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ar saknēm novadā

Valsts svētkos godā latviskās vērtības

14. novembra vakarā Ozolnieku Tautas namā gaišā noskaņā
norisinājās Valsts svētku sarīkojums „Latvija – skaista ziemā un
apžilbusi no saules vasarā”, kur
tradicionāli ar Atzinības rakstiem

tika apbalvoti novada sakoptāko
sētu saimnieki – krietni darba darītāji.
Svētku dalībniekus uzrunāja
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis, kurš pa-

teicās novada iedzīvotājiem
un uzņēmējiem par ieguldījumu novada attīstībā.
Pasākumu ar latvisku
dzīvesziņu piepildītu muzikāli - teatralizētu uzvedumu
kuplināja Ozolnieku novada
mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvi - jauktais koris
„Līga”, Ozolnieku amatierteātris un vokālais ansamblis
„Procesā”. Pasākuma režisorei Dacei Vilnei izdevās uzvedumā ieaust tautā mīlētā dižgara - Imanta Ziedoņa dzeju
un „Epifāniju” fragmentus
tā, lai zālē sēdošie patiesi
sajustu tajos ietverto autora vēstījumu: „Ir jābūt tādai
vietai, kurā tu atnāc rūpju
pilns un pēkšņi - sirds iesāpas no skaistuma... Latvija ir
kā debesjums, kur zvaigžņu kas iespīd dvēselē, rada un radīs brīvietā ir ģimenes. Šī ir tā zeme nišķīgas lietas.”
un tie ļaudis, kuros gaisma,
Solvita Cukere

Brīvības cīņu kauju rekonstrukcija – dzīva
vēstures mācībstunda
15. novembrī, pieminot 95. gadadienu kopš bermontiešu sakāves, pēc novada vēstures krājumu
glabātāja Aigara Stillera iniciatīvas, Ozolnieku novada Kultūras
nodaļa sadarbībā ar biedrībām
„Latviešu karavīrs” un „Ordenis”
pirmo reizi novada vēsturē rīkoja
plašu atbrīvošanas kauju rekonstrukciju. Kuplā skaitā sanākušo
novadnieku un viesu acu priekšā,
kara vēstures entuziasti aizrautīgi
izspēlēja latviešu un vācu karavīru
kaujas sadursmi pie vecās pagastmājas aiz Ozolnieku vidusskolas.
Interesentiem bija iespēja iepazīties ar tā laika kauju dalībnieku
ieročiem un formas tērpiem, kā
arī kopīgi nofotografēties ar cīņu
epizodes varoņiem.
Vēsturisko kauju rekonstrukcijas vērotāju lielais skaits uzskatāmi demonstrēja dažāda vecuma
novadnieku patieso interesi par 95
gadus senajiem notikumiem. Bērnu sajūsma par karavīru sniegumu
bija neviltota. Daudzus jauniešus

bija atvedusi vēlme uzzināt vairāk
par vēsturiskajiem notikumiem:
„Mūs ieinteresēja šis pasākums.
Visas tuvākās vēsturiskās vietas
jau bijām izpētījuši, tādēļ šoreiz
izvēlējāmies apmeklēt šo kauju
rekonstrukciju. Pasākums mums
šķiet interesanti noorganizēts. Patika iespaidīgais cīņu demonstrējums ar specefektiem.”
Ikvienam
interesentam vēsturiskos notikumus saistošā veidā
izklāstīja
biedrības
„Latviešu karavīrs”
vadītājs Normunds
Jērums: „Biedrībā ar
militāro notikumu rekonstrukciju darbojas
dalībnieki no dažādām
Latvijas vietām, tostarp
seši vīri no Zemgales. Tā parādām, ka mēs cienām savas tautas
vēsturi un caur to mūs cienīs arī citi.
Šodien svarīgi jaunajai paaudzei atgādināt, ka latvieši visos laikos bijuši drosmīgi un izcili karavīri. Sva-

rīgi, lai
jaunieši
zinātu
Latvijas
vēsturi,
iepazītu senču gaitas un tā
iemīlētu dzimteni.
Mēs, atskatoties pagātnē, varam
novērtēt un būt pateicīgi par to
ilgstošo miera periodu, kuru izbaudām šodien.”

Kaujas rekonstrukcijā Ozolniekos piedalījās ap 50 dalībnieku. Pasākums izvērtās vizuāli ļoti iespaidīgs, kas spilgti ļāva
izjust tā laika notikumus, kad
karavīri atdeva savas dzīvības
par Latvijas zemi. Pēc pasākuma dalībnieki kavējās atmiņās
pie ugunskuriem, baudot tēju
un klausoties vīru kopas „Vilki”
strēlnieku dziesmas.
Solvita Cukere
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aktualitātes

novembris 2014
novembra sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:

1. Apstiprināt Ozolnieku novada domes saistošos noteikumus Nr.12/2014 „Grozījumi
Ozolnieku novada domes
2014. gada 8. septembra
saistošajos noteikumos
7/2014 „Par braukšanas
izdevumu segšanu profesio-

nālās un vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamiem””.
2. Apstiprināt saistošos
noteikumus Nr.11/2014
„Ozolnieku novada teritorijas plānojums. Teritorijas
izmantošanas un apbūves
noteikumi un grafiskā daļa”.

PAZIŅOJUMS
Saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2014. gada 12. novembra lēmumu Nr. 3 /protokols Nr. 11/ apstiprināti saistošie
noteikumi Nr. 11/2014 „Ozolnieku novada teritorijas plānojums.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
Antra Plotņikova, Ozolnieku novada zemes ierīcības inženiere

Ozolnieku novada domē uzstādīts
maksājumu karšu termināls
Lai paplašinātu apmeklētāju norēķinu iespējas un
piedāvātu mūsdienīgus apmaksas risinājumus, Ozolnieku
novada domē (Stadiona iela
10, Ozolnieki) ir iespējams norēķināties gan veicot skaidras

naudas iemaksas, kā līdz šim,
gan arī ar maksājumu karti.
Karšu pieņemšanas termināls
uzstādīts pašvaldības kasē,
kur tiek veikti norēķini par
precēm, pakalpojumiem un
citas naudas operācijas.

Aizdedzam sveces
aizgājēju piemiņai
Latvijā dziļi iesakņojušās
tradīcijas caur kurām pieminam aizgājušos. Vasarā
- kapu svētki, bet rudeņos –
Mirušo piemiņas diena, kad
tuvāki un tālāki radi dodas
uz kapiem pieminēt sev
tuvos cilvēkus, kuri guldīti
zemes klēpī.
Ozolnieku novada pašvaldības pārziņā ir divpadsmit kapsētas, kuru apsaimniekošanai katru gadu
tiek atvēlēts ap 50 tūkstošiem eiro. Cenu pagastā atrodas Teteles, Jaunzemju,
Dalbes, Mušķu un Skrabu
kapi, bet Salgales pagastā
- Igauņu, Segļu, Trunnu,
Katrīnas, Baznīcas, Zosēnu
un Lībiešu kapi. Apsaimniekošanas darbos ietilpst
kapsētas būvju, sētu, vārtu,
kapličas, informācijas stendu, centrālo ceļu uzturēšana, atkritumu savākšana
un izvešana, vispārējo apstādījumu ierīkošana un
kopšana. Izvērtējot kapsētu apsaimniekošanai piešķirtos budžeta līdzekļus,
tiek realizēti arī apjomīgāki labiekārtošanas darbi
- zvanu torņa izbūve, dīķa

izveide, kapus norobežojošas sētas izbūve u.c.
2014.gadā notika publiskā apspriešana kapličas
izbūvei Teteles kapos, tās
būvniecību plānots īstenot
2015. gadā.
Sadarbībā ar SIA „CEMETY” pakāpeniski notiek kapsētu informācijas
digitalizācijas process. Šobrīd izveidota Dalbes kapu
digitalizēta karte, ko iespējams apskatīt https://
www.cemety.lv/public/
cemeteries.

