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Ap 200 melioratoru 28. novem-
brī pulcējās Ozolniekos uz svinīgu 
piemiņas brīdi pie Melioratoru ak-
mens un pēc tam Ozolnieku Tautas 
namā, lai ar vēsturisko materiālu iz-
stādi un jubilejas svinībām atzīmētu 
uzņēmuma „Jelgavas meliorācijas 
mašīnu stacija”(vēlāk PMK - 13) 65. 
gadadienu. Tiekoties domubiedru 
lokā, melioratori dalījās atmiņās, 
pārrunāja kādreizējās darba gaitas 
un skatījās kinohroniku fragmentus 
par saviem jaunības gadu sasniegu-
miem. 

Zemgales meliorācijai ir senas 
saknes. 20. gadsimta septiņdesmita-
jos gados Jelgavas rajona Ozolniekos 
tika dibināta viena no tā saucama-
jām pārvietojamām mehanizētajām 
kolonnām (PMK). Tolaik Latvijā me-
liorācija strauji attīstījās - visa Latvi-
ja tika meliorēta un PMK bija milzīgi 
uzņēmumi. Pēc neatkarības atgūša-
nas Ozolniekos bāzētais PMK sadalī-
jās vairākos uzņēmumos - viens sāka 
kūdras eksportu, cits - nodarboties 
ar lauksaimniecības tehniku.

Inženieris Kārlis Ūders teica: 
„Pats galvenais - melioratoru gars 
joprojām ir dzīvs. Uzņēmuma pa-
stāvēšanas gados laukos strādāju-
ši vairāk nekā tūkstotis Ozolnieku 
melioratoru. Latvijā meliorācija al-
laž būs vajadzīga, jo klimats ir tāds, 
kāds ir: lietus līst vairāk, kā mēs bieži 
vien vēlamies, bet arī vairāk, nekā 
spēj iztvaikot. Līdz ar to laukiem un 

mežiem ir tendence kļūt pārlieku 
mitriem.” 

Kā atceras pensionētais in-
ženieris Gunārs Barups, kurš kā 
jauns Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijas Hidromeliorācijas fa-
kultātes absolvents ieradās Jelgavas 
Meliorācijas mašīnu stacijā Ozol-
niekos 1955. gadā, tolaik visā Latvijā 
bija nolemts atgūt lauksaimniecis-
kajai ražošanai 1,2 miljonus hektāru 
pārlieku mitras, kā arī aizaugušas 
zemes. 

Melioratoriem raksturīgs prā-
ta asums un asprātība, kas uztur 
dzīves sparu arī šodien un kur nu 
vēl padomju laikos. Izcils humo-
rists Kārlis Pļāvējs – inženieris hid-
romeliorators, aktīvs pašdarbnieks 
– savus dzejoļus veltīja meliorato-
ru dzīvei. Bet sadzīve jau sasaista 
vienā kopumā gan varoņus, gan 
vērotājus. Un dažkārt ap kādu per-
sonu savijusies intriga vai apstākļu 
sagadīšanās veido kādu smieklīgu 
notikumu. Vairākas grāmatas par 
melioratoru piedzīvojumiem ir 
uzrakstījis Haralds Smilga – LLU 
profesors, inženierzinātņu doktors 
ūdenssaimniecības specialitātē. 
Melioratorus svētkos ar humora 
dzirksti piepildītu koncertu „Meli-
oratora piedzīvojumi” sveica Ozol-
nieku amatierteātra aktieri Ilze Be-
ķere, Rita Barona, Miks Vilnis un 
Aldis Barons. 

Pasākuma vadītāja Rita Barona, 

piesakot deju kopas „Ozolnieki” 
apsveikumu, atskatījās kolektīva 
vēsturē: „Sarmītes Ķepītes vadītais 
darba veterānu deju kolektīvs pār-
tapis par Ozolnieku Tautas nama 
senioru deju kopu „Ozolnieki”, 
kuru vada deju pedagoģe Mārīte 
Skrinda. Deju kopa „Ozolnieki” 
2016. gadā svinēs 40 gadu jubile-
ju! Mainās paaudzes, bet deju solis 
Ozolniekos nerimst!” 

Svētkos ar skanīgu apsveikumu 
uzstājās Ozolnieku Tautas nama 
jaunākā paaudze – vokālās grupas 
„Nianse” dziedošās „Mārītes”. Bet 
pasākuma svinīgo daļu noslēdza 
vokālais ansamblis „Madaras”, kas 
vadītājas Ārijas Melngailes vadībā 
daudzus gadus bija stabila māks-
linieciska vienība pie Melioratoru 
kultūras nama. “Madaru” dziesmas 

skanēja izcili un priecēja skatītājus 
gan Ozolniekos un citviet Latvijā, un 
reiz pat Maskavā. Šogad „Madarām” 
aprit 50. dziedošā jubileja! Dziedošo 
„Madaru” vadības grožus pārņēmusi 
Ginta Āriņa. Svētku vakara noslēgu-
mā melioratori mūziķes Ilzes Vītolas 
dziesmu pavadījumā izrādījās arī 
braši dejotāji. 

„65 gadi ir ilgs laika periods, ne 
visi esam piedzīvojuši šo dienu. 
Šos svētkus svinam, lai novērtētu 
milzīgo melioratoru ieguldījumu un 
darbu, ko viņi veica ar lielu centību. 
Es no sirds priecājos, ka tradīcijas 
turpinās! Melioratoru devums ir pa-
liekošs un redzams ne tikai Ozolnie-
kos, bet arī plašajos Latvijas laukos,” 
pārliecināts „PMK 13” direktors Jā-
nis Melderis.

Solvita Cukere

Melioratoru gars 
joprojām dzīvs!

Turpinot ikgadēju tradīciju, arī 
šogad - 2015. gada izskaņā esam cen-
tušies koncentrēti atskatīties uz gada 
laikā paveikto. Attīstoties novadam, 
pieaug arī tā vajadzības, kuras pakā-
peniski, un meklējot dažādus risināju-
mus, mēģinām realizēt.

Ozolnieku novada iedzīvotāju skai-
tu ik gadu papildina stabils jaundzi-
mušo novadnieku pieaugums. Tieši 
tādēļ šogad turpinājies mērķtiecīgs un 
plānots darbs pie visu novadā esošo 
izglītības iestāžu labiekārtošanas.  Jau 
gadu izglītojamie no pirmsskolas līdz 
9. klasei saņem pašvaldības apmak-
sātas pusdienas, Ozolnieku vidussko-
las skolēni un pedagogi ceļu uz skolu 
mēro pa jaunām kāpnēm un izmanto 
paplašināto automašīnu stāvlaukumu, 
jau esošajiem bērnu un jauniešu brīvā 
laika centriem pievienojies centrs Ga-
rozā, bet nākamgad plānota pirmssko-
las izglītības iestādes “Bitīte” piebūves 
celtniecība, kas ļaus ar papildu vietām 
nodrošināt vairākus desmitus mazo 

novada iedzīvotāju.  Pēc deputātu lē-
muma paaugstināt amata algas likmi, 
lielāku pašvaldības atbalstu nākam-
gad saņems arī pirmsskolas pedagogi.

Tuvinot valsts un pašvaldības pa-
kalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, 
novembrī darbu uzsācis Valsts un paš-
valdības vienotais klientu apkalpoša-
nas centrs Salgalē, tādējādi ekonomē-
jot iedzīvotāju resursus un laiku. 

Priecājamies, ja izdodas realizēt 
iedzīvotāju iniciētus projektus, pie-
mēram, gājēju celiņa izbūvi uz “Aizu-
pēm”, kā arī celiņu, apgaismojuma un 
stāvvietu sakārtošanu citviet novadā.  
Šos darbus plānots turpināt arī nā-
kamgad, izbūvējot gājēju celiņu Sau-
les ielā, Brankās,  sakārtojot autobusu 
pieturas Rīgas ielā,  uzlabojot apgais-
mojumu ielām un segumu lauku ce-
ļiem, risinot apkures problēmas Ānē, 
uzlabojot infrastruktūru industriālajās  
zonās, kā arī turpinot aprīkot  sporta 
un rotaļu laukumus.

Nereti labiekārtošanas darbus pa-

vada īslaicīgas sadzīviskas neērtības, 
tomēr jau nākamgad novada iedzī-
votājiem būs iespēja baudīt paveiktā 
darba sniegtos ieguvumus – izmantot 
siltumenerģiju, ko ražos jaunā šķeldas 
katlu māja, un uz savām dzīvesvietām 
doties pa sakārtotām ielām, kas pakā-
peniski tiek rekonstruētas, turpinot 
iepriekšējos gados iesāktos apjomīgos 
darbus pie ielu seguma atjaunošanas, 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijas un paplašināšanas.

