozolnieku nova-
da iestādēm un sporta jomā strā-
dājošiem, sporta klubu un biedrību 
vadītājiem, lai precīzi izprastu katra 
pienākumus, atbildību un mērķus, 
kas ļautu rast iespējas uzlabot indi-
viduālo un kopējo darba efektivitāti. 

Veselīga dzīvesveida un 
sporta nodaļas vadītājas Elī-
nas Rozītes mob: 29338342, 

e-pasts: elina.rozite@ozol-
nieki.lv 

Darbu uzsākusi Veselīga dzīvesveida 
un sporta nodaļas vadītāja

Prieks par sakoptām novada saimniecībām un lauku sētām  „Zelta vīri” arī dzīvē nepievils!

Salgales pagasta "Liepziedi"

Salgales pagasta "Stīveri"

Salgales pagasta "Upeskrasti"

Cenu pagasta "Meža lieknas"Salgales pagasta "Lībieši" Daudzdzīvokļu māja "Meža sētas"

Salgales pagasta "Saulītes"

Salgales pagasta 
"Laumas"
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ziņojumu dēlis

aizsaulē  
aizgājuši

Laimonis Cederštrems 1945
Dzintars Šīriņš  1959
Valentīna Urtāne  1932
Anna Palabinska  1928
Monika Beļinska 1926
Agris Rihards 1961
Valentīna Sapronova 1921
Stefānija Zālīte 1917 
Uldis Sējējs 1953
Skaidrīte Valberga                   1924
Nikolajs Smirnovs                    1955

Ik katru stundu un mirkli 
Lai sasilda sirdi  
Ne vārdi, ne ziedi, 
Bet mīļoto cilvēku sirdis - 
Viņu dāvātais maigums un smaids!

Vasyl  Sirychenko
Viktoru Stepiņu
Līviju Liepiņu
Gaļinu Pučinsku
Jekaterinu  Mamonovu
Ņinu Muraško
Tamāru Ozolu
Mirdzu Jankovslu

Veronikai Aišpurei - 95 gadi!

Sveicam septembra 
mēneša jubilārus!

OZOLNIEKU TAUTAS NAMS 
SEPTEMBRĪ IELŪDZ!

No 8. septembra JELGAVAS TAUTAS GLEZNOŠANAS STUDIJAS 
DALĪBNIEKU DARBU IZSTāDE (būs apskatāma līdz 6. oktobrim).

19. septembrī plkst. 19:00 Izrāde-melodrāma 
„DZEJNIECE. MIRDZAS ĶEMPES MĪLESTĪBA”. 

Darbība notiek pagājušā gadsimta 50. gados, kad Mirdza Ķempe ir, kā 
pati izteikusies „ne jauna, ne veca”, bet vientuļa... līdz viņas dzīvē ienāk  
izskatīgs jauns cilvēks, kurš drīz vien kļūst par dzejnieces vīru. Lomās: 
Raimonda Vazdika, Andris Bulis, Ģirts Šolis. Ieeja: 6.00, 5.00, 4.00, eiro. 

Biļetes iepriekšpārdošanā Tautas namā un www.bilesuparadize.lv.

JAuNuMs!
Ozolnieku Tautas nams no septembra līdz decembrim piedāvā lielis-

ku iespēju piedalīties uĢA LIVzeNIekA LekcIJās. 
 uģis Livzenieks ir vēdiskās filozofijas pasniedzējs un vēdiskās 

psiholoģijas konsultants, ajūrvēdas pavārs, kurš 7 gadus pavadījis 
Indijas un citos pasaules klosteros. 

 Lekciju tēmas - kas vairo sievietes spēku? kas vairo vīrieša spēku? 
Veselīgs dienas režīms. sievietes un vīriešu pienākumi attiecībās... 

 Pirmā tikšanās 25. septembrī 
plkst. 18:30 (bezmaksas). Turpmāk ceturt-

dienu vakaros 2x mēnesī. 

kolektīva nosaukums

senioru deju kolektīvs 
„Ozolnieki”

 Jauktais koris

Bērnu un jauniešu muzikā-
lais teātris „Nianse” 

Bērnu vokālais ansamblis 
„Mārīte” (3 – 4 gadi, 5 – 6 gadi)

Amatierteātris

Fotostudija

Vēderdejas

Bērnu attīstošās nodarbī-
bas bēbīšu skolā „Mazulis” 
(3 mēn. – 3 g. – kopā ar 
vecākiem)

solo dziedāšanas stundas 
(bez vecuma ierobežo-
juma)

Deju skola „kaprīze”
Hip-Hop dejas

ārstnieciskā vingrošana

Nodarbību diena

svētdiena

Pirmdiena
Piektdiena

Pirmdiena
Piektdiena

Otrdiena
ceturtdiena

Otrdiena
ceturtdiena

Otrdiena

Trešdiena

Otrdiena

Pēc vienošanās

Pēc vienošanās

Pirmdienas
ceturtdienas

uzņemšanas laiks

21. septembrī plkst. 18.00

5. septembrī plkst. 18:00 – 19:00
( pieteikšanās visās balss grupās-
vilhelms.vacietis@gmail.com) 

5. septembrī plkst. 18.00 
(3-16 gadi)

4. septembrī 
plkst. 17.30 – 19.30

2. septembrī plkst.19.00

9.septembrī plkst.18.30
(pieteikšanās fotozo@inbox.lv)

17. septembrī plkst.19.00 

2. septembrī 
plkst.14:00 (3-14 mēneši)
plkst.15:00 (1-3 gadi)

kontaktēties ar pasniedzēju

kontaktēties ar pasniedzēju 

4. septembrī plkst. 19:00

OZOLNIEKU TAUTAS NAMA KOLEKTĪVI ATSĀK DARBĪBU 
UN AICINA JAUNUS DALĪBNIEKUS:

Tālr: 26525350, 63050144; e-pasts: tautasnams@ozolnieki.lv 

Pieteikšanās līdz 22.septembrim pa e-pastu – tautasnams@ozolnieki.lv 
vai pa tel. 26525350.

Vadītāja vārds, tel.

Mārīte skrinda 
29428013

Vilhelms Vācietis 
26221168

Ingūna Lipska
29851718

Rūta Bergmane
28328935

Dace Vilne 
26730840

Rinalds Vācers 
26090808

Marina Rižova 
28269759

solvita Grasmane 
22037566
(vēlams iepriekš 
pieteikties)

evija Lagzdiņa 
26411308

Indra Nadziņa 
27808138

zane Šilinska
28891642 

M A K S A S  K U R S I