Solvita Cukere un
Guntis Žeivots, Saimniecības

daļas vadītājs, atbildīgais
par kapu saimniecību

Aktuālākā informācija par nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķina un samaksas
kārtību Ozolnieku novadā 2015. gadā
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķins 2015.
gadā tiks veikts saskaņā ar
likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ozolnieku
novada domes 2014. gada
14. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2014 „Par
nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2015.
gadā”, kas publicēti „Ozolnieku Avīzes” 2014. gada oktobra numurā.
2015. gadā NĪN likme
par mājokli nemainīsies:
0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915
eiro;
0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz
56 915 eiro, bet nepārsniedz
106 715 eiro; 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro.
2015. gadā ar NĪN netiks apliktas dzīvojamo
māju palīgēkas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Izņēmums ir garāžas, par tām būs
jāmaksā nodokļa likme kā par
dzīvojamām ēkām no 0,2% 0,6% no kadastrālās vērtības.
2015. gadā netiks piemērots ierobežojums 25% nekustamā īpašuma nodoklim
par zemi. Nodoklis tiks aprēķināts 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.
2015. gadā apliks ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi, kā arī būves,
kuru būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais
kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums, sākot ar nākamo
mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās no lielākās
kadastrālās vērtības - būvei
piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības vai būves kadastrālās
vērtības.
2015. gadā ar papildlikmi 1,5% apmērā apliek
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība
nepārsniedz vienu hektāru
vai kurai normatīvajos aktos
ir noteikti lauksaimnieciskās
darbības ierobežojumi.
Aprēķins tiks veikts saskaņā ar likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3. panta 1.1
daļu. Apsekošanu, pamatojoties uz Ministru kabineta
(MK) 2010. gada 13. jūlija noteikumiem Nr. 635 „Kārtība,
kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platību
un sniedz informāciju par to”,
veic Lauku atbalsta dienesta
(LAD) Zemgales reģionāla

lauksaimniecības pārvalde.
Likumā „Par nekustamā
īpašuma nodokli” noteikts, ka
ar 2015. gadu neapstrādāta
lauksaimniecībā izmantojamā
zeme ir visa lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platība
zemes vienībā, ja vairāk nekā
70 % no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības
attiecīgajā zemes vienībā līdz
kārtējā gada 1. septembrim
netiek izmantota lauksaimniecības produktu ražošanai vai
audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu
un turēšanu lauksaimniecības
nolūkiem, vai minētā zemes
platība netiek uzturēta labā
lauksaimniecības un vides
stāvoklī. Ministru kabinets
nosaka pazīmes, pēc kurām
atzīstams, ka zeme netiek uzturēta labā lauksaimniecības
un vides stāvoklī.
Tāpēc lūdzu, tos zemes
īpašniekus, kuri dabā ir
veikuši zemes vienību
transformēšanu ( apmežota, izrakts dīķis, sākta apbūve, tiek veikta derīgo izrakteņu ieguve), par to informēt
Valsts zemes dienestu. Saņemot maksāšanas paziņojumu
par papildus aprēķināto nodokli 1,5% apmērā, nodokļa
maksātājs viena mēneša laikā
to var apstrīdēt, ja uzskata,
ka teritorija ir nopļauta, noganīta, sakopta, vēršoties ar
iesniegumu pašvaldībā.
Zemes nomas maksas
apmērs 2015. gadā nav
mainījies, tas ir 0,5% un
1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, atkarībā
no zemes lietošanas mērķa,
kam tiek pieskaitīts PVN 21%.
Atlaides 2015. gadā
tiks piemērotas ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni.
Nekustamā īpašuma nodokļa
summa ir samazināma par
50 % no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par
427 eiro, nekustamā īpašuma
nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām, neatkarīgi no
tā, vai tās ir vai nav sadalītas
dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru
funkcionālā izmantošana ir
dzīvošana, un tām piekritīgo
zemi personai, ja šai personai
(pašai vai kopā ar laulāto) vai
tās laulātajam taksācijas gada
1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī
aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un, ja
personai vai tās laulātajam
šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim
no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro

arī gadījumā, ja nekustamā
īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no
šajā panta daļā minētajiem
bērniem.
Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā
īpašuma nodokli”, personai, kura ir atzīts trūcīgas personas statuss, tiek
piemērota nodokļa atlaide 90% nekustamā īpašuma
nodoklim par mājokli un par
zemi, kas ir saistīta ar mājokļa īpašumu, uz laiku, kad
ir piešķirts trūcīgas personas
statuss. Nodokļa maksātājiem jāvēršas ar iesniegumu
pašvaldības sociālajā dienestā, aizpildot ienākumu deklarāciju un, ja atbilst trūcīgas
personas statusam, tad atlaide tiks aprēķināta.
Represētās personas
saņem 50% nekustamā
īpašuma nodokļa atlaidi par
īpašumu, kas ir šo personu
īpašumā vai valdījumā vairāk nekā piecus gadus, ja līdz
taksācijas gada 1. februārim
iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojumu
piemērošanu un apliecinājumu, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.
Atgādinām visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri ir saņēmuši
lēmumu par nodokļu atbalsta
pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim,
ievērot un maksāt ne tikai
grafikā noteiktajos maksājumu termiņos, bet maksāt arī
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par kārtējo gadu.
Neizpildot lēmuma nosacījumus, nokavējuma nauda netiks dzēsta.
Ikviena fiziska un juridiska persona var noskaidrot
informāciju par saviem nekustamajiem īpašumiem, to
sastāvu, platībām, kadastrālo
vērtību Valsts zemes dienesta datu bāzē www.kadastrs.
lv, vai portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā „Mani dati
kadastrā”.
Aicinu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājus - fiziskas
un juridiskas personas sūtīt
savu e-pastu uz pašvaldības
mājas lapu vai uz lidija.zukovska@ozolnieki.lv lai maksāšanas paziņojumu saņemtu elektroniski un samaksu veiktu
likumā noteiktajos termiņos līdz 2015. gada 31. martam,15.
maijam, 15. augustam un 15.
novembrim.
Būsim savstarpēji iecietīgi, neskaidrību gadījumos,
lūgums zvanīt: 63057762.
Lidija Žukovska, nodokļu
ekonomiste
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Lai uzlabotu satiksmes drošību, Garozas ciema
krustojumā uzstāda sfērisko spoguli
Šī gada oktobrī notika
Ozolnieku novada pašvaldības vadības un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem, kā ietvaros tika
uzklausīti arī Ozolnieku
novada iedzīvotāju ierosinājumi novada attīstībai
un konkrētu problēmu
risināšanai. Viens no Salgales pagasta iedzīvotāju
ieteikumiem bija uzlabot
satiksmes drošību Garozas ciema krustojumā, jo
uzbraucot uz Iecavas šo-

sejas no Emburgas puses,
tilta margas pilnībā nosedza redzamību.
Konsultējoties ar VAS
“Ceļu satiksmes drošības
direkcija” speciālistiem,
par labāko satiksmes drošības uzlabojuma variantu
tika atzīta sfēriskā spoguļa uzstādīšana minētajā
krustojumā. Ozolnieku novada pašvaldība operatīvi
koordinēja šo darbu veikšanu, ieguldot 275 eiro.
Iedzīvotāji novērtējuši šo

uzlabojumu pozitīvi. Ja
jauninājums sevi attaisnos, izvērtējot ceļu satiksmes drošības aspektus,
pašvaldība plāno līdzīgus
spoguļus uzstādīt arī citviet Ozolnieku novadā. Ar
saviem
ierosinājumiem
iedzīvotāji aicināti vērsties
Ozolnieku novada pašvaldības Saimniecības daļā.

