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ar saknēm novadā

Latvijas pašvaldību izpilddirektori
iepazīst Ozolnieku novadu

Marta sākumā Ozolnieku Tautas namā notika Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
(LPIA) izbraukuma seminārs, kur visas dienas
garumā kopīgi strādāja
65 Latvijas novadu vairāk
nekā 150 pārstāvji - izpilddirektori un vadošie
speciālisti.
Guntis Kalniņš, LPIA

valdes priekšsēdētājs uzsvēra: ”Valdē esam novērojuši, un tas apstiprinās,
ka izbraukuma semināri
ir labāk apmeklēti, jo tajos ir iespējams uz vietas
iepazīties, kā mūsu kolēģi
strādā novados.”
Pašvaldības
izpilddirektors Jānis Počs kuplo
viesu saimi iepazīstināja ar
Ozolnieku novada attīstī-

bas plāniem, izglītības iestādēm, kultūras un sporta
dzīvi. Latvijas novadu vadītājus ieinteresēja Ozolniekos veiktie māju renovācijas un SIA “Ozolnieku
KSDU” realizētie projekti
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Sanāksmes darbu ievadīja Ozolnieku novada
prezentācija un Ozolnie-

ku Mūzikas skolas audzēkņu muzikālie sveicieni. Viesus ar skanīgu
uzstāšanos priecēja mūzikas skolas sitamo instrumentu nodaļas ansamblis
skolotājas Sarmītes Biteriņas vadībā, izpelnoties
klausītāju atzinības aplausus. Savukārt, valdot
muzikālai saskaņai starp
Pētera Veļecka ģitāras un
Jāņa Poča trombona saspēli, Ozolnieku pašvaldības vadītāji uzskatāmi nodemonstrēja, kā „uz vienas
nots” ir jāsadzīvo lēmējvarai un izpildvarai.
Sanāksmes noslēgumā
pasākuma dalībnieki devās
pieredzes apmaiņas braucienā pa Ozolnieku novadu, iepazīstot Jāņa Čakstes
dzimtas mājas „Aučus”,
„Nordic Homes” ražotās
koka karkasu konstrukciju
moduļu ēkas un SIA „Poliurs” cauruļvadu un plastmasas cauruļu ražotni.
Solvita Cukere

Piesaki savu kandidātu konkursam
„Ozolnieku novada Gada cilvēks”
Labi iedibinātās tradīcijas jāturpina - ar mērķi
godināt un pateikties cilvēkiem par ieguldījumu
Ozolnieku novada attīstībā, pagājušajā gadā
pašvaldības rīkotais konkurss “Ozolnieku novada gada cilvēks” šogad izsludināts otro gadu
pēc kārtas, cerot piesaistīt vēl lielāku interesentu
skaitu.
2015. gada konkursa
pieredze apstiprina visiem
zināmu teicienu “labais
vairo labo” - nominantiem
par izvirzīšanu konkursam
iegūts pagodinājums un
atziņa, ka viņu ieguldījums
nav palicis nenovērtēts,
pieteicējiem iegūta labi pa-

darīta darba sajūta, bet pārējiem - motivācija piepildīt vēl nerealizētās ieceres.
Ozolnieku
novada
pašvaldība aicina izvirzīt
pretendentus
deviņām
nominācijām: “Mūža ieguldījums”, “Gada cilvēks izglītībā”, “Gada
cilvēks kultūrā”, “Gada cilvēks sportā”,
“Gada jaunietis” (vecumā no 15 līdz 25 gadiem),
“Gada cilvēks pašvaldības darbā”, “Gada
cilvēks uzņēmējdarbībā”, “Gada saimnieks
savā sētā” un “Gada
cilvēks”.
Pretendentus nominācijām var pieteikt ikviens
Ozolnieku novada iedzīvo-

tājs, organizācija, uzņēmumu kolektīvs, komersants,
biedrība, iestāde un pašvaldība.
Pieteikumus ir iespējams iesniegt līdz 2016.
gada 1. oktobrim, izņemot nomināciju „Gada
saimnieks savā sētā”,
kam pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada
1. jūlijs, jo pretendenti uz
konkrēto nomināciju tiks
vērtēti vasaras mēnešos.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pamainīts
konkursa nolikums, tostarp vienkāršota pretendentu pieteikšanas
kārtība, ko iespējams
veikt arī elektroniski,
aizpildot pieteikuma anke-

tas formu internetā. Saite
uz pieteikuma formu ir
izvietota mājas lapā www.
ozolnieki.lv. Savukārt drukātas pieteikuma anketu
formas aizpildīšanai ir izvietotas Ozolnieku novada
domē, Salgales pagasta
pārvaldē, Ozolnieku novada pakalpojumu centros,
novada bibliotēkās, izdevumā „Ozolnieku Avīze”.
Šogad tiek pamainīta
arī pretendentu vērtēšanas
kārtība,
jo
konkursa
uzvarētājus
noteiks
Ozolnieku novada domes
deputāti.
Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā.