Paveicamā vēl daudz, un to kā tas 
izdevies, vērtēsiet Jūs – novada iedzī-
votāji. Veiksmīgākie risinājumi sakņo-
jas abpusējā sapratnē un konstruktīvā 
dialogā, tādēļ aicinu ikvienu atbalstīt 
novadā notiekošās aktivitātes, lai arī 
nākamā gada nogale atnes gandarīju-
ma un piepildījuma sajūtu. Lai veik-
smīgs, darbīgs un patīkamiem, atmiņā 
paliekošiem mirkļiem bagāts Jaunais 
2016. gads!

Pēteris Veļeckis, 
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

avīze
Cienījamie Ozolnieku novada iedzīvotāji! 

OzOlnieku nOvada 
dOme ielūdz 

uz jaundzimušo 
bērniņu un 

viņu 
vecāku 

sveikšanas  
pasākumu

2016. gada 30. janvārī
Ozolnieku Tautas 
namā plkst. 12:00

Pasākuma laikā tiks pasniegtas 
sudraba karotītes ar Ozolnieku 

novada simboliku.
Šoreiz sveiksim bērnus, 

kuri dzimuši no 2015. gada 
1. jūlija līdz 2015. gada 

31. decembrim.
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decembra sēdē 
ozolnieku novada 
dome nolēma:

1. Apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr.10/2015 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos 2/2015 
„Par Ozolnieku novada pašvaldī-
bas budžetu 2015.gadam””. 
2. Ar 2016. gada 1. janvāri 
noteikt Ozolnieku novada pirms-
skolas izglītības iestāžu pedagogu 

amata algas likmi EUR 600, 
apmaksājot stundas likmi EUR 20 
apmērā, atceļot Ozolnieku novada 
domes 2011. gada 8.novembra 
lēmumu Nr.6, protokols Nr.13, 
par piemaksu kārtību Ozolnie-
ku novada pirmsskolas iestāžu 
pedagogiem, atceļot tiem visas 

pašvaldības noteiktās piemaksas.
3. Atbalstīt fonda „Sibīrijas bēr-
ni” projektus, piešķirot finansēju-
mu EUR 150.

 Domes sēžu audio ierakstus 
variet noklausīties www.ozolnieki.
lv sadaļā Pārvalde - Domes sēžu 

protokoli - Audio ieraksti.

Tici sapnim – tas piepildīsies.
Ceri uz brīnumu – un tas atnāks.
Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretim 
daudz sirsnīgāk.
Piedod tiem, kas pāri tev darījuši.
Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši.
Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi 
nolieguši.
Atver durvis tiem, kas savējās tavā 
priekšā aizvēruši.

Lai Ziemassvētkos 
valdošā labestība, 
vēlme palīdzēt un 

iepriecināt apkārtējos 
neatstāj mūs visu 

nākamo gadu!
Ozolnieku novada Sociālais dienests

No janvāra mainās SIA 
“Ozolnieku KSDU” 
ūdensapgādes un kanali-
zācijas pakalpojumu tarifs 

Ar 10.12.2015. Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisijas padomes 
lēmumu Nr.151 apstiprināti SIA “Ozol-
nieku KSDU” tarifi:

1) ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 
0.81 EUR/m3 (bez PVN);

2) kanalizācijas pakalpojumu tarifs 
1.49 EUR/m3 (bez PVN).

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ar 
18.01.2016.

Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties 
LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstne-
sis”, publikācija Nr.2015/244.7  un www.
ozolnieki.lv  - Aktualitātes sabiedrībā.

Prieks ir izstarot un izdalīt,
Izdalīt to, kas mums pieder,
vienalga, vai tā būtu maize, vai 
māja, 
doma un sapnis, un zināt, ka ir 
kāds, kas to saņem. 

(Z. Mauriņa)

Mīlestības 
piepildītu Jauno - 

2016. gadu!

Novēl Ozolnieku novada 
Dzimtsarakstu nodaļa

8.decembrī Ozolnieku novada 
dome nolēma ar 2016. gada 1. 
janvāri noteikt Ozolnieku nova-
da pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogu amata algas likmi EUR 
600.00, apmaksājot stundas lik-
mi EUR 20 apmērā.

Šobrīd saskaņā ar 2009.
gada 28.jūlija MK noteikumiem 
Nr.836 “Pedagogu darba samak-
sas noteikumi”, vispārizglītojošās 
skolas skolotājs saņem 420 eiro 
par 21 kontaktstundu, tātad 20 
eiro par stundu, bet pirmsskolas 
skolotājs saņem 420 eiro par 30 
kontaktstundām, tātad 14 eiro 
par stundu. Lielais darba apjoms 
par nelielu samaksu veicināja 
kadru mainību, vakanču veidoša-
nos un negatīvi ietekmēja izglītī-
bas procesa un rezultātu kvalitāti 
pirmsskolas izglītības posmā.

Ozolnieku novadā bija izstrā-
dāta piemaksu sistēma pirms-
skolas pedagogiem, kas ļāva 
nopelnīt lielāku darba samaksu, 

ieguldot papildu darbu, piemē-
ram, piemaksa likmes paaugsti-
nāšanai, piemaksa par Frēbeļa 
kursiem, piemaksa par gatavoša-
nos stundām, piemaksa par kva-
litatīvu darbu. Ņemot vērā, ka 
piemaksu sistēma bija daļēji zau-
dējusi savu sākotnējo motivējošo 
lomu, jo piemaksas par likmes 
paaugstināšanu, gatavošanos no-
darbībām un Frēbeļa kursu ap-
guvi tika noteiktas un maksātas 
visām pirmsskolas skolotājām, 
bet kvalitātes piemaksu noteikša-
na ir ļoti birokratizēta un aizņem 
lielu laiku gan skolotājām, gan 
metodiķēm un vadītājām, Izglī-
tības nodaļas speciālisti domes 
deputātiem iesniedza priekšli-
kumu vienādot darba samaksas 
stundas tarifu vispārizglītojošo 
skolu skolotājiem un pirmsskolas 
pedagogiem, nosakot 20 eiro par 
stundu un atceļot vairākas pie-
maksas pirmsskolas skolotājiem

Pamatojoties uz Izglītības 

likuma 17. panta trešās daļas 
3.punktu un likuma „Par paš-
valdībām” 15.panta pirmās daļas 
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 
13.punktu, domes deputāti šo 
ierosinājumu atbalstīja, ar 2016. 
gada 1. janvāri nosakot Ozolnie-
ku novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogu amata algas 
likmi EUR 600.00 (seši simti 
euro), apmaksājot stundas likmi 
EUR 20 (divdesmit euro) apmē-
rā, kā arī atceļot Ozolnieku nova-
da domes 2011.gada 8.novembra 
lēmumu par piemaksu kārtību 
Ozolnieku novada pirmsskolas 
iestāžu pedagogiem. Pieņemtais 
lēmums rosinās vairākus iegu-
vumus - vienotas sistēmas izvei-
di novada pirmsskolas un skolu 
pedagogu darba samaksas aprē-
ķinā, sociālo garantiju sistēmas 
uzlabošanu, kā arī vakanču un 
pārslodžu problēmas risinājumu 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādēs.

Nākamgad palielināsies Ozolnieku novada 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu 
darba algas

Ozolnieku meliorācijai - 65
Šogad aprit 65 gadi kopš Ozol-

niekos izveidots meliorācijas uzņē-
mums “Jelgavas Meliorācijas ma-
šīnu stacija” (pēdējais uzņēmuma 
nosaukums Jelgavas PMK – 13). 
Uzņēmums savu darbību beidza 
1994.gadā, bet atstājis paliekošas 
pēdas Ozolnieku novadā un Latvi-
jas laukos. “Jelgavas Meliorācijas 
mašīnu stacija” dibināta ar Latvijas 
PSR Ministru Padomes 1950. gada 
20. janvāra lēmumu. Tās kanto-
rim paredzēja pirmo stāvu bijuša-
jā Ozolnieku pagastnamā (tagad 
Ozolnieku Tautas namā). Uzņēmu-
ma vajadzībām bija piešķirtas vai-
rākas agrāko saimniecību ēkas. 