Atbildot uz iedzīvotāju
uzdotajiem jautājumiem,
SIA „Ozolnieku KSDU”
skaidro, ka mājas dzīvokļu
īpašnieku kopība ir tiesīga
lemt par kārtību, kādā tiek
aprēķināts ūdens starpības (starpība starp mājas
ievadā uzstādītā skaitītāja
uzrādītā patēriņa un dzīvokļu īpašumos uzstādīto
atsevišķo skaitītāju patēriņa rādījumu kopsummas)
sadalījums starp visiem
attiecīgās mājas dzīvokļu
īpašniekiem. Mājās, kur
dzīvokļu īpašnieku kopība
lēmusi par mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no pašvaldības un par
pārvaldīšanas kārtību, uzskatāms, ka dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies par
kārtību, kā tiek sadalīta
ūdens patēriņa starpība.
Tomēr gadījumā, ja
dzīvokļu īpašnieki nav

pārņēmuši mājas pārvaldīšanas tiesības un vienojušies par kārtību, kādā
tiks veikta ūdens starpības sadalīšana starp atsevišķajiem īpašumiem,
ūdens patēriņa sadalījums
tiek veikts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2008. gada
9. decembra noteikumiem
Nr. 1013 „Kārtība, kādā
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”
zemāk aprakstītajā kārtībā: Daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā patērētā
ūdens sadalījuma pa dzīvokļiem metodika.
Ūdens patēriņa starpība, kas veidojas starp
mājas kopējā skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos uzrādīto patēriņu pēc

individuāliem
skaitītājiem, ieskaitot arī avārijās
un remontdarbos nopludināto ūdens daudzumu,
tiek sadalīta proporcionāli
atsevišķo dzīvokļu īpašumu skaitam.
Šāda aprēķina metode netiek piemērota, ja
kopīpašumā ir dzīvokļu
īpašnieki, kuri vismaz
trīs mēnešus pēc kārtas
nav uzrādījuši individuālo ūdens skaitītāja rādījumus, vai īpašumos
nav uzstādīti skaitītāji,
vai īpašnieka vainas dēļ
skaitītāji nav verificēti vai
arī ir konstatēti skaitītāja
bojājumi – šādos gadījumos visu ūdens starpību
sadalīs vienādās daļās uz
šiem konkrētajiem īpašumiem. Pārvaldniekam vai
tā pilnvarotai personai ir
tiesības pārbaudīt atsevišķajā īpašumā uzstādīto
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Guntis Žeivots, Ozolnieku novada pašvaldības Saimniecības daļas vadītājs

Dzīvokļos saņemtā ūdens apmaksas kārtība

Ozolnieku novada pašvaldība izsludina
pieteikšanos uz Ozolnieku novada
pašvaldības Salgales Mūzikas un
mākslas skolas direktora amatu.
Prasības pretendentiem:
- uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un
Bērnu tiesību aizsardzības
likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
- pretendents prot valsts
valodu augstākajā līmenī
atbilstoši Valsts valodas
likuma prasībām un vismaz
vienu Eiropas Savienības
oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā
apjomā;
- pretendentam ir augstākā pedagoģiskā izglītība;
- pretendentam ir

vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības
vadības darbā;
- labas datora (t.sk., MS
Office standartprogrammas) lietošanas prasmes;
- prasme analizēt
situāciju, rast risinājumu
un patstāvīgi pieņemt
lēmumu amata kompetences ietvaros;
- labas komunicēšanas
prasmes;
- prasme strādāt komandā;
- prasme strādāt ar

biroja tehniku;
- autovadītāja apliecība.
Konkursa komisijai adresētu motivācijas vēstuli,
rekomendācijas, izglītību
apliecinoša dokumenta
kopiju un dzīves aprakstu
(CV) līdz 18.12.2014.
plkst. 14.00 personīgi
jāiesniedz vai jānosūta pa
pastu Ozolnieku novada
pašvaldības kancelejā
2. kabinetā, Stadiona
ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku
novadā.
Tālr. uzziņām 29254061.

ūdens patēriņa skaitītāju
rādījumus, darbību un
plombu tehnisko stāvokli. Ja dzīvokļa īpašnieks
nenodrošina iespēju pārbaudīt skaitītāju vai pārvaldnieks konstatē, ka
skaitītāja
plombējums
ir bojāts, ūdens patēriņš
turpmāk tiks aprēķināts
kā dzīvoklim, kurā skaitītājs nav verificēts. Lai
iedzīvotāji spētu kontrolēt savā dzīvoklī uzstādītā
ūdens patēriņa skaitītāja
derīgumu, SIA „Ozolnieku
KSDU” izrakstītajos rēķinos tiek norādīts datums,
līdz kuram darbojas skaitītāja verifikācija un līdz
norādītajam datumam attiecīgā dzīvokļa īpašnieka
pienākums ir nodrošināt
skaitītāja atkārtotu verifikāciju vai nomaiņu.
Dzīvokļa
īpašnieka
prombūtnes laikā, ja dzī-

vokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par
ūdens skaitītāja rādījumu
vai nav informējis pārvaldnieku par prombūtni,
pārvaldnieks
aprēķinās
ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, ņemot
vērā konkrētā īpašuma
vidējo ūdens patēriņu
par pēdējiem trim mēnešiem. Šāds aprēķins tiks
piemērots ne ilgāk kā trīs
mēnešus pēc kārtas, pēc
tam tiks piemērota aprēķina metode, ņemot vērā
iepriekš aprakstīto ūdens
patēriņa starpības sadales
kārtību. Dzīvokļa īpašnieka prombūtnes gadījumā
par ūdens patēriņu, ja tas
dzīvoklī netiek uzskaitīts
ar skaitītājiem, atvieglojumus maksai vairs nepiemēro.
Ilze Žeivote, SIA „Ozolnieku

KSDU” juriste

Par valsts apmaksātajiem surdotehniskajiem
palīglīdzekļiem
Valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus ir tiesības
saņemt vājdzirdīgām un nedzirdīgām personām, sākot ar vājdzirdības 3. pakāpi un bērniem līdz
18 gadu vecumam, ja vājdzirdība
konstatēta, sākot no 1. pakāpes.
Reizi 5 gados valsts piešķir
šādus surdotehniskos palīglīdzekļus:
• dzirdes aparātu;
• laikrādi ar vibrozvanu;
• savienotājvienību radio un
televīzijas uztvērējiem;
• skaņas indikatoru ar mehānisko signālu vai gaismas signālu;
• FM radiofrekvenču pārraides
sistēmu;
• tālruni ar pastiprinātāju.
Reizi 3 gados valsts piešķir:
• dzirdes palīglīdzekli – komunikatoru;

• digitālās vizuālās saziņas ierīci.
Lai saņemtu valsts apmaksāto surdotehnisko palīglīdzekli,
nepieciešams rakstisks iesniegums, ģimenes ārsta atzinums
tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai vai VDEĀK lēmuma kopija un
invaliditātes apliecības kopija.
Dokumenti jāiesniedz Latvijas
Nedzirdīgo savienībā vai SIA
„LNS Surdotehniskās palīdzības
centrs” Elvīras ielā 19, Rīgā,
LV 1083, iesūtāmi pa pastu vai uz
e-pastu: spc@lns.lv
Papildu informāciju var
saņemt Latvijas Nedzirdīgo
savienības mājaslapas www.lns.lv
sadaļā „Pakalpojumi” vai zvanot
uz tālruni 67611660, sūtot īsziņu
uz 29643789 vai rakstot uz
e-pastu: surdotehnika@lns.lv.
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darbīgie un talantīgie novadnieki

izglītība

Svarīgi atrast savu nodarbošanās nišu

Jaunais uzņēmējs Andris
Rubenis Z/S „Medņi”,
Emburgā, Salgales pagastā pērn “izkalis” savu
metālapstrādes uzņēmumu „Ferro battuto” un ir
gandarīts, jo dara darbu,
ko mīl un prot.