No vizbulītēm,
pūpoliem un
zālēm,
No bērzu
pumpuriem šis laiks
ir austs,
Ko Lieldienas ir
atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties,
gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.
(Lita Apine)

23. APRĪLĪ
NOVADNIEKUS AICINĀM
PIEDALĪTIES
LIELAJĀ TALKĀ!

Lielā talka gadu gaitā
ir kļuvusi par novadniekus
vienojošu pasākumu ar vēlmi
kopīgi rūpēties par vidi, kurā
dzīvojam. Atgādinām, ka
ikviens iedzīvotājs ir aicināts
pielikt savu roku novada
teritorijas sakopšanā un vides
labiekārtošanā.
Lielās talkas sauklis šogad
būs „Latvijai BŪT zaļai!”. Jau
šogad Lielā talka sāk darboties ar Latvijas simtgades zīmi
„LV100”, atgādinot, ka talkas
iniciatīva tika aizsākta 2008.
gadā ar mērķi sakopt Latviju
līdz tās simtgadei.
Pagājušajā gadā Lielās
talkas aktivitātēs novadā
piedalījās aptuveni 1100
iedzīvotāju, un 29 talkas
vietās notika ne vien atkritumu vākšana, bet arī vides
labiekārtošanas un koku
stādīšanas darbi. Liels prieks
par pēdējos gados vērojamo
tendenci - brīvprātīgo talkas
objektu skaita palielināšanos.
Šogad talkas ietvaros
turpināsim nu jau tradicionālo
objektu un teritoriju
sakārtošanu, kā arī lielāku
vērību veltīsim ūdenstilpņu
sakopšanai, tāpēc īpašs aicinājums savlaicīgi pieteikties
minēto pasākumu īstenošanas entuziastiem, lai iepriekš
varētu vienoties par veicamo
darbu norisi un organizēšanu.
Tiksimies talkā!
Talkotājus aicinām
pieteikties pie Aivara Stroda
tālr. 26132486, e-pasts aivars.strods@ozolnieki.lv
Aivars Strods, talkas koordinators Ozolnieku novadā
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domes ziņas

marts 2016
marta sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:

1. Apstiprināt Ozolnieku novada
pašvaldības 2016.gada iepirkumu
plānu.
2. Apstiprināt konkursa „Ozolnieku
novada Gada cilvēks” nolikumu.
3. Apstiprināt viena izglītojamā
vidējās izmaksas Ozolnieku novada
pirmskolas izglītības iestādē
188.03 EUR apmērā. Noteikt pašvaldības atbalstu privātai izglītības
iestādei Izglītības likuma 17.panta
2.1 daļā minētajā gadījumā par
vienu izglītojamo mēnesī 188.03
EUR apmērā.
4. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 4/2016 „Par pirmsskolas
izglītības nodrošināšanu Ozolnieku
novadā”.
5. Ievēlēt Lieni Šmiti un Ilzi
Makarovu-Makaronoku Ozolnieku
novada bāriņtiesas locekļu amatā.
6. Aktualizēt Pašvaldības investīciju plānu 2016.gadam.
7. Iesaistīties Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā.
8. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 6/2016 „Interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība”.
9. Apstiprināt Deleģēšanas līguma
saskaņoto redakciju par pārvaldes uzdevuma – sniegt sabiedrisko pakalpojumu, nodrošinot
ūdensapgādi un kanalizāciju,kā
arī notekūdeņu savākšanu,
novadīšanu unattīrīšanu deleģē-

šanu SIA „Ozolnieku KSDU”, reģ.
Nr.41703003356.
10. Apstiprināt Ozolnieku novada
pašvaldības radošo darbinieku
darba samaksas nolikumu.
11. Apstiprināt noteiktās Ozolnieku
novada izglītības iestāžu viena
audzēkņa izmaksas savstarpējiem
norēķiniem par laika periodu no
2016.gada 1.janvāra līdz 31.augustam
12. Apstiprināt Ozolnieku novada
bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumu.
13. Apstiprināt Saistošos
noteikumus 2/2016 „Grozījumi
saistošajos noteikumos 14/2012
„Par Ozolnieku novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem””.
14. Atbalstīt projekta pieteikumu
projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu».
15. Iecelt Rimantu Štopi Ozolnieku
novada sporta kompleksa „Mālzeme “ direktora amatā.
16. Ieviest Ozolnieku novada
administratīvajā teritorijā licencēto
makšķerēšanu laika periodā no
2016.gada 1.aprīļa līdz 16.maijam Lielupes baseinā no abiem
krastiem posmā no Staļģenes (Emburgas) tilta augšup līdz Bauskas
novada administratīvās teritorijas
robežai.