Uzņēmuma attīstības vēsturei 
gadu gaitā sekoja un to pierakstīja 
hidromeliorācijas inženieris Kārlis 

Ūders. Viņš pēc Latvijas Lauksaim-
niecības akadēmijas absolvēšanas 
uzņēmumā strādāja kopš 1953.
gada kā galvenais inženieris, vē-
lāk pārcelts darbā par Tehniskās 
daļas vadītāju. K. Ūders no visiem 
uzņēmuma direktoriem visaugstāk 
vērtēja no 1950. gada septembra 
līdz 1962. gadam strādājušo Jāni 
Ieviņu, kurš praktiski izveidoja uz-
ņēmumu un atlasīja kadrus. Pir-
mais direktors Viktors Starēvics 
mira, vēl nepaguvis izvērst uzņē-
muma darbību. Jānis Ieviņš izvir-
zīja darbiniekus, ņemot vērā viņu 
profesionālās iemaņas un morālās 
īpašības. Uzņēmuma izveidošanā 
liela loma bija pirmajam galvena-
jam inženierim Ādolfam Šīronam 
(1950. – 1954.g.), kurš pirmajos 

gados bija vienīgais speciālists ar 
augstāko izglītību. Pēc direktora 
J.Ieviņa ierosmes tika rosināta to-
laik aizmirstās drenāžas ierīkošana. 
Pēc viņa iniciatīvas rekonstruēja 
daudzkausu ekskavatoru ET-141 un 
pēc tā parauga Tallinas ekskavatoru 
rūpnīcā drīz sāka sērijveida ražoša-
nu. Pēc tam, kad sākās masveida 
daudzkausu ekskavatoru ražošana, 
plašāk izvērsās drenāžas ierīkoša-
na, kas nomainīja atklāto tīklu. Vis-
intensīvāk slēgto drenāžu ierīkoja 
1964. – 1966.gadā, kad nodrenēja 
ik gadu 13 tūkstošus hektāru. Sezo-
nas rekords pieder Ilmāra Bērziņa 
daudzkausu ekskavatora brigādei, 
kas 1976.gadā ierīkoja drenāžu 173 
kilometru garumā. Kopumā 40 ga-
dos Ozolnieku melioratori nodre-

nēja 161 000 hektārus.
20. gadsimta 70. gados Ozolnie-

ku melioratoru daudzkausu ekska-
vatoru brigādes guva panākumus 
Latvijas Republikas un Padomju 
Savienības daudzkausu ekskavato-
ru komandu sacensībās. Liela gru-
pa bija vienkausa ekskavatora ma-
šīnistu paveiktie darbi. Tā bija upju 
regulēšana un novadgrāvju ierīko-
šana, atklātā nosusināšanas tīkla 
ierīkošana lauksaimniecības zemju 
un mežu nosusināšanai. Ar atklāto 
tīklu līdz 1990.gadam bija nosusi-
nāti 63 000 hektāri lauksaimniecī-
bas zemju. Tajā pašā laikā bija no-
susināti 26 000 hektāri mežu. 

No 2016. gada 1. janvāra 
stāsies spēkā vairākas būtiskas 
izmaiņas, kas skar ikvienu ie-
dzīvotāju. Labklājības ministrija 
(LM) un Ozolnieku novada So-
ciālais dienests informē par gai-
dāmajām izmaiņām.

Minimālā mēneša darba 
alga normāla darba laika ie-
tvaros būs 370 eiro. 

Vienlaikus minimālās stun-
das tarifa likmes aprēķināšana 
notiks atbilstoši mēnesī noteik-
tām darba stundām. Atsevišķi 
ir noteiktas normas attiecībā uz 
darbiniekiem, kuriem noteikta 
summētā darba laika uzskaite un 
noteikts nepilns darba laiks. LM 
katru gadu aprēķinās četru vei-
du normālā darba laika stundu 
skaitu mēnesī un atbilstošās mi-
nimālās stundas tarifa likmes pa 
mēnešiem par nākamo periodu, 
un publicēs to apmērus LM tī-
mekļvietnē: http://www.lm.gov.
lv/text/2525.

Sākot ar 2016.gada 1.janvā-
ri, minimālais uzturlīdzekļu 
apmērs katram bērnam no 
piedzimšanas līdz 7 gadu 
vecumam  - 92,50 eiro un 
katram bērnam no 7 gadu 
vecuma līdz 18 gadu vecu-
ma sasniegšanai – 111,00 
eiro mēnesī. Minimālais uztur-
līdzekļu apmērs vecākiem ir jā-
nodrošina katram savam bērnam 
neatkarīgi no spējas uzturēt bēr-
nu un mantas stāvokļa. 

2016. gadā pārrēķinās 
pensijas (vecuma un apgād-
nieka zaudējuma pensijas, kā arī 
saskaņā ar nolikumu „Par izdie-
nas pensijām” piešķirtās izdie-
nas pensijas), kuras piešķirtas 
2010. gadā. Pārrēķinot pensi-
jas, tās palielināsies cilvēkiem, 
kuri pensijas sāka saņemt eko-
nomiskās krīzes laikā, piemērojot 
negatīvu kapitāla indeksu. Pensi-
ju pārrēķins notiks automātiski, 
un senioriem papildus nekas nav 
jādara. Pārskatīto pensijas apmē-
ru noteiks no 2016.gada 1.janvāra 
un par periodu no 1.janvāra to iz-
maksās līdz 2016.gada augustam.

Piešķirot pensijas (vecuma 
un apgādnieka zaudējuma pen-
sijas, kā arī saskaņā ar nolikumu 
„Par izdienas pensijām” piešķir-
tās izdienas pensijas) no 2016.
gada, pensijas kapitāla aprē-

ķināšanai piemēros izlīdzi-
nāto pensijas kapitāla aktuali-
zācijas kārtību. Pensijas kapitāla 
aktualizēšanas kārtību saistībā 
ar negatīvajiem apdrošināšanas 
iemaksu algas indeksiem piemē-
ros, sākot ar 2009.gadam noteik-
to indeksu.

Slimības, maternitātes, 
paternitātes un vecāku pa-
balstu varēs pieprasīt sešu mē-
nešu (iepriekš 12 mēnešu) laikā 
no apdrošināšanas gadījuma ie-
stāšanās dienas.

Valsts un pašvaldību iestā-
dēm, kā arī kapitālsabiedrībām, 
kurās valsts vai pašvaldības daļa 
pamatkapitālā pārsniedz 50%, 
Nodarbinātības valsts aģen-
tūras vakanču portālā būs 
jāpublicē informācija par 
izsludinātajiem konkursiem 
uz brīvajām darbavietām. 

Brīvprātīgā darba orga-
nizētājiem būs jānodrošina 
brīvprātīgā darba veicēju 
apdrošināšana nelaimes gadī-
jumiem brīvprātīgā darba veikša-
nas laikā, ja pastāvēs risks darba 
izpildītāja drošībai un veselībai, 
ka arī paaugstināts nelaimes ga-
dījumu risks.

Paplašināta daudzbērnu 
ģimeņu definīcija, nosakot, ka 
daudzbērnu ģimene ir ģimene, 
kuras aprūpē ir trīs vai vairāki 
bērni līdz 24 gadiem, tai skaitā 
audžuģimenē ievietoti un aiz-
bildnībā esoši bērni, kamēr viņi 
iegūst vispārējo, profesionālo, 
augstāko vai speciālo izglītību.

Lai mazinātu gadījumu skaitu, 
kad bērnus šķir no ģimenes, iero-
sinot lietu par bērna aizgādības 
tiesību pārtraukšanu vecākam, 
veiks riska novērtēšanu (ve-
cāka līdzatkarība, problē-
mas neatzīšana u.tml.), in-
formēs vecāku par sekām un 
uzdos vecākam sadarbībā ar 
sociālo dienestu noteiktajā 
termiņā novērst bērna attīs-
tībai nelabvēlīgos apstākļus. 

1,6 miljoni eiro paredzē-
ti, lai pilnveidotu un uzla-
botu tehnisko palīglīdzekļu 
kvalitāti, kā arī paplašinātu to 
klāstu cilvēkiem ar invaliditā-

ti un mazinātu rindas. Tādējādi 
tiks izveidota funkcionēšanas 
novērtēšanas sistēma, ar kuras 
palīdzību cilvēkam tiks noteikts 
visatbilstošākais tehniskais 
palīglīdzeklis, lai atvieglotu 
iekļaušanos izglītības sistēmā, 
darba tirgū un sabiedrībā. 
Paredzēts piešķirt tieši uz mācību 
procesu vērstus tehniskos 
palīglīdzekļus, tādējādi palieli-
not apmācāmo bērnu un jaunie-
šu ar funkcionēšanas traucēju-
miem skaitu izglītības iestādēs. 
Paredzēts, ka sistēmu izveidi un 
darbību nodrošinās Nacionālais 
rehabilitācijas centrs “Vaivari” 
(NRC Vaivari). 

Precizēts to cilvēku loks, 
kuriem Latvijas Republikā ir 
piešķirami sociālie pakal-
pojumi un sociālā palīdzība. 
Tādējādi Latvija aktualizējusi 
sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības saņemšanas iespējas 
gan Latvijas pilsoņiem un nepil-
soņiem, gan ārzemniekiem, ku-
riem ir pastāvīgās uzturēšanās 
atļauja vai piešķirts ES pastāvīgā 
iedzīvotāja statuss, gan trešo val-
stu pilsoņiem. 