„Pēc vairāku gadu darba Itālijā,
atgriezos Latvijā un sajutu, ka
esmu gatavs uzsākt ko savu. Bija
zināšanas, pieredze un apņēmība. Ar interesi un 8 gadu darba
pieredzi metāla kalšanā arī aizsākās uzņēmuma veidošana. Žēl, ka
kalēja arodu nevienā skolā nemāca, taču tie, kam ir vēlme, to pie
meistariem apgūst paši. Kā tas
nereti notiek, liktenis saved kopā
ar īsto cilvēku, kas ierāda aroda
pamatus un smalkumus. Metālkalumi sevī apvieno praktisku
pielietojumu ar estētisku baudījumu. Uzskatu, ka tas, kurš vēlas strādāt, vienmēr atradīs savu
nišu, kur veiksmīgi darboties,”
Andris savas pārdomas atklāj pamazām.

Uzņēmuma nosaukums „Ferro
battuto” sevī ietver galveno - vīri
darbojas ar „dzelžiem”, darinot
saimniecībā noderīgas un skaistas lietas. Katram no viņiem ir
savi darba pienākumi - mārketings, sagāde, pasūtījumu praktiskā izpilde un uzstādīšanas darbi. Aktuāls pieprasījums ir pēc
metāla krēsliem, galdiem, soliem,
kamīnu lietām un pirts krāšņu
piederumiem. Cilvēki būvē un
atjauno īpašumus, kurus vēlas
sakopt un izdaiļot, tāpēc meklē
rokā amatniekus, kuri pagatavotu
durvju eņģes, vēja rādītājus, luk-

turus, pamatīgus vārtus, kāpnes,
balkonu margas un nojumes. Uzņēmumā tiek darinātas arī gluži
vienkāršas un praktiskas lietas,

kas noder katrā kārtīgā saimnieka sētā. Lielākoties tiek strādāts
ar melno metālu un nerūsējošo
tēraudu, bet darbos bieži vien izmantoti vairāki materiāli. Metāls
labi sader kopā ar koku, akmeni,
keramiku, stiklu.
Andris Rubenis ir „dzelzs vīrs”
ar sirdi, dvēseli un pārliecību.
Tiklīdz runa ir par viņa darbu,
acīs iedegas uguntiņas un runasveids kļūst aizrautīgs. Viņam
ir ko teikt un ar ko lepoties. „Jo
grūtāk tikt pie cerētā rezultāta,
jo lielāka darboties griba. Laika
posms no pirmās sarunas līdz pasūtījuma uzstādīšanai reizēm ir
garš un darbietilpīgs. Turklāt no
sirds padarīts darbs ir labākā reklāma,” atzīst amatnieks. Andrim
tīk pasūtījuma darbi, kad cilvēks
izstāsta savas vēlmes un meistars var nodoties radošam darba
procesam. Īstām, stiprām un noturīgām lietām vienmēr ir sava
vērtība. Andris atzīst, ka veiksmīga uzņēmējdarbība ir atkarīga no
paša gribasspēka un iespējama
arī tepat Latvijā.
Solvita Cukere

Foto izstādē tiekas novada
motosporta „leģendas”
Talantīgā novadnieka,
motosporta entuziasta
Vladimira Neijas fotoizstādes atklāšanā Ozolnieku Tautas namā pulcējās
„dzelzs vīru zelta fonds”
– motosporta veterāni,
aicinot atkal apvienoties
bijušās Latvijas motosporta zvaigznes, kuru
sirdis vienmēr piederēs
trasei.

Pasākumā valdīja atkal satikšanās prieks, atceroties skaistos
mirkļus toreiz un novērtējot tapušos mākslas foto šodien.
Fotogrāfa Vladimira Neijas
„Reiz moto sports Ozolniekos…”
izstāde tapusi sadarbībā ar Alfrēdu Zamocki - Ozolnieku Motosporta krājumu glabātāju un azartisku moto braucēju. Vladimirs
Neija kā motosporta pazinējs un
mehāniķis vienmēr līdzdarbojies
dēlam – motosportistam Agrim
Neijam, tostarp arī iemūžinot
spilgtākos sacensību momentus.
Izstādes apmeklētājiem paveras
izteiksmīgi foto darbi, kas atspo-

guļo sportistu uzvaras mirkļus,
pārdomas un dvēseles noskaņu
dažādos sporta gaitu momentos.
Vladimirs Neija dalās pārdomās: „Ar fotogrāfijām sāku darboties no pamatskolas 5. klases,
kad iestājos foto pulciņā. Cauri
dzīvei ar pārtraukumiem turpinu fotografēt vēl joprojām. Pašlaik tas ir mans vaļasprieks. Ar
moto klubu esmu saistīts jau no
pagājušā gadsimta 60. gadiem,

kad vēl biju metinātājs toreizējās
"PMK – 13" garāžās. Motobraucējiem palīdzu sagatavot tehniku sacensībām un pa brīvajiem brīžiem
bildēju gan cilvēkus, gan dabu.
Alfrēds Zamockis mani uzaicināja fotografēt motosporta veterānu
pasākumu šī gada martā. Apskatot
fotogrāfijas, radās ideja apkopot
esošās, pabildēt vairāk un uzrīkot
izstādi, ko šodien nododam skatītāju vērtējumam.”

Vakara gaitā izskanēja spēcīgi un iedvesmojoši vārdi, ko
pavadīja sportistiem raksturīgais humors un savstarpēja sirsnība. „Kas gan būtu mūsdienu
motosports bez visiem šiem cilvēkiem,” to savās runās uzsvēra apsveicēji. Ne velti braucēju atmiņās vēl šodien glabājas spilgtākie
notikumi – satraukums uz starta
līnijas, izcīnītā uzvara, sīvā cīņa
trasē, brīži, kad domām virmojot vienīgi ap sevi un savu dzelzs
rumaku, apkārt notiekošais kļuvis mazsvarīgs, jo līdz finišam
ir jāiztur abiem. Gremdēšanās
kopīgās atmiņās, izstādes atklāšanas svinībās, radīja draudzīgu
un brīžiem emocionālu noskaņu,
apliecinot, ka motosportista nemiers un enerģija veterānos mājo
joprojām.
Solvita Cukere

Ozolnieku novada skolēni
iepazīst uzņēmējdarbību laukos

Salgales pamatskolas skolēni
4. novembrī devās informatīvi
izzinošā braucienā pie uzņēmējiem Jelgavas un Tērvetes
novados. Pasākuma „Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”
ietvaros, konsultante oktobrī
apmeklēja Ozolnieku novada
Salgales un Teteles pamatskolas, lai skolēniem stāstītu par
nodarbošanās un saimniekošanas veidiem lauksaimniecībā.
Tikšanās otrajā daļā norisinājās
darbs grupās, kur skolēniem bija
jāizdomā un jāprezentē sava biznesa ideja. Salgales pamatskolas
skolēnu idejas bija saistītas ar
sēņu audzēšanu, graudkopību,
apģērbu dizainu un šūšanu, bet
Teteles pamatskolas skolēni interesējās par kokapstrādi, medu
un tā produktiem, saldumu un
piena produktu ražošanu, lauku
tūrismu. Sekoja brauciens uz trīs
uzņēmumiem, kuri darbojas dažādās nozarēs lauku teritorijās.
Kā pirmo, skolēni apskatīja kokapstrādes uzņēmumu „Amatnieki” Sesavas pagastā, kur ražo visu
saimniecībā nepieciešamo – koka
solus, galdus, pakaramos, virtuves
piederumus, pirts baļļas, mucas un