Ozolnieku novada pašvaldības konkursa

„Ozolnieku novada gada cilvēks”

PIETEIKUMA ANKETA

Izvirzītais konkursa pretendents (vārds, uzvārds/nosaukums/
adrese; kontaktinformācija)
Nominācija, kurai izvirzīts konkursa pretendents ( atzīmēt ar „X”,
pasvītrot atbilstošo)
 Mūža ieguldījums
 Gada cilvēks izglītībā
 Gada cilvēks kultūrā
 Gada cilvēks sportā
 Gada jaunietis
 Gada cilvēks pašvaldības darbā
 Gada cilvēks uzņēmējdarbībā
 Gada saimnieks savā sētā
 Gada cilvēks
Konkursa pretendenta izvirzītājs (nosaukums un/vai vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts))
Papildus pievienotās informācijas saraksts par izvirzīto konkursa pretendentu (fotogrāfijas, arī digitālā veidā), apbalvojumu kopijas u.c.)
Izvirzītā konkursa pretendenta panākumu un ieguldījuma apraksts
kalendārā gada laikā (minimums 500 zīmes)

aktualitātes

Ozolnieku novadā izsludina projektu konkursu „Es zinu, varu un daru”

Piekto gadu pēc kārtas pašvaldība izsludina
projektu konkursu „Es
zinu, varu un daru”,
aicinot novada iedzīvotājus iesaistīties savas
dzīves vides uzlabošanā.
Projektu iesniegšanas
termiņš ir š.g. 22.aprīlis. Ar konkursa nolikumu un iesniedzamajiem
dokumentiem var iepazīties pašvaldības mājas
lapā
www.ozolnieki.lv
sadaļā „Sabiedrība” – „Es
zinu, varu un daru”. Projekti jāīsteno līdz šī gada
15.septembrim.
Projektu
konkursa
mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un iesaistīšanos savas dzīves

vides
sakārtošanā un sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanā,
tādējādi attīstot
sadarbību starp
vietējo sabiedrību un pašvaldību un sekmējot
kopīgu atbildību
par dzīves kvalitātes uzlabošanu
novadā.
Saskaņā
ar
nolikumu konkursa prioritātes
ir aktīvās atpūtas, sporta un kultūras
aktivitāšu
veicināšana,
veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošana, pieaugušo, jauniešu un bērnu interešu
izglītības iespēju veicināšana, sporta un kultūras
tradīciju saglabāšana, kā
arī publiski pieejamas
dzīves telpas labiekārtošana.
Projektu
iesniedzēji
var būt Ozolnieku novada
iedzīvotāji – gan fiziskas
personas un neformālas personu grupas, gan
novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi.
Projekta īstenošanā jāiesaista novada iedzīvotāji,

un projekta rezultātiem
ir jābūt publiski pieejamiem. Projektu konkursu
finansē pašvaldība. Viens
projektu iesniedzējs var
iesniegt ne vairāk kā trīs
projektus, viena projekta
īstenošanai var pieprasīt
līdz 700,00 EUR lielu finansējumu.
Iesniegtos
projektus
vērtēs komisija, priekšroku dodot oriģinālām projektu idejām, projektiem,
kuru īstenošanā plānota
plašāka iedzīvotāju līdzdalība, kuros būs pamatota
projekta rezultātu ilgtspēja un paredzēts plašāks iedzīvotāju skaits, kam pieejami projekta rezultāti.
Aicinām būt aktīviem
un radošiem, uzrunāt savus draugus un kaimiņus
un kopīgi plānot, un īstenot aktivitātes, kas uzlabotu un izkrāsotu ikdienu un dzīves telpu mūsu
novadā! Vairāk informācijas par projektu iesniegšanu, zvanot pa tālruni
66047857 vai rakstot uz
e-pastu: antra.poseika@
ozolnieki.lv.