2016. gadā palielināsies 
Eiropas Atbalsta fonda at-
balsts cilvēkiem, kuri ieguvuši 
trūcīgā statusu vai nonākuši krī-
zes situācijā. Vienlaikus tiks vien-
kāršoti kritēriji, pēc kuriem paš-
valdība identificēs krīzes situācijā 
nonākušos cilvēkus un plašāks 
cilvēku loks varēs saņemt fonda 
atbalstu. Turpmāk Ozolnieku so-
ciālais dienests fonda atbalsta sa-
ņemšanai izsniegs izziņu gadīju-
mos, kad cilvēkam nepieciešams 
nekavējošs atbalsts, individuāli 
izvērtējot cilvēka situāciju un ie-
meslus, kāpēc viņš ir nonācis krī-
zes situācijā.

„2015. gadā neizdalītos mācī-
bu piederumu komplektus 
trūcīgas vai krīzes situāci-
jā esošās ģimenes ar skolas 
vecuma bērniem no 5 līdz 
16 gadiem varēs saņemt līdz 
2015./2016.mācību gada beigām, 
tas ir, līdz 2016. gada 10. jūnijam. 
2016. gada un turpmāko gadu 
mācību piederumu komplektus 
varēs saņemt vienu reizi konkrē-
tā kalendārā gada laikā, vēršoties 
novada Sociālajā dienestā”, in-
formē Sarmīte Strode, Ozolnieku 
novada Sociālā dienesta vadītāja.

Ozolnieku novada iedzī-
votāji var uzzināt papildus 
informāciju un griezties pēc 
palīdzības pie Ozolnieku no-
vada Sociālā dienesta darbi-
niekiem: 

Sociālā dienesta va-
dītāja – Sarmīte Strode 
tālr. 63084705, 36110405 
Kontaktpersona – Mari-
ka Sidorova tālr. 26385805 
Salgales pagasta pārvalde – In-
guna Bergmane tālr. 63085664, 
29227584

Ozolnieku novada Sociālais die-
nests, sadarbībā ar Labklājības 

ministriju

Nākamgad stāsies spēkā 
būtiskas izmaiņas sociālās 
palīdzības jomā

Jaunieši 
var apgūt 
pieprasītas 
profesijas
2015. gada decembrī sā-

kusies uzņemšana Jauniešu 
garantijas profesionālās 
izglītības programmās, kurās 
gada vai pusotra gada laikā bez 
maksas var iegūt darba tirgū 
pieprasītu profesiju. Mācības  
2016. gada sākumā piedāvā uz-
sākt 29 profesionālās izglītības 
iestādes, piedāvājot apgūt  
56 dažādas profesijas. 

Pieteikties aicināti 17 līdz  
29 gadus veci jaunieši. 
Uzzini vairāk: www.niid.lv/
JGprofesijas.

(turpinājums 4. lpp.)
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Vienkausa ekskavatoristu vidū 
bija daudzi izcilnieki. Imants Cinis 
par mašīnistu sāka strādāt 1959.
gadā un līdz 1990.gadam bija 
Ozolnieku melioratoru vidū izra-
cis vislielāko grunts apjomu – 5,4 
miljonus kubikmetrus. Saņēmis 
augstāko Padomju Savienības ap-
balvojumu par darba sasniegu-
miem Sociālistiskā Darba Varoņa 
zelta zvaigzni un Ļeņina ordeni. 
Arvīds Šūberts par mašīnistu sāka 
strādāt 1961.gadā un 30 gadu dar-
ba gaitās izraka 3 miljonu kubik-

metru grunti. Apbalvots ar 3 PSRS 
ordeņiem. Valfrīds Jansons sāka 
strādāt Ozolnieku uzņēmumā jau 
tā pirmsākumos 1950.gadā. Darba 
gaitās līdz 1989.gadam mašīnista 
amatā izracis 4,8 miljonus 
kubikmetru grunts. 

Vēl melioratoru pārziņā bija 
hidrotehniskās būves, dzelzsbeto-
na tiltu celtniecība, meža ceļu ie-
rīkošana, kūdras iegūšana purvos, 
ražošanas objektu un dzīvojamo 
ēku celtniecība. Šos darbus vadīja 
hidromeliorācijas inženieris Māris 
Ainārs, kurš vēlāk bija ilggadīgs 

Ozolnieku pagasta, vēlāk novada 
pašvaldības vadītājs. Pateicoties 
agrākā grāmatveža Jāņa Kugelber-
ga ierosmei un organizatoriskajam 
darbam, 1960.gadā atklāja Ozol-
nieku stadionu, bet pēc 15 gadiem 
uzcēla Sporta namu. Uzņēmuma 
sporta dzīvi vadīja Rolands Ba-
ranovskis. Liela daļa ražošanas, 
sabiedriskās un dzīvojamās ēkas 
bija uzceltas uzņēmuma kapitālās 
būvniecības iecirkņa priekšnieka 
Arvīda Siliņa vadībā laika posmā 
no 1962. līdz 1981.gadam. Bez tie-
šajiem darba pienākumiem viņš 
noorganizēja sabiedriski tehnisko 
sporta klubu „Ozolnieki”. 

Daudzi darbinieki deva ievēroja-
mu artavu uzņēmuma darbā. Vairā-
ki no viņiem minēti K.Ūdera darbā. 
Pēc Jāņa Ieviņa no 1963. līdz 1966.
gadam uzņēmuma direktors bija 
Nikolajs Rožkovs. Nozīmīgu devu-
mu gan uzņēmuma, gan Ozolnieku 
ciema izaugsmē deva direktors Jā-
nis Bedeicis (1967. – 1980. gadam), 
vienīgais no uzņēmuma direkto-
riem ar hidromeliorācijas inženie-
ra diplomu. Viņš ne tikai pievērsa 
uzmanību uzņēmuma vadīšanai, 
bet arī palīdzēja cilvēkiem kā paš-
valdības deputāts, bija atvērts un 

pretimnākošs. Pēc J.Bedeiča aizie-
šanas mūžībā direktora amatu pār-
ņēma Jānis Melders, kurš pirms 
tam 13 gadus vadīja uz meliorācijas 
uzņēmuma ražošanas bāzes izvei-
doto Jelgavas Remontmehānisko 
rūpnīcu, kas atradās Ozolniekos. 
Viņš raksturots kā vadītājs, kurš 
atradās ciešā kontaktā ar kolektīvu, 
daudz strādāja pie uzņēmuma ra-
žošanas bāzes nostiprināšanas, dzī-
vokļu un sadzīves objektu celtnie-
cības. J.Melders vadīja uzņēmumu 
līdz tā likvidācijai 1994.gadā.

Katrs no galvenajiem inženie-
riem bija ne tikai savas nozares 
augsta līmeņa speciālists, bet inte-
resanta personība. Pēc augstāk pie-
minētā Ā.Šīrona galvenā inženiera 
amatu ieņēma Kārlis Ūders (1954. 
– 1963.), Gunārs Barups (1964. 
– 1973.), Zigrīds Bērziņš 1973. – 
1980.), Rihards Bulderbergs (1980. 
– 1991.) un Uldis Ameriks (1991. – 
1994.).

Arī jaunajos apstākļos svarīgi ir 
saglabāt un uzturēt to, ko iepriek-
šējās melioratoru paaudzes ir atstā-
jušas Ozolnieku ciemā, Ozolnieku 
novadā un valstī kopumā. 

Aigars Stillers, Ozolnieku novada 
vēstures ekspozīcijas krājumu 

glabātājs

Ozolnieku novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Bitīte” kolek-
tīvs izvērtējis aizvadītajā – 2015. 
gadā paveikto, atziņās daloties ar 
novadniekiem.

Skolotāja Nadežda Burča - 
Laure: „Jūtos patiesi lepna par 
pirmajiem absolventiem, par pir-
mo izglītojamo grupu. Ar grupu 
piedalījāmies dažādos konkursos, 
aktivitātēs,  kas sagādāja bērniem 
gandarījumu par paveikto. Lepo-
jos ar iestādes vadītāju, kura ir zi-
noša, izpalīdzīga, aktīva un vien-
mēr atbalsta darbiniekus.” 

Skolotāja Brunita Silčenkova: 
„Atskatoties uz aizvadīto gadu, 
visspilgtāk palikusi atmiņā ļoti 
skaistā un labi noorganizētā divu 
dienu pieredzes apmaiņa Latga-
les pusē. Esam labskanīgs un in-
teresants kolektīvs.”

Skolotāja Solvita Ozoliņa: „“Bi-
tītē” strādāju neilgu laiku. Man 
ļoti patīk kolektīvs un tā gaisotne, 
kas valda šajā iestādē. Paldies, 

Ozolnieku novada pašvaldībai 
par skaisto dāvanu Skolotāju die-
nā - teātra izrādi, uz kuru varējām 
doties visi kopā.” 