suvenīrus no koka. Skolēni darbībā iepazina dažādus kokapstrādes
galdus un darbarīkus, kā arī izmēģināja tāšu grozu pīšanas procesu.
Jaundibinātajā
uzņēmumā
„Tērvetes maize” maiznieka zellis
Jānis Kurpnieks šī gada pavasarī
uzsācis savu uzņēmējdarbību un
mājas apstākļos cep rudzu maizi,
saldskābmaizi, baltmaizi, dažādus
cepumus un kliņģerus, kā arī piedāvā interesentiem iespēju pašiem
piedalīties maizes cepšanas procesā. Maiznieks pastāstīja par maizes
gatavošanas procesu no graudiem
līdz gatavam kukulim, kā arī par
rudzu miltu un rudzu maizes vērtību.
Skolēni viesojās arī strausu
audzētavā SIA „Ratites” Glūdas
pagastā. Uzņēmuma īpašniece atklāja, ka strausu audzēšana prasa
lielu darbu, iepazīstināja ar strausu
dzīvesveidu, īpašībām un uzsvēra
to, ka uzskats „strausi ir dumji” ir
mīts. Skolēni uzzināja, kā strausus
atpazīt. Saimniecībā varēja apskatīt arī kaziņas un trušus.
Pasākums deva iespēju skolēniem iegūt papildu zināšanas,
redzot un iepazīstot uzņēmējus,
kuri ar aizrautību strādā un dzīvo laukos. Skolēni interesējās un

pārrunāja jautājumus par to, kur
var iegūt izglītību, lai nodarbotos,
piemēram, ar kokapstrādi vai maizes cepšanu. Audzināšanas stundās tiks pārrunāts brauciena laikā
redzētais un dzirdētais. Pedagogi
atzina, ka apskatei izvēlētās saimniecības ir pozitīvs piemērs, kā uzsākt savu biznesu – no mazumiņa,
bet ar ģimenes atbalstu, viss var
izdoties.

Zane Rone, LLKC Jelgavas nodaļas
lauku attīstības konsultante
(Foto: Zane Rone)

Ozolnieku vidusskolā godā
pamatvērtības
Ozolnieku vidusskola izvirzījusi pamatvērtības, kā būtiskākās uzsverot izglītības procesa un skolas ikdienas pamatos
liktās - patriotismu, izaugsmi,
cieņu un atbildību. „Vērtību apzināšanās ikvienā skolas dzīves
norisē palīdz mums objektīvāk
palūkoties uz to, kas esam, kas
mums ir un kurp visi kopā dodamies. Šīs skolas pamatvērtības
jāzina katram skolēnam, skolotājam, darbiniekam un skolas
viesim. Lai šīs vērtības tiktu iedzīvinātas un, lai uz tām balstītu

mūsu skolas ētiku, ir pat izvēlēti
to vēstneši, kuri nēsā īpašas goda
nozīmītes,” uzsver skolas direktore Klāra Stepanova.
Šajā mācību gadā sācies vērtību iedzīvināšanas process, jo sākotnēji, veicot skolēnu aptauju,
tikai retais zināja par ko ir runa.
Tie skolēni, kuri zināja atbildi,
varēja nosaukt vien pāris, bet ne
visas četras pamatvērtības.
Viena no Ozolnieku vidusskolas vērtību vēstnesēm, latviešu
valodas un literatūras skolotāja,
6. a klases audzinātāja Ance Jaks

ir izdomājusi veidu, kā vērtības
viegli iegaumēt. Viņa visu vērtību
pirmos burtus ir pārvērtusi garšīgā vārdā - PICA. P - patriotisms, I
- izaugsme, C - cieņa, A – atbildība. Šādā veidā skolēniem vērtības
atcerēties ir daudz vieglāk.
Skolas pedagogi aicina ikvienu
vispirms iegaumēt, tad izprast un
pārdomāt, kā padarīt patriotismu, izaugsmi, cieņu un atbildību
par neatņemamu mūsu visu ikdienas sastāvdaļu.
Laura Kristiāna Jureviča, Ozolnieku
vidusskolas skolniece
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DOMU kartes
veidošana

Projekta „Ozolnieku novada
jauniešu multikulturālās pilsoniskās
kompetences pilnveidošana” noslēguma posma aktivitāte - DOMU kartes veidošana notika 20. novembrī.
Pēc veiksmīgi noorganizētām
divām iepriekšējām projekta aktivitātēm, kārta bija pienākusi visu
zināšanu un prasmju nostiprināšanai, lai, saskaņā ar projekta mērķi,
sekmētu sabiedrību pilnveidojošu
jauniešu izaugsmi Ozolnieku novadā,
īpaši akcentējot jauniešu pilsonisko
izglītību.
DOMU kartes ir brīnišķīgs rīks, lai
efektīvi atkārtotu, pierakstītu un strukturētu visa projekta laikā jauniegūto
informāciju par Ozolnieku novada
jaunieša – pilsoņa portretu un viņa
piederības apziņu Eiropai. Tā ir lieliska
izvērtēšanas metode, kas dod iespēju
jauniešiem atspoguļot visu jauno
tīklveida zīmējumos tā vietā, lai tos
rakstītu garlaicīgos teikumos.
Šīs aktivitātes īstenošanai, saskaņā ar projektu, tika izmantotas Ozolnieku Bērnu un jauniešu iniciatīvu
centra telpas. Visu vakaru jaunieši
spraigi rosījās ap savām DOMU kartēm, jo ne velti saka, ka atkārtošana
ir zināšanu māte. Kartes centrā visi
kā viens vēlējās likt sevi, kā Ozolnieku novada JAUNIETI. Domu kartes
izveides process nevedās tik raiti kā
sākotnēji tika domāts. Kamēr lielais
informācijas apjoms netika sastrukturizēts un apzināts ikviena jaunieša
prātā, nekas labs nezīmējās. Ar
krāsu dažādību jaunieši neaizrāvās, vairāk par trīs krāsām reti kurš
uzdrošinājās izmantot. Taču, kā
zināmas, tieši krāsu dažādība palīdz
efektīvāk uztvert un atcerēties domu
kartē iekļauto informāciju. Tāpat,
kā iepriekšējās reizēs, arī šoreiz
jaunieši darbojās grupās, viens otru
iedrošinot un atbalstot.
Pasākuma noslēgumā visi aktīvie
jaunieši saņēma sertifikātus par dalību projektā un skaisti ielaminētas
savas DOMU kartes. Esam pārliecināti, ka kopumā mums viss izdevās
kā plānots!
Jā, un kā jau tas ir ierasts, pēc
labi padarīta darbiņa, sekoja godam
nopelnīts kliņģeris, fotografēšanās
un kopīga čalošana, jo ne jau katru
dienu jaunieši no visiem Ozolnieku
novada Bērnu un jauniešu centriem
satiekas vienkopus!
Paldies visiem, kas iesaistījās
projekta „Ozolnieku novada jauniešu
multikulturālās pilsoniskās kompetences pilnveidošana” aktivitāšu
organizēšanā un īstenošanā!
Santa Tuherma, Ozolnieku Bērnu un
jauniešu iniciatīvu centra “ Alternatīva” vadītāja
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Mārtiņdienā apgūst tautas
tradīcijas un dodas ķekatās

2014. gada
decembrī
Dalbes ev. luteriskajā
draudzē
07.decembrī plkst. 14.00
Bībeles stunda un lūgšanas 2. Adventā.
14.decembrī plkst. 14.00
3. Adventa dievkalpojums.

Ziemassvētku
gaidīšanas laiks
9. un 10. novembrī Ozolnieku novadā – izglītības iestādēs un Tautas
namā, izzinot latviskās tradīcijas,
jautri nosvinēta Mārtiņdiena. Senajiem latviešiem Mārtiņdiena iezīmējusi pāreju uz ziemu, kad raža
no dārziem un laukiem jau novākta
un visa kā ir diezgan, lai galds būtu
bagātīgi klāts. Mārtiņos jābūt sarūpētam visam nepieciešamajam, lai
pārdzīvotu ziemu. Mārtiņus mēdza
dēvēt arī par Apkūlībām. Šis ir laiks,
kad novāktā raža sakulta un klētīs
visi arodi bijuši pilni ar graudiem.
Mārtiņdienas svinībās pie Ozolnieku Tautas nama lielus un mazus
latvisko svētku dalībniekus, iepazīstināja ar tautas tradīcijām un ticējumiem. Bērni ar prieku veidoja
figūriņas no augļiem un dārzeņiem,
zīmēja košus gaiļus, piedalījās leļļu
teātra uzvedumā un mērojās spēkiem jautrās rotaļās.