Dace Mauliņa, Ozolnieku novada pašvaldības
Attīstības plānošanas daļas
Projektu vadītāja

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.2/2016
Grozījumi Ozolnieku novada domes 2012.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2012

“Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes 2016. gada 08. marta lēmumu Nr.16 (prot. Nr.3)
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta ceturto
daļu un piekto daļu,Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 ”Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību” 15.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14. panta sesto daļu un
25.2 pantu
Izdarīt Ozolnieku novada
domes 2012.gada 11.decembra
saistošajos noteikumos Nr.14/2012
„Par Ozolnieku novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem” šādus
grozījumus:
Papildināt noteikumu tiesisko
pamatojumu ar sekojošām tiesību
normām:
„likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta
sesto daļu”.
Papildināt noteikumu 2.punktu
ar 2.10. un 2.11. apakšpunktiem
sekojošā redakcijā:
„2.10. krīzes situācija - situācija,
kad ģimene (persona), no viņas neatkarīgu un iepriekš neparedzamu
apstākļu dēļ, nonākusi situācijā, kad
materiālo un citu resursu trūkuma

dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības;
2.11. sociālais pakalpojums - ir
pasākumu kopums, kas vērsts uz
personas sociālās funkcionēšanas
spēju uzlabošanu.”
Aizstāt 5. punktā vārdu
“trūcīgām” ar vārdiem “trūcīgām un
maznodrošinātām”.
Izteikt noteikumu 7. punktu
sekojošā redakcijā:
„7. Ozolnieku novada teritorijā
par maznodrošinātu ģimeni (personu) tiek uzskatīta ģimene (persona),
ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz 252,00
euro , un tās materiālais stāvoklis
nav zemāks par Ozolnieku novadā
noteikto trūcīgas personas materiālā
stāvokļa līmeni.”
Papildināt noteikumus ar 7.1
punktu sekojošā redakcijā:
„71. Maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss ģimenei, kurā ir
darbspējīgas personas, tiek piešķirts
uz 3 mēnešiem, bet ģimenēs, kurās
nav darbspējīgu personu, maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss
tiek piešķirts uz 6 mēnešiem.”
Papildināt 10.3.1. un 10.3.2.
apakšpunktus, beigās pievienojot
vārdus “izdruku no kredītiestāžu
kontiem par ienākumiem pēdējo 3
mēnešu laikā”.
Aizstāt 14.1. un 14.2. apakšpunktā vārdu “trūcīgas” ar vārdiem
“trūcīgas un maznodrošinātas”.
Izteikt noteikumu 18. punktu
sekojošā redakcijā:

„18. Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts
tiek piešķirts apkures izdevumu daļējai segšanai vai kurināmā iegādei
kalendārajā gadā.”
20.punktā:
- izteikt 20.1.apakšpunktu
sekojošā redakcijā:
„20.1. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām);
- izslēgt 20.2., 20.3. un 20.4.
apakšpunktus.
Izslēgt 21. punktu.
Izslēgt 34.2. un 34.3. apakšpunktus.
Aizstāt 35.punktā vārdus “no
ģimenēm, kurās ir darbspējīgas
personas, un ģimenes ienākumi
mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir
no 128,07 euro līdz 60% no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba
algas” ar vārdiem “no maznodrošinātām ģimenēm”.
Izslēgt 39.2. un 39.3. apakšpunktus.
Aizstāt 40.punktā vārdus “ja
ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes
locekli mēnesī, kurā ir darbspējīgas
personas, nepārsniedz 60% no
valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas” ar vārdiem “no maznodrošinātām ģimenēm”.
Izteikt noteikumu 44. punktu
sekojošā redakcijā:
„44. Dāvanu karti 30,00 euro
vērtībā piešķir katram skolēnam
no trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm.”
Izslēgt 45. punktu.
Izteikt noteikumu 47. punktu
sekojošā redakcijā:
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Uzņēmējdarbības attīstībai martā
sākusies „Leader” projektu pieņemšana

Bērns var saņemt mīlestību un
rūpes arī audžuģimenē

Biedrība „Lauku partnerība „Lielupe”” izsludinājusi
atklātā konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 1.
kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam.
„Jau desmit gadus ar
biedrības „Lauku partnerība „Lielupe”” starpniecību
Ozolnieku novadā tiek īstenoti „Leader” projekti ar
mērķi uzlabot dzīves kvalitāti
laukos, domājot gan par ekonomiskajiem un sociālajiem
uzlabojumiem, gan vides
saglabāšanu. Turpmākajos
gados – vietējo iedzīvotāju iniciatīvām ieplānoti jau
apmēram divi miljoni eiro.
Jaunajā periodā, no 2014.
– 2020. gadam, lielākais
akcents likts uz vietējās uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumiem,” stāsta biedrības vadītāja Līga Švānberga.
Informatīvajos semināros
tika sniegta gan teorētiska,
gan praktiska informācija
par „Leader” programmas
finansējuma saņemšanas iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk.
lauksaimniecības produktu
pārstrādes, lauku tūrisma
un amatniecības attīstībai.
Semināros piedalījās arī AS
„Attīstības finanšu institūci-