Skolotāja Ineta Lekse: „2015. 
gads bijis piesātināts notiku-
miem, patīkamām emocijām, 
pārdomām, pieredzes apmaiņu 
un aktīvu darbu, kas padarīts no 
sirds. Šogad paveikti lieli darbi, 
kas iedvesmo realizēt jaunas iece-
res. Ar patīkamām pārdomām un 
cerībām dodamies pretim Jaunā 
gada veiksmēm.”

Skolotāja Ilze Krišjāne: 
„Skaists un veiksmīgs ir bijis šis 
gads! Atmiņā palikušas pozitī-
vas emocijas, ko raisa izglītojošie 
pieredzes apmaiņas braucieni un 
kolektīvu saliedējošās aktivitātes. 
Vēlētos, lai nākamais gads būtu 
tikpat veiksmīgs un notikumiem 
bagāts!”

Skolotāja Inese Todlebene: „Po-
zitīvu emociju piepildīti iestādes 
svētku pasākumi. Nākamgad no-

vēlu emocionālus piedzīvojumus 
visam mūsu „Bitītes ” kolektīvam.”

Skolotāja Baiba Lekse: „2015. 
gadā iestādē īpaši pozitīvi 
vērtējama veiksmīgas sadarbības 
izveide ar vecākiem, kopīgi orga-
nizējot Tēva dienu un Lāčplēša 
dienas  pasākumus.”

Skolotāja Ingrīda Zemīte: 
”Aizvadīts steidzīgs un darbīgs 
pārmaiņu gads. „Bitītē” kļuvām 
par Cūkmena detektīviem, pētī-
jām un centāmies sakopt apkārt-
ni. Uz skolu pavadījām gudrus, 
ieinteresētus un radošus bērnus. 
Par viņiem ir lielākais prieks.”

Skolotājs Edgars Janovičs: 
„Šogad piedzīvoti lieliski, iz-
glītojoši PII “Bitītes” kolektīva 
pasākumi. Devāmies vairākos 
pieredzes apmaiņas braucienos, 
kuros guvu daudz jaunu zināša-
nu. Prieks par lielisko un atrak-
tīvo paša novadīto Tēvu dienu. 
Novēlu kolēģiem izturību, pozi-
tīvas emocijas arī grūtos brīžos. 

Radīsim sirsnīgu noskaņu savās 
otrajās mājās!”

Skolotāja palīdze Ilze Vīndedze: 
„Paveikts ir daudz, gan lielās, gan 
mazās lietas, gan redzamās, gan 
ne uzreiz pamanāmās. Novēlu būt 
sveikiem un veseliem, draudzīgiem 
un vienotiem! Priecīgus Ziemas-
svētkus un laimīgu Jauno gadu!”

Vadītāja Elīza Juste: „Lai nes 
upe ozoliņu, lai bitītes san un dūc, 
lai ikviens no mūsu saimes ikdienu 
ar svētkiem jauc. Atbrīvojot savus 
prātus, tīras turot savas domas un 
ar sirdi citus jūtot, izdzīvots ir aiz-
ejošais gads. 2015. gadā kopīgi tika 
aizburtas grūtības, risinātas lietas 
un būvēts turpmākais ceļš pre-
tim vispārdrošākajiem mērķiem. 
Nākamajā gadā, nemainīgi, 
kvalitatīvs izglītības process un 
rezultāts būs mūsu sasniedzamais 
rezultāts. Vēlējums mums visiem 
- neuztversim pašsaprotamās lietas 
kā pašsaprotams un ikdienas ma-
zās lietas būs spožākas!

PII „Bitīte” kolektīvs izvērtē aizvadīto gadu

27. novembrī Ozolnieku 
novada pirmsskolas izglī-
tības iestādes (PII) „Zīlīte” 
kolektīvs aicināja svinību 
viesus kopā ar darbiniekiem 
iziet cauri iestādes pusgad-
simtu ilgajai vēsturei, izbau-
dot dažādu nokrāsu emociju 
gammu. 1950.gads bija laiks, 
kad ar meliorācijas uzņēmu-
ma attīstību notika arī Ozol-
nieku ciemata veidošanās, 
un Ozolnieku ļaudis piedzī-
voja jaunu vaibstu ciemata 
sejā – tika uzcelta „Zīlīte”. 

Ozolnieku novada PII “Zīlīte” 
dibināta 1965. gada 24.decembrī 
un šogad visa gada garumā organi-
zēja dažādas aktivitātes, daudzvei-
dīgi svinot savu 50 gadu jubileju, 
kas noslēdzās ar balli Ozolnieku 
Tautas namā. Pirms jubilejas Ozol-
nieku domes sēžu zālē bija apska-
tāma arī plašāka fotogrāfiju iz-

stāde, kas uzskatāmi atspoguļoja 
iestādes vēsturi cauri pieciem gadu 
desmitiem. PII „Zīlīte” darbojas 8 
audzēkņu grupas ar 160 vietām, 
bet filiāle atvērta 2008. gada 1. 
septembrī, kur darbojas 4 grupas 
ar 88 vietām 5 un 6 gadus veciem 
bērniem. 

PII „Zīlītes” skaistajā jubilejā 
tika suminātas arī iestādes vadī-
tājas, kuras ilgus gadus veiksmīgi 

vadījušas izglītības iestādi pre-
tim izaugsmei - Rasma Bol-
mane, Evija Uzare un Maira 
Ezermane. „Zīlītes” vadītājas 
ir ielikušas darbā visu savu sir-
di, ieviešot daudzus jaunināju-
mus atbilstoši izglītības darba 
aktualitātēm. 

Evija Uzare no Vācijas ko-
lēģiem atveda Frēbeļa meto-
diku darbam ar pirmsskolas 
vecuma bērniem, ka tikai caur 
darbošanos bērns attīstās. 
Kopš 2012. gada iestādi un 
60 darbinieku lielo kolektīvu 
vada Maira Ezermane, kura 
veiksmīgi turpina pilnveidot 
priekšgājēju iesāktos izglītības 
procesa virzienus.

Maira Ezermane „Zīlītes” 
jubilejā dalās pārdomās: „Liels 
paldies par ieguldīto darbu 
manam lielajam, brīnumaina-
jam un krāšņajam kolektīvam! 
Mūsu sievišķīgais kolektīvs ir 
tik daudzām krāsām bagāts - 
gan tuviem, zināmiem toņiem, 
gan jaunām un spilgtām no-
krāsām. Gluži kā rudens ie-
krāso lapas, tā cilvēki iekrāso 
mirkļus, katrs aiz sevis atstāj 
notikumus, krāsas un atmiņas. 
Un mums ir jāmācās krāsot 
ar šīm krāsām. Tikai radošu 
un talantīgu cilvēku klātbūt-
nē, savstarpēji bagātinoties, 

kļūstam skaistāki, viedāki, gudrāki, 
radošāki, un mēs turpinām iet uz 
augšu!”

PII „Zīlīte” pasākumā saņēma 
daudzus apsveikumus no novada 
pašvaldības, Izglītības nodaļas, ies-
tādes vecāku padomes, bijušajiem 
darbiniekiem, mazajiem „Zīlītes” 
dejotājiem, vokālās grupas „Ni-
anse” un kolēģiem citos novados. 

Ozolnieku meliorācijai - 65

PII „Bitīte” kolektīvs

Valsts svētku pasākumā 17. no-
vembrī, kas tradicionāli norisinājās 
Garozas pamatskolā, pulcējās Sal-
gales pagasta iedzīvotāji, pagasta 
dzīves aktīvisti un skolu jaunieši 
– kopā trīs paaudzes, kuras vieno 
dzimtā pagasta vēsture, šodiena un 
nākotnes sapņi.

Eva Segliņa, Salgales pagasta 
vadītāja, pastāstīja: „Katru gadu 
Patriotu mēnesī atskatāmies uz 
kādu vēstures posmu pagasta dzī-
vē. Iepriekšējos gados uz svinībām 
aicinājām Biznesa augstskolas „Tu-
rība” profesoru Gunti Zemīti, kurš 
stāstīja par viduslaikiem Latvijā un 
rakstnieci, tulkotāju Annu Žīguri. 
Šogad izlēmām uz svētkiem aicināt 
bijušos pagasta dzīves vadītājus, 
kuri arī šodien aktīvi piedalās Ozol-
nieku novada dzīvē.”