Ozolnieku novada pirmsskolas
izglītības iestādes „Zīlīte” audzēkņi
kopā ar pedagogiem steidza izgatavot ķekatu maskas un devās ciemos
sveikt pašvaldības darbiniekus ar
dziesmām, dejām un rotaļām, balvā
saņemot saldumu grozu. „Mārtiņos
ķekatniekus dēvē par Mārtiņbērniem
un tie, maskās tērpušies, staigā no
mājas uz māju, trokšņodami un dziedādami. Mārtiņdienā dūšīgi jādzied,
jāpriecājas un jādanco. Ap Mārtiņu
laiku dienas gaisma arvien vairāk
izzūd un daba laižas ziemas miegā,
kļūstot noslēpumu pilna. Mārtiņdienā beidzas rudens un sākas ziemas
darbi. Tāpēc ir īstais laiks pasaku
stāstīšanai un mīklu minēšanai kopā
ar bērniem”, svētku tradīcijas skaidro
pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
vadītāja Maira Ezermane, kura bija
iejutusies Mārtiņa saimnieces lomā.
Solvita Cukere

Iededzot pirmo svecīti Adventes
vainagā, 30. novembrī ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Šīs četras
nedēļas, lai ikvienam novadniekam ir
gaišu domu piepildītas, domājot, kā
sagādāt patīkamus mirkļus līdzcilvēkiem, sarūpējot mīlestības dāvanas
saviem tuviniekiem. Šajā laikā darināsim svētku rotājumus un apsveikumus, izrotāsim savu apkārtni, gaidīsim
ciemiņus, arī paši dosimies iepriecināt
citus. Ļausim izpausties saviem talantiem, jo dāvana var būt gan pašu rokām darināts vainadziņš, izlieta svece,
apsveikums, adījums, pašu gatavots
cienasts un skanīga dziesma.
Svētku laikā ar pateicību atcerēsimies tos, kuri mums vēlējuši un darījuši labu, atbalstījuši ar iedrošinošu
vārdu. Adventa laikā, sirdsapziņas pamudināti, sniegsim labestīgu smaidu
un sirds siltumu tiem līdzcilvēkiem,
kuriem šobrīd mūsu sapratne, palīdzība un atbalsts ir visvairāk vajadzīgi, jo
nesavtīgā došanā piedzimst patiesais
Ziemassvētku brīnums.

Solvita Cukere

21.decembrī plkst. 14.00
Bībeles stunda un lūgšanas 4. Adventā.
24.decembrī plkst. 14.00
Kristus piedzimšanas –
Ziemassvētku svētvakara
dievkalpojums.
Salgales ev. luteriskajā
draudzē
Adventa laikā dievkalpojumi katru svētdienu
plkst. 14.00
23.decembrī plkst. 16.00
Ziemassvētku koncerts.
Piedalās Salgales Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi un jauktais
koris “Svīri”.
24.decembrī plkst. 16.00
Kristus piedzimšanas –
Ziemassvētku svētvakara
dievkalpojums.
ATA Ozolnieku luterāņu
draudze
24.decembrī plkst.16.00
Ziemassvētku dievkalpojums
25.decembrī plkst.11.00
Pirmo Ziemassvētku
dievkalpojums

vēstures lappuses

Profesora Arvīda Kalniņa 120 jubileju pieminot

Arvīds Kalniņš vēsturē iegājis,
kā koksnes ķīmijas pamatlicējs
Latvijā un viens no Latvijas Zinātņu akadēmijas dibinātājiem
1946. gadā. Zinātnieku atceramies, kā cilvēku ar daudzpusīgām interesēm un aktīvu sabiedrisko darbinieku, kurš sava ilgā
mūža laikā, dažādu režīmu ietvaros, veicis nozīmīgu, radošu darbu zinātnei un Latvijas sabiedrībai. Arvīds Kalniņš ir dzimis
1894.gadā Vecbebru pagasta „Silavās”. Viņa dzīvē pamatus ielika
tēvs Jānis Kalniņš un krusttēvs,
rakstnieks Rūdolfs Blaumanis.
Pirmo latviešu zinātņu doktoru mežzinātnē ar bijušo Ozolnieku pagastu saista neliels,
bet piepildīts laika posms, kas
atspoguļots profesora Kalniņa
līdzgaitnieces, ķīmijas zinātņu
doktores Mildas Pormales apkopotajos dokumentos un atmiņu
grāmatā „Zaļais patvērums. Aka-

Jāņa Kalniņa saimniecībā un sarakstot vairākas grāmatas. „Aizupes” apmeklēja arī kokapstrādes
inženieris un Rīgas Tehniskās
universitātes Dizaina tehnoloģiju institūta praktiskais docents
Juris Emsiņš, kurš savulaik profesora A.Kalniņa vadībā izstrādāja savu diplomdarbu: „Līdz A.
Kalniņa darbībai tāda līmeņa un
daudzpusības mežzinātnieks nav
bijis un līdz pat šodienai nav.”
Tikšanās reizēs piedalījās arī ilggadējais „Aizupju” iedzīvotājs
Valdis Āboliņš, kurš līdz 90. gadu
sākumam strādāja LLA Mācību
pētījumu mežsaimniecībā par
celtniecības inženieri. Arī viņa
tēva, LLA profesora Jāņa Āboliņa
darba gaitas pagājušas sadarbībā
ar Arvīdu Kalniņu.
Pirmā lielākā pētniecības tēma
bija Latvijas priežu sveķu iegūšana un izmantošana, par ko
A.Kalniņš aizstāvēja savu doktora

dēmiķa Arvīda Kalniņa dzīvesstāsts”. Mājās „Aizupes”, Ozolniekos profesors A. Kalniņš lauku
klusumā meklēja patvērumu vācu
okupācijas laikā, strādājot tēva

disertāciju, zinātnieku aprindās
iegūstot „sveķu Kalniņa” apzīmējumu. A.Kalniņš bijis arī divu
pirmo Saeimu deputāts, pildījis
lauksaimniecības un izglītības
ministra pienākumus. Zinātnieka
un pedagoga gaitās ar profesoru
Kalniņu saistīta 12 zinātniski pētniecisko institūciju dibināšana,
arī Jelgavas Lauksaimniecības
akadēmijas Mežsaimniecības fakultātes dibināšana.
Vecā dzīvojamā ēka „Aizupes’’,
kur dzīvoja A. Kalniņš nonākusi
Ozolnieku novada pašvaldības
īpašumā. Vēl saglabājusies dārzniecības katlumāja un vecais
skurstenis. A. Kalniņa skolnieki
uzteic viņa vislielāko cilvēcisko
vērtību – vienkāršību un spēju
palīdzēt citiem.
Aigars Stillers, Ozolnieku novada
vēstures ekspozīcijas krājuma
glabātājs
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Sportistu ballē apbalvo 5. spartakiādes
uzvarētājus
Patīkamā gaisotnē aizritējusi
gadskārtējā Sporta balle, kur apbalvoja Ozolnieku novada 5. spartakiādes uzvarētājus.
Vakaru ievadīja jauno Ānes
Sporta kompleksa „Mālzeme”
mākslas vingrotāju krāšņais sportiskais priekšnesums. Vakara gaitā
Ozolnieku Sporta centra direktors
Rolands Baranovskis ar vietnieci
Irēnu Leitēnu ap 200 pasākuma
dalībniekiem atsauca atmiņā šī
gada spartakiādes ievērojamākos
notikumus un gūtās uzvaras.
Lielāko punktu summu kopvērtējumā (256 punkti) un sekojošu
pirmo vietu spartakiādē piekto reizi
ieguva „Centra” komanda kapteines Unas Tilibas vadībā. Otrie - komanda „Kauguri”, bet godpilnajā
trešajā vietā ierindojās „Ozokalna”
komanda. Visu komandu kapteiņi
dāvanā saņēma piemiņas balvas ar
Ozolnieku novada aerofoto. Individuālo sacensību uzvarētājiem un
komandām tika pasniegtas dažādu pakāpju uzvarētāju medaļas un
diplomi.
Pasākuma īpašais viesis šogad