„Tēlaini izsakoties, mēs visi šo-
dien staigājam pa tēvu tēvu mesta-
jām laipām no pagātnes uz nākotni. 
Visa mūsu šodienas dzīve balstās 
uz iepriekšējo paaudžu izcīnīto un 
sasniegto, kas jātur cieņā un jāprot 
novērtēt, lai pieņemtu pareizos lē-
mumus un izdarītu īstās izvēles 
šodien. Izzināt priekšgājēju – ie-

priekšējo paaudžu dzīvi un sapņus 
šodien ir ļoti svarīgi, jo šodien 
paveiktie darbi palīdz izvirzīt jau-
nus mērķus, liks pamatus jaunām 
vērtībām un veidos nākotnes sa-
sniegumus,” svinīgajās uzrunās uz 
paveikto atskatījās un par kopīgi 
paveikto darbu klātesošajiem pa-
teicās bijušie pagasta vadītāji – Pē-
teris Salkazanovs, Gundars Liepa 
un Jānis Vīgants.

Salgales pagastu (agrāk Sidra-
benes pagastu) no 1987. – 1994. 
gadam vadīja Pēteris Salka-
zanovs, no 1994.-1997.gadam 
- Laimonis Zalcmanis, no 1997-
2001.gadam - Gundars Liepa, bet 
no 2001.- 2009. gadam vadības 
groži bija Jāņa Vīganta rokās.

„Latvijā pirmo reizi daudzu 
gadsimtu gaitā katrs tās iedzīvo-
tājs var piedzīvot izvēles brīvību 
un savu darba augļu nodošanu 
nākamajām paaudzēm. Vēsturē 
vienmēr ir bijis tā, ka viena paau-
dze ir likusi pamatus savu mērķu 
sasniegšanai, taču ne vienmēr 
kari, ekonomiskā situācija un citi 
apstākļi ir ļāvuši tos īstenot. Jau-
najai paaudzei šodien novēlam, 

lai viņi var ne vien likt pamatus 
saviem mērķiem, bet varētu tos 
arī nodot nākamajām paaudzēm, 
lai tās iepriekš darīto pilnveido-
tu,” uzsvēra Ozolnieku novada 
domes deputāts Jānis Vīgants.

Noslēgumā Ozolnieku nova-
da domes priekšsēdētājs Pēte-
ris Veļeckis un Salgales pagasta 
pārvaldniece Eva Segliņa sirsnīgi 
pateicās iepriekšējiem pagasta 
dzīves vadītājiem par ieguldīto 
darbu novada dzīves attīstībā un 
iedzīvotāju dzīves uzlabošanā.

Pasākumu ar skanīgiem priekš-

nesumiem kuplināja jauktais koris 
“Svīri” (diriģents Farhads Stade) un 
operdziedātājs tenors Ingus Pēter-
sons, Salgales Mūzikas un Mākslas 
skolas ansamblis un pūtēju orķes-
tris diriģenta Normunda Cielavas 
vadībā, ksilofonists Eduards Kār-
kliņš, pianiste Ingūna Grīnberga. 
Paldies Mūzikas un Mākslas skolas 
pedagogiem Andai Silgailei, Mārai 
Ansonskai, Normundam Cielavam, 
Aleksandram Akimovam un Ingū-
nai Grīnbergai par svētku koncerta 
sagatavošanu!

Solvita Cukere

PII „Zīlīte” kolektīvs skaisti 
iekrāso 50 gadu jubileju

vēstures lappuse izglītība

Salgales pagastā novērtē iepriekšējo 
paaudžu veikumu

Jaunajā gadā novēlam 
priecāties par to, kas 

mums ir dots - ģimene, 
draugi, kolēģi, daba, 
darbavieta! Mums ir 
sakopts novads un 

bezgala skaista valsts. 
Mums katram ir dota 

iespēja mīlēt, sapņot un 
sapņiem piepildīties! 
Ikdienā spēt tikt pāri 

sīkiem negadījumiem, 
katrā problēmas 

risinājumā saskatot 
iespējas attīstīties un 

augt!  
Novadniekiem novēlam 

dvēselē palikt tādiem 
pašiem - bezgala 

labestīgiem, varošiem 
un stipriem!

Ozolnieku novada Izglītības nodaļa

Pasākumā patīkamu pārsteigumu dā-
vāja kontrtenora Sergeja Jēgera mu-
zikālais veltījums visām jubilejas ga-
viļniecēm. Krāšņā koncertuzvedumā 
iestādes kolektīvs visus patīkami pār-
steidza gan ar emocionālu kora dzie-
dājumu, gan dažādu paaudžu dāmu 
atraktīvām deju improvizācijām.

Solvita Cukere

(sākums 2. lpp.)
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Vairākus gadus Ozolniekos de-
cembrī norisinās Ziemas skrējiens, 
un šogad tas notika 12. decembrī. 
Sacensības, lai arī bez sniega, šo-
gad notika pirms diviem gadiem 
pārsertificētajā skriešanas trasē ar 
startu un finišu pie Ozolnieku Spor-
ta centra.

Distanču garumi palika jau ie-
rastie – 2,2 kilometri, 5 un 15 km. 
Bērniem līdz 10 gadu vecumam 
izveidotas īsākas skriešanas dis-
tances no 50 līdz 300 metriem, sa-
vukārt 2,2 km skrējienā izveidota 
apvienotā jeb veselības grupa, kurā 
varēja startēt ikviens interesents 

no 5 līdz 105 gadu vecumam, kā arī 
nūjotāji un ratiņkrēslu braucēji. Vēl 
sacensību dienā bērniem notika ra-
došās darbnīcas, bet pieaugušie pēc 
skrējiena varēja relaksēties pirtī.

Kopumā Ziemas skrējienā star-
tēja ap 150 dalībnieku, bet vislielākā 
piekrišana bija garākajai distancei 
– 15 km, ko pieveica 86 dalībnieki.

Sacensības organizēja Ozolnieku 
novada pašvaldības Sporta un vese-
līga dzīvesveida nodaļa sadarbībā 
ar biedrību “Skrējēju klubs “Ozol-
nieki”” un Ozolnieku Sporta centru. 
Piebilstams, ka tajā pašā dienā tur-
pat Ozolniekos norisinājās arī “VSK 
Noskrien” skrējēju balle “Lielais 
reitingu vakars!”.

Rolands Bartaševics, 
SK „Ozolnieki”

5. decembrī Ozolnieku Spor-
ta centrā norisinājās Latvijas 
čempionāts (LČ) Badmintonā. 
Ozolnieku badmintona komanda 
cīnījās ar Penkules komandu par 
iekļūšanu LČ sacensībās. Ozol-
nieki šajās sacensībās uzvarēja ar 
rezultātu 4:1, tādējādi iepriecinot 
Ozolnieku Sporta namā sanāku-
šos līdzjutējus.

Ozolnieki kvalifikācijas turnī-
ru noslēdza ar divām uzvarām un 
vienu zaudējumu. Iepriekš Ozol-
nieki jau bija uzvarējuši Jelgavas 
komandu, bet zaudēja Zemgales 
divīzijas līderiem - LLU studentu 
komandai, kuri vēl pirms pēdējās 
spēles ar Jelgavu jau bija nodro-
šinājuši sev kvalificēšanos  LČ fi-
nālturnīrā Siguldā.

Penkules badmintonisti kva-
lifikācijas turnīru noslēdza ar 
vienu uzvaru un diviem zaudē-
jumiem. Arī Penkule uzvarēja 
Jelgavu, taču zaudēja gan LLU 
studentiem, gan arī cīņā par 
2.vietu, piekāpjoties Ozolnieku 
komandai.

Vienīgā komanda, kura vēl nav 
izbaudījusi uzvaras garšu, ir Jel-
gava, kas visas līdzšinējās spēlēs 
zaudējusi ar 2:3, taču abās zaudē-
tajās spēlēs bija vien pāris punktu 
attālumā no uzvaras. Izšķirošajā 
sieviešu vienspēlē ar Ozolnie-
kiem, Jelgava zaudēja trīs setos. 
Ozolnieku novada komandas 
treniņu organizators Olafs Krūz-
mētra un spēlētāji ir gandarīti par 
līdzjutēju klātbūtni un atbalstu 
spēles laikā. 

 “Tieši tāds arī bija mūsu mēr-
ķis, ka būs šādas Latvijas čempio-
nāta spēles, kuras zālē klātienē 
vēros līdzjutēji. Paldies Ozolnieku 
klubam, kas īpaši rūpējās par in-
formācijas izplatīšanu un spēles iz-
ziņošanu vietējiem interesentiem. 
Lai ir vairāk šādas spēles - esmu 
pārliecināts, ka ikviens spēlētājs 
vēlētos spēlēt šādā atmosfērā”, 
Latvijas Badmintona federācijas 
ģenerālsekretārs Kristians Rozen-
valds pateicas līdzjutējiem .

Ozolniekos badmintonistus atbalsta 
līdzjutēji

„Novadniece, mūzikas 
pedagoģe Ingūna Lipska sa-
gatavoja un aizveda bērnu 
un jauniešu muzikālo teātri 
“Nianse” uz Latvijas Televīzi-
jas (LTV) bērnu un jauniešu 
muzikālo konkursu „Balss 
Pavēlnieks 2015”.  Pēc rūpī-
gas izvērtēšanas, kuru veica 
profesionāla žūrija, konkursa 
finālam tika izvirzīti 10 mazie 
solisti, 10 bērnu grupas, 10 
jaunieši – solisti vecumā no 
12 līdz 16 gadiem un 10 grupas 
vecumā no 12 līdz 16 gadiem. 
No 1. novembra LTV1 ēterā 
bija skatāmi četri emocio-
nāli, skanīgi konkursa fināli 
– koncerti, kuros skatītājus 
priecēja un par „Balss Pavēl-
nieka” galveno balvu - Kris-
tāla zizli cīnījās gan solisti, 
gan grupas. Starp konkursa 
laureātiem „Nianse” no Ozol-
niekiem ar Ingūnas Lipskas 
dziesmu “Mārītes” grupu ka-
tegorijā no 5 līdz 11 gadiem 
ieguva godpilno 3. vietu!  
Atraktīvās „mārītes” bija atpa-

zīstamas pēc sarkanajiem kos-
tīmiem, par kuriem pateicība 
mūsdienu deju studijas „Be-
nefice” vadītājai Annikai An-
dersonei. „Mārīšu” tēlā lieliski 
iejutās un Ozolnieku novadu 
ar lepnumu pārstāvēja Gun-
dega Sirvide, Elīza Bērziņa, 
Elza Kalneja, Astrīda Grosa, 
Elza Ozoliņa, Margrieta Sirvi-
de un Laura Doropoļska.

29. novembrī “Nianse” 
„Balss Pavēlnieka” Laureā-
tu koncertā muzicēja kopā 
ar Latvijas profesionālajiem 
mūziķiem. Uz skatuves gru-
pas meitenēm pievienojās 
„Dzelzs Vilks” bundzinieks 
Mārcis Judzis. Paldies „Nian-
ses” vadītājai Ingūnai Lip-
skai, kura ar mīlestību un 
milzīgu pacietību jau dau-
dzus gadus māca dziedāšanas 
un skatuves gudrības novada 
mazajiem dziedātājiem un 
Ozolnieku Tautas namam 
par mājvietu novada jauna-
jiem talantiem! 

Diāna Grosa

2. decembrī Ozolnieku Tautas namā 
svinīgā gaisotnē atklāta mūsu novad-
nieces, Ozolnieku Tautas nama un 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes 
„Kultūra” mākslinieces Ilzes Beķeres 
gleznu izstāde “Tavā dārzā snieg...”. 
Līdz 15. janvārim būs apskatāmi jaunās 
mākslinieces 16 darbi ziemas noska-
ņās. Novadnieki Ilzi līdz šim bija vairāk 
pamanījuši raksturlomās Ozolnieku 
amatierteātra izrādēs un kā pasākumu 
vadītāju, bet ne visi zina viņas aizrau-
šanos - gleznošanu, scenogrāfiju un tel-
pu noformēšanu. Līdz šim Ilzes darbi 
plašākai sabiedrībai bija apskatāmi kā 
krāšņi vides objekti un kompozīcijas 
dažādiem tematiskiem pasākumiem 
Ozolnieku Tautas namā un brīvdabas 
pasākumos. Bet šoruden tapusi Ilzes 
pirmā personālizstāde. 

Māksliniece dalās pārdomās: „Glez-
nojot darbam, katram objektam ir 
konkrēti parametri un funkcijas, bet 
izstādes tapšanas process man snie-
dza jaunas emocijas un neierobežotu 
brīvību. Gleznojot atpūšos, salieku do-
mas „pa plauktiņiem”, saplūstu ar mir-
kli, bet rokas pašas dara. Ar zīmēšanu 
aizraujos kopš bērnības. Mani radi no 
mammas puses ir mākslas cilvēki. Lat-
vijas Universitātē es studēju komuni-
kācijas un reklāmu. Studiju laikā sāku 
strādāt „Jundā” par noformētāju un 
turpinu strādāt darbu, kas aizrauj. Man 
patīk veidot darbus skatuvei un sceno-
grāfijai. Uzdrošinoties veidot izstādi, 
mākslinieks savas dziļākās domas un 
sajūtas nodod citu vērtējumam. Visla-
bāk jūtos floras pasaulē, zīmējot ziedus 
un fantāziju augus. Vairāk uzrunā liel-
formāta darbi, kuros varu izvērsties. 
Izstādes tapšana man bija kā viens 
straujš piedzīvojums, jo nevaru teikt, 

ka brīvajā laikā daudz gleznoju. Man 
patīk gremdēties grāmatās, šūt, ceļot 
un būt dabā. Mājas ir vide, kur varu 
veidot savu pasauli un jūtos labi.”

Ilzes ikdiena ir dinamiska un raiba 
kā „dzeņa vēders”. Viņa ne vien strā-
dā divos darbos, bet arī aizraujas ar 
kulināriju un dzied. Ilze smaida: „Jā, 
arī man diennaktī ir tikai 24 stundas 
un laika vienmēr ir par maz, bet es 
cenšos dzīvot skaisti. Ikdienā sajūtu 
ģimenes un tuvinieku atbalstu. Man 
ir svarīgi, lai darba rezultāts cilvē-
kus iepriecina un rada svētku sajū-
tu. Varu teikt – šis gads labi un ļoti 
krāsaini nodzīvots. Novadniekiem 
Jaunajā gadā novēlu dzīvot lēnāk, 
nesteigties, dzīvot šodienai, vairāk 
ieskatoties sevī!” 

Solvita Cukere

Ziemas skrējiens Ozolniekos 
pulcējis pusotru simtu dalībnieku

Ozolnieku Mūzikas skolas un 
Salgales Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņiem un pedago-
giem 2015. gads noslēdzās ar ska-
nīgiem svētku pasākumiem. 

14. decembrī Ozolnieku Tautas 
namā izskanēja Ozolnieku Mūzi-
kas skolas audzēkņu Ziemassvēt-
ku koncerts „Prieks pasaulei”, kas 
pulcēja audzēkņu ģimenes locek-
ļus un mūzikas dzīves mīļotājus. 
Klausītājus gada noslēguma kon-
certā priecēja gan solo priekšne-
sumi, gan dažādu mūzikas skolas 
kolektīvu sniegums no klavieru, 
stīgu instrumentu, pūšamins-
trumentu un sitaminstrumentu 
nodaļām. Koncertā izskanēja 
gan zināmas Ziemassvētku me-
lodijas un korāļi, gan populāras 
mūsdienu komponistu dziesmas 
un skaņdarbi. Pasākuma dalīb-
niekus sajūsmināja audzēkņu ve-
cāku sarūpētā muzikālā dāvana 
- vijolnieces Intas Brokas dina-
miskais sniegums. Ziemassvētkos 
savu pirmo veiksmīgo uzstāšanos 
piedzīvoja jaunizveidotais 1.klašu 
koris, ko vada skolotāja Marita 
Caune un 2.- 4. klašu koris diri-

ģentes Veronikas 
Vdovas vadībā.

Ozolnieku Mū-
zikas skolas direk-
tore Dina Tauri-
ņa Jaunajā gadā 
novadniekiem 
novēl: „Sargāsim, 
saudzēsim un 
priecāsimies par 
to pasauli, kuru 
radām mēs paši - 
mūsu ģimenēm, 
audzēkņiem un 
skolu. Novēlu at-
rast laiku kopīgai muzicēšanai un 
radošām aktivitātēm! Skanīgu un 
veiksmīgu Jauno gadu!”

15. decembrī novadnie-
kus priecēja Salgales Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņu 
un pedagogu kopīgā darbā 
sagatavotais Ziemassvētku 
koncerts „Sniegpārsliņas stāsts”, 
cerot, ka viņu dziesmas un darbi 
radīs Ziemassvētku sajūtu. Sko-
las apdāvinātajiem audzēkņiem 
tas izdevās, jo koncertā izskanēja 
ziemai atbilstošs repertuārs. Visi 
kopā devās muzikālā ceļojumā uz 

zemēm, kur nav ziemas - Spāniju, 
Gruziju, bet koncertu noslēdza 
Ziemassvētku korāļi, kurus klau-
sītāji varēja dziedāt līdzi.

Skolas direktore Anda Silgaile 
un vecāki pateicās skolotājiem, 
kuri palīdzēja apgūt muzicēšanas 
prieku. Visi priecājās par skaisto 
mākslas darbu izstādi, kas radīja 
svētku noskaņu skolā. Anda Sil-
gaile novadniekiem novēl: „Mēs 
ceram, ka ziema mūsu muzicē-
šanu būs sadzirdējusi un sagai-
dīsim sniegu. Novēlu gaišus un 
priecīgus svētkus!”