bija sporta pārraižu komentētājs
Anatolijs Kreipāns, kura balss ir
labi pazīstama jebkuram sporta
fanam Latvijā. „Emocijas nav jāapspiež, jo sports bez emocionalitātes
nav iedomājams,” viņš uzskata.
„Man nav tādu mīļāko komentējamo sporta veidu – tas, kurš konkrētā periodā ir aktuāls, arī šķiet
visaizraujošākais. Man svarīgi, lai
ir saprotamas sporta veida nianses, lai to tiešām varētu izbaudīt,”
atklāj sporta žurnālists. Sporta eksperts neslēpj, ka draugi bieži vien
izmanto viņa zināšanas, lai šķirtu
savstarpējos strīdus, kad noslēguši
derības. Sportistu ballē žurnālists

diskutēja ar viesiem un aktīvi iesaistījās visās pasākuma norisēs.
Balles dalībniekus priecēja skaistais
zāles noformējums, dinamiskās un
daudzveidīgās vakara norises –
sporta viktorīnas, jautras atrakcijas
un loterija. Grupas „TirkizBand”
pavadījumā sportisti sevi pierādīja
arī kā azartiski dejotāji.
Solvita Cukere

Sāk gatavoties izturības sacensībām „Cross Country 2015”
„Gada nogalē auto un moto
sportisti pasniedz balvas čempioniem un nosprauž mērķus jaunajai
sezonai. Ziemā komandas remontē
un gatavo tehniku, lai pavasarī atkal
no jauna dotos ekstrēmos sacensību braucienos,” atklāj organizatore
Iveta Kaminska.
2015. gadā, laika posmā no aprīļa līdz oktobrim, Ozolnieku novadā,
netālu no Emburgas, jau ceturto
gadu pēc kārtas norisināsies četri
Latvijas čempionāta un Latvijas kausa sacensību posmi, kas nodēvēti
par „Mazo Dakāru”.
Sacensības „6H un 3H Cross
Country” ir rallijreida un autokrosa

apvienojums, bet „4H komandu
kross” - enduro un motokrosa
apvienojums. Sacensības notiek
trīs dažādās apļveida trasēs, kurās
ir tramplīni, līkumi. Uzvar komanda,
kura sasniedz finišu un ir veikusi visvairāk apļus. Auto ekipāža sastāv no
1 līdz 4 sportistiem, moto komanda
no 1 līdz 3 sportistiem. Tas ir lielisks
veids, kā jebkuram braukt gribētājam uzsākt savu dalību sacensībās,
neuztraucoties par to, vai pietiks
izturības un meistarības. Pieredzējušajiem sportistiem tā ir lieliska
iespēja pilnveidot komandas cīņas
taktiku visas sezonas garumā un
izcīnīt „Ceļojošo Kausu”.

Sacensībās tiek gaidīti jauni
dalībnieki, kuri vēlas piepildīt savu
sapni, izmēģinot savus spēkus vieglo
automobiļu, apvidus automašīnu,
motociklu vai kvadraciklu klasē. Sacensības ir pieejamas izmaksu ziņā
un tām var pieteikties dalībnieki arī
bez iepriekšējas pieredzes. Ozolnieku novada iedzīvotājiem, kuri šajās
izturības sacensībās piedalīsies
pirmo reizi, dalība būs bez maksas.
Iveta Kaminska, sacensību organizatore (tālr. 26427833, info@autoeuro.lv)
Elīna Rozīte, Ozolnieku novada
pašvaldības Veselīga dzīvesveida un
sporta nodaļas vadītāja
(tālr.26870287)

Piedzīvojumu sacensības „REMOSS 2014” pulcē
„adrenalīna medniekus”

16. novembrī Ozolniekos 36 dalībnieku komandas cīnījās par uzvaru
piedzīvojumu sacensībās „REMOSS
2014”. Sacensības bija izaicinājums
gan profesionāliem sportistiem, gan
iesācējiem - ģimenēm ar bērniem un
pusaudžiem. Sacensībās ietverto uzdevumu veikšanai bija nepieciešama
dalībnieku veiklība, drosme, attapība
un sadarbība kopējās stratēģijas
veidošanā.
Butkus ģimene, kura 20 km
garajā sacensību trasē devās kopā ar
deviņgadīgo dēlu Arnoldu, priecājās
par iespēju ģimenei kopā saturīgi
pavadīt brīvdienas. „Pozitīvi vērtējam,
ka Ozolnieku novada iedzīvotājiem
dalība sacensībās bija bez maksas.

Šodien labi izkustējāmies un kopā ar
dēlu pirmo reizi meklējām sacensību
kontrolpunktus pēc fotogrāfijām. Šādi
pasākumi stiprina ģimenes,” pozitīvās emocijās dalās tētis Mārtiņš un
mamma Ilona.
Šķēršļu joslu, jautri čalojot, pārvarēja arī jauniešu komanda no Vecumnieku novada, kuri šīs sacensības apmeklē katru gadu, jo patīk piedāvātie spēju
pārbaudes izaicinājumi.
Sacensībās pirmo reizi piedalījās
arī Prankjavičus ģimene no Panevēžas. Ģimenes galva Andrius gandarīts
par iespēju piedalīties labi organizētajās sacensībās: „Mēs ar ģimeni
esam aktīva dzīvesveida atbalstītāji.
Domāju, ja ģimenē ir bērni un pusau-

dži, tad viņi ir jāmāca saturīgi un veselīgi atpūsties. Sacensības pilnveido
ģimenes spēju darboties saskanīgā
komandā. Dalībniekus apvieno pasākuma pozitīvā atmosfēra, emocijas
un sportiskais gars!”
Solvita Cukere
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Sportot
var sākt
vienmēr!
Vasarā aizsākušies vispārējās
fiziskās sagatavotības treniņi
„RESET” pie Ozolnieku ezera,
kas rudens un ziemas mēnešos
turpinās Ozolnieku skolas sporta
zālē. Treniņu laiki: pirmdienās,
trešdienās no plkst. 19:30 21:00 un piektdienās no plkst.
19:00 - 20:30.
„RESET funkcionālo treniņu
mērķis ir veselības uzlabošana,
svara samazināšana, muskuļu
tonusa un laba garastāvokļa
veicināšana. Nodarbību pamatā
ir apļa bāzes treniņa vingrinājumi, kuros tiek piemērots neliela
svara fitnesa inventārs un darbs
ar savu ķermeņi, nodarbinot
visas muskuļu grupas. Treniņi
paredzēti ikvienam, sākot no 16
gadu vecuma, jo slodze ir atbilstoša fiziskajai sagatavotībai. Treniņos darbojamies komandā un
individuāli, atbalstot viens otru
un kopā sasniedzot mērķus,”
stāsta treneris Toms Zaķevics.
Jebkurā sporta veidā svarīgs arī
pareizs un sabalansēts uzturs,
tāpēc katru mēnesi dalībnieki
saņem jaunas ēdienkartes, kuras ietver informāciju, kā pagatavot veselīgas maltītes. RESET
treneris uzsver: „80% rezultāta
ir tajā, ko mēs liekam vēderā un
20% ir sportošana.”
Nodarbībām piereģistrēties
var facebook.com RESET profilā
vai sazinoties ar treneri Tomu
Zaķevicu, zvanot pa tālruni:
25993688
Solvita Cukere

Sveicam Ozolnieku moto
kluba sportistus ar sezonas
noslēgumā gūtajām
medaļām!
Retro motokrosa sešos
sacensību posmos novadnieki Guntis Vuguls „Tautas klasē”
izcīnījis 3. vietu kopvērtējumā,
bet Oskars Brīvmanis
„Retro 500” klasē
ieguvis 4. vietu .

«Ozolnieku Avīze»
Metiens – 3500 eks.
Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482
e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem
atbild autors.
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ziņojumu dēlis
Sveicam decembra
mēneša jubilārus!

Ozolnieku Tautas nams
decembrī ielūdz

Martu Robežnieci
Ausmu Bērziņu
Klāru Siričenko
Jevgeniju Jegorovu
Zoju Beļajevu
Gunti Eglīti
Rasmu Pakalni
Uldi Skribi
Virgīniju Liepnieci
Ādamu Krišjāni

4. decembrī plkst. 18.30 noslēdzas lekcijas par vīriešiem un sievietēm „Kas vairo sievišķo un vīrišķo enerģiju.”
Vada vēdiskās filozofijas pasniedzējs Uģis Livzenieks. Ieejas maksa € 4.00.
4. decembrī plkst. 10.30 un plkst. 14.00 izrāde bērniem „Buratīno piedzīvojumi”. Muzikāls, asprātīgs un krāsains piedzīvojumu stāsts divās daļās.
Ieejas maksa € 3.00. Biļešu iepriekšpārdošana TN.
5. decembrī plkst. 19.00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde „Spoku pils
Zviedrijā”. Ieejas maksa € 4.00, senioriem € 2.50. Biļešu iepriekšpārdošana TN.
17. decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku balle senioriem ar grupu „Lilioms”.
Viesosies radošās apvienības Master’s mākslinieks Vadims Čerepanovs
ar iluzionisma šovu un uguns trikiem.
Dalību pieteikt un maksu € 2.00 lūgums veikt līdz 15. decembrim Ozolnieku novada domē otrdienās no plkst. 9.00 –12.00 pie Zeltītes Skrabes.
Uz pasākumu līdzi ņemsim groziņu.

Dmitrijam Silčenkovam - 95 !
Klaudijai Seļickai - 90 !

21. decembrī plkst. 17.00 Muzikālas noveles visai ģimenei „VITAS VĒSTULES ZIEMASSVĒTKOS”. Aktrise Vita Baļčunaite un saksofonists
Artis Gāga kopā ar komponistu, pianistu Māri Lasmani Adventa laikā skatītājiem
dāvās izsmalcinātu mūziku un noskaņu stāstus. Ieejas maksa € 8.00, 7.00, 6.00.
Biļešu iepriekšpārdošana TN un www.bilesuparadize.lv

decembrī

7. decembrī plkst.18.00 Ānes kultūras namā
viesosies Ozolnieku amatierteātris ar izrādi
“Spoku pils Zviedrijā”. Aizraujošu sižetu caurvij
gaišas skumjas un smeldze, kas paslēpta aiz ārējas
klaunādes. Režisore Dace Vilne. Ieejas maksa 2 eiro.
19. decembrī plkst.17.00 balle novada
senioriem. Spēlēs grupa “Fortis”. Iepriekšēja
pieteikšanās Ānes kultūras namā pie klientu
apkalpošanas speciālistes Larisas Veipas.
Dalības maksa 2 eiro.
27. decembrī plkst.14.00 Ziemassvētku eglītes
pasākums bērniem - "Ziemassvētki Šurumburum
mežā”. Pieteikties līdz 23. decembrim pie Ānes
kultūras nama direktora Raivja Zigmunda, līdzi
ņemot savam bērnam sarūpētu dāvaniņu.
SIA „Ozolnieku KSDU”
izsludina konkursu
„Gada labākie sētnieki 2014”.
Sīkāka informācija par konkursu
SIA „Ozolnieku KSDU” mājas lapā
www.oksdu.lv .

„OZO CUP”14 turnīra spēles
hokejā „OZO” hallē
06.decembrī plkst. 10.00 A1 / A2
plkst. 11.15 A2 / A3
07.decembrī plkst. 10.45 B1 / B4
plkst. 12.00 B2 / B3
13.decembrī plkst.10.00 A1 / A3
14.decembrī plkst. 10.45 A2 / A4
plkst. 12.00 B1 / B3
plkst.13.15 B2 / B4
20.decembrī plkst.10.00 A1 / A2
plkst.11.15 A3 / A4
21.decembrī plkst. 10.45 B1 / B2
plkst. 12.00 b3 / B4

Ziemassvētku teatralizēta rotaļu programma bērniem
„Ziemassvētki Šurumburum mežā”
Mīļie vecāki, ieprieciniet savus bērnus svētkos!
25. decembrī plkst. 13.30 Ozolnieku pagasta bērniem, kuri neapmeklē
bērnudārzu. (Bērniem pasniegs dāvanu no Ozolnieku novada domes)
27. decembrī plkst. 17.00 Visiem pārējiem bērniem līdz 9 gadu vecumam.
Dalības maksa € 4.00. (Dāvanā saldumu paciņa).
Ielūdz Ziemassvētku vecītis, lācis Rūcis, kaziņa Līzīte, lapsa Nellija un
žagata Žanete. Pieteikties pa tālr. 26525350, 63050144, tautasnams@ozolnieki.lv
līdz 22. decembrim.
31. decembrī plkst. 22.00 – 04.00 Gadu mijas balle (ar groziņiem).
Dejas spēlēs grupa „Opus - C”, liesim laimes, zīlēsim nākotni un baudīsim pārsteigumus! Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana. Ieejas maksa € 14.00.
Svētku atlaide piesakoties līdz 20. decembrim - € 10.00.
31. decembrī plkst. 23.30 - 00.30 „Gadumijas Zvaigžņotava” un uguņošana
pie Ozolnieku novada domes.
No 8. decembra līdz 5. janvārim Sandras Silevičas gleznu izstāde „Upes bērni”.

2014. gada 6. decembrī
plkst. 11.00
Ozolnieku Tautas namā
Ozolnieku novada

daudzbērnu
ģimeņu koncerts

un LOGO skiču konkursa noslēgums.
Ielūdzam daudzbērnu ģimenes un
citus interesentus!
Ieeja bez maksas.

Pasākumi Salgales pagastā decembrī
27. decembrī plkst. 12.00 Svētki pie eglītes pirmsskolas vecuma
bērniem Garozas pamatskolā. Uz pasākumu kursēs autobuss.
27. decembrī plkst. 21.00 Vecgada balle Garozas pamatskolā. Spēlē
grupa „The Highway”. Dalības maksa 5.00 eiro. Lūgums pieteikties līdz
25. decembrim.
Tālrunis informācijai: 29109265 - Anda Plikša

2014. gada 15. decembrī plkst. 18.30
Ozolnieku Tautas nama lielajā zālē

Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņu koncerts
“Balts sniedziņš snieg uz skujiņām”
Ieeja bez maksas.

Ozolnieku Sporta centra pasākumi decembrī
Datums

Plkst.

Sporta pasākumi

02.12.2014
07.12.2014.
21.12.2014

19:30
11:00
16.00

VOLEJBOLS, 1. līgas spēle, V/K Ozolnieki pret RVS
Ziemas skrējiens (distances: 15 km, 5 km un 2,2 km)
VOLEJBOLS, 1. līgas spēle, V/K Ozolnieki pret Rēzeknes nov.

Sporta dzīves notikumiem Ozolnieku novadā tagad var sekot arī sociālajos tīklos: facebook, draugiem.lv un twitter.

Aizsaulē
aizgājuši
Jānis Aivars Freidenfelds
Oļegs Černuho
Pēteris Losāns
Milda Vizule
Ira Tatarenkova
Egons Liepa
Arvīds Kačevskis
Gaļina Aksjonova
Igors Kačanovs
Velta Stūrmane
Jānis Svirids

1937
1930
1928
1922
1965
1920
1931
1937
1960
1931
1971