Solvita Cukere

Mūzikas skolu audzēkņi gadu noslēdz 
ar skanīgiem koncertiem

kultūra sports

Ziemas noskaņas Ilzes Beķeres 
gleznās

„Nianses” mazās Mārītes dzied 
„Balss Pavēlnieka” superfinālā 

Pērtiķa gadā visiem 
sportistiem novēlam 
veselību, treneriem - 

gudrību, menedžeriem 
- sponsorus, 

veterāniem - izturību, 
jaunajiem - degsmi, 

līdzjutējiem – skaistas 
uzvaras! Visiem 

Ozolnieku novada 
iedzīvotājiem novēlam 
- veiksmīgu un labiem 

notikumiem bagātu 
2016. gadu!

Ozolnieku novada Veselīga 
dzīvesveida un sporta nodaļa

Sirsnīgs paldies 
Ozolnieku novada 

iedzīvotājiem, iestādēm 
un uzņēmumiem par 
sadarbību 2015. gadā! 
Kultūras darbinieku 
sapnis 2016. gadā – 
pārpildītas skatītāju 
zāles, emocijas un 

prieks, radošs 
gandarījums par 

satikšanos… 
Piepildīsim sapni ar 
vēlmi baudīt kultūru 

un būt kopā! 
Ozolnieku novada Kultūras nodaļa

Novadniekiem, kuri vēlētos pie-
dalīties treniņos un spēlēt badmin-
tonu, lūgums sazināties ar Ozol-
nieku novada komandas treniņu 
organizatoru Olafu Krūzmētru, 
tālr: 29409914.

Solvita Cukere

Decembra sākumā ar svinī-
gu novada priekšsēdētāja Pētera 
Veļecka uzrunu un 46 Zolītes tur-
nīra dalībnieku atkalredzēšanās 
prieku iesākās Ozolnieku novada 
7. spartakiāde. Mūsu Zolītes tur-
nīru īpatnība ir tā, ka nav nekādu 

garantiju noturēties 
līderpozīcijās līdz 
turnīra beigām, jo 
vienmēr esi atka-
rīgs, kā nospēlēs 
partneris, bet līdz 
ar to ir interesantāk 
un iespējas sagai-
dīt labāko kārti vi-
siem ir vienādas.

Šī gada turnīra 
trīs kārtu rezultātu 
tabulas priekšgalā 
izvirzījušies „Salga-
les” un „Kauguru” 
komandu pārstāvji. 
Tas arī ir sapro-
tams, jo salgalieši 
regulāri „iesildo-
ties” savos vietējos 
mačos. Taču arī pā-
rējās komandas 
solās nepadoties. 
Vēl priekšā trīs tur-
nīra kārtas 5., 12. 
un 19.janvārī, kā 
arī vienas – sliktā-

kās kārtas izslēgšana. Intriga vēl 
priekšā un joprojām ar ikvienu 
nākamo kārtu ir iespējams pie-
vienoties jauniem dalībniekiem. 
Nāciet - pamēģiniet!

 Irēna Leitēna, 
Ozolnieku Sporta centrs

Ozolnieku novada 7. spartakiāde 
sākusies ar Zolītes turnīru
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aizsaulē  
aizgājuši

Juris laurenovičs 1958
marija vanaga 1941
marija Pole 1934
vergius Šimulis 1956
Fjodors Rodjakajevs 1952
Francis Gailišs      1931

Datums
05.01., 12.01.,19.01.
09.01.
10.01.
16.01.
19.01.
30.01.
31.01.
31.01.

Plkst.
19:00
10:00-18:00
12:00, 
14:00
20:00
11:00
12:00
18:00

Sporta pasākumi
OZOLNIEKU NOVADA 7. SPARTAKIĀDE  ZOLĪTE   
5.BĒRNU KARATĒ ČEMPIONĀTS  OZOLNIEKI 2016
VOLEJBOLS VK Ozolnieki vs VK Valgunde
VK Ozolnieki vs VK Valka
VOLEJBOLS VK Ozolnieki vs  VK RVS Pērkons
OZOLNIEKU NOVADA 7.SPARTAKIĀDE  NOVUSS pamatturnīrs
VOLEJBOLS  VK Ozolnieki vs VK Balvi
VOLEJBOLS VK Poliurs/Ozolnieki vs VK Bigbank/Tartu 
BALTIJAS LĪGA- MĀJAS SPĒLE

Ozolnieku Sporta centra pasākumi janvārī

Salgales pagastā janvārī 

No 4. līdz 8.janvārim 

no plkst. 16.00 līdz 18.00 

Garozā Pakalpojumu centrā 

„Eži “darbosies Zvaigznes dienai 

veltīta radošā darbnīca un 

izstāde “Mana Laimes zvaigzne”.

Ozolnieku Tautas nams ielūdz 
2016. gada JANVĀRĪ

No 15. janvāra līdz 15. februārim Ulda Rogas gleznu izstāde. 

15. janvārī 19:00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde - 
detektīvkomēdija 2 daļās Džons B. Prīslijs „Viesnīcas noslēpums”. 

Noslēpumaini notikumi, pat slepkavība notiek kalnu viesnīcā Anglijā… 
Katram darbiniekam ir kas slēpjams… Atbildi zina tikai neizbraucamais 

sniegs... Režisore Dace Vilne.  
Ieeja: 4,00 EUR, senioriem un skolēniem 1,50 EUR. 

20. janvārī 17:00 Barikāžu atceres pasākumā - dokumentālā filma 
“ĪVĀNS” (Stāsts par cilvēku, kurš simbolizē jaunāko laiku Latvijas 

vēsturi…) un atmiņu stāsti. Ieeja bez maksas. 

30. janvārī 12:00 Ozolnieku novada jaundzimušo un viņu vecāku 
sumināšanas pasākums. Ieeja ar ielūgumiem.

6. februārī 17:00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde -  
Liāna Helmane „RUDeNs DāRzs”. Izrāde trīs cēlienos.  

Režisore Dace Vilne. Ieeja: 2,50 EUR.

Biļešu iepriekšpārdošana TN kasē un bilesuparadize.lv 
Kases darba laiks – O., T., C., P. 16:00 – 20:00 un stundu pirms pasākumiem. 

Info: www.ozolnieki.lv/kultura/tautasnams. T. 63050144, 26525350

16. janvārī plkst.18:00 
jautra komēdija “Sauc, es nākšu”.

Divas sievietes ļaujas piedzīvojumam - satikt noslēpu-
maino svešinieku, kurš sola piepildīt visas slēptākās 
fantāzijas. 
Režisors F. Deičs. Lomās: Aīda Ozoliņa, Gunta Virkava un 
Jakovs Rafalsons.                        Ieejas maksa 3,- EUR.

Sveicam  
janvāra  
jubilārus!

Meliorācijas ielas 6, 
Ozolniekos, iedzīvotāji no sirds 
pateicas izdarīgajam un pret 

iedzīvotāju lūgumiem 
iejūtīgajam mājas vecākajam 

Zigurdam Liepiņam, vēlot 
priecīgus Ziemassvētkus, 
veselību un darba sparu 

Jaunajā gadā.

Mājas iedzīvotāju vārdā – 
Aina Vīgante un Tekla Miķelsone

9. JANVĀRĪ TIEK ORGANIZĒTS 
BRAuCienS uz zieMASSVĒTku kAuJu 
99. GADADienAS ATCeReS PASĀkuMu 

MANGAĻOS, ANTIŅU KAPOS UN LOŽMETĒJKALNĀ.
Izbraukšana

u plkst. 15. 00 no Emburgas pagasta pārvaldes,
u plkst. 15.10 no Garozas centra,
u plkst. 15.30 no stāvlaukuma pie Ozolnieku domes.
Tālrunis informācijai: 29109265

Vēlamies pateikt lielu paldies 
SIA „Dreamway” darbinieku komandai 

par jauno, skaisto gājēju celiņa seguma 
izbūvi pie mājas Kastaņu ielā Nr. 4, 

Ozolniekos. Īpašs paldies 
Andrim Ozoliņam par materiālo 

atbalstu šajā darbā. 
Brīnišķīgus Ziemassvētkus vēlot, ar 

cieņu, Kastaņu ielas Nr. 4 mājas 
iedzīvotāji.

ziņojumu dēlis
Lai Jums vienmēr jautra oma, 
Priecīgs prāts un gudras domas, 
Lai Jums vienmēr pietiek spara 
Darīt to, kas jāpadara!

Edgaru Rodzi
Osvaldu Koškinu
Grietu Ziebergu
Laimu  Šaliņu
Irēnu Stuģi
Ritu Brāli

Trautu Ilmeri
Rasmu Nikolajevu
Jāni Vīgantu
Anitu Siliņu
Hedvigu Briedi
Veltu Veckungu