jas Altum” reģionālā centra
vadītāja, kura informēja par
Valsts atbalsta programmas
piedāvājumu uzņēmējiem
laukos un Nodarbinātības
valsts aģentūras Jelgavas
filiāles vadītāja, kura iepazīstināja ar pakalpojumiem
darba devējiem.
„Šobrīd ir īstais laiks, lai
uzsāktu projektu sagatavošanu. Startēt ar projektu var
gan cilvēki, kas tikai plāno
dibināt uzņēmumu, gan arī
uzņēmumi, kuri jau darbojas, ja vien gada apgrozījums
nepārsniedz 70 000 eiro, gan
mājražotāji.
Uzņēmējdarbības projektos var startēt
arī biedrības, ja no attīstītās
darbības paredzēts gūt ieņēmumus, un nevalstiskās organizācijas, kurām atbalsta
intensitāte paredzēta 70 %
apmērā no attiecināmajām

izmaksām. Atbalsts 80 %
apmērā no attiecināmajām
izmaksām paredzēts kopprojektiem, tas ir, ja vienu
projektu paredz realizēt divi
cilvēki kopā, bet Sabiedriskā
labuma projekti, kas vērsti
uz novada teritorijas pievilcības veicināšanu, tiks finansēti 90 % apmērā,” aicina
L.Švānberga.
Konsultācijas par atbalsta nosacījumiem un projektu iesniegumu sagatavošanu var saņemt biedrībā
„Lauku partnerība „Lielupe””, Jelgavā, Katoļu ielā
2B (3. stāvā), piesakoties pa
tālruni 26399946 pie biedrības vadītājas Līgas Švānbergas, vai e-pastu:lielupe@
partneribalielupe.lv. Vairāk
informācijas www.partneribalielupe.lv
Solvita Cukere

“47. Pabalstu izdevumu segšanai
par ārstēšanos stacionārā un
izdevumu segšanai par recepšu medikamentu (kuri pēc ārsta ieteikuma
nepieciešami, lai nodrošinātu klienta
dzīves kvalitātes saglabāšanu) iegādi
pēdējo 3 kalendāro mēnešu laikā
līdz iesnieguma iesniegšanas brīdim,
piešķir trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm (personām), ne vairāk kā
50% no iztērētās summas par pēdējiem 3 kalendārajiem mēnešiem, un
ne vairāk kā 210,00 euro kalendārajā
gadā.”
Izslēgt 48. punktu.
Izteikt noteikumu 49. punktu
sekojošā redakcijā:

“49. Pabalstu zobu protezēšanas
izdevumu segšanai 50% apmērā,
bet ne vairāk kā 100,00 euro gadā,
piešķir trūcīgām un maznodrošinātām personām, kuras nav nodokļu
maksātāji.”
Izteikt noteikumu 50. punktu
sekojošā redakcijā:
“50. Pabalstu zobu ārstēšanas
izdevumu segšanai līdz 60,00 euro
gadā piešķir trūcīgām un maznodrošinātām personām, kuras nav nodokļu
maksātāji.”
Izteikt noteikumu 51. punktu
sekojošā redakcijā:
“51. Pabalstu briļļu iegādei līdz
60,00 euro gadā piešķir bērniem no

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, ja uz viņiem neattiecas 2013.
gada 17.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība” 11.11. apakšpunktā minētie
gadījumi.”
Izteikt 59. punkta pirmo teikumu
sekojošā redakcijā:
„Sociālā dienesta pieņemto
lēmumu, ja tas ir labvēlīgs pabalsta
pieprasītājam, paziņo atbilstoši
iesniegumā norādītajam paziņojuma
saņemšanas veidam.”
Svītrot 60. punktā vārdu “sēžu”.

Dabiska bērna attīstības
un augšanas vide ir ģimene, tomēr reizēm bāriņtiesai
nākas pieņemt lēmumu par
bērna šķiršanu no ģimenes.
Iveta Strēlniece, Ozolnieku
novada bāriņtiesas vadītāja,
stāsta: „Gadījumos, kad tiek
konstatēta bērna aprūpes
un uzraudzības pienākumu
nepildīšana, bērna interešu
nodrošināšanai ir nepieciešama bērna šķiršana no bioloģiskās ģimenes. Izplatītākie
iemesli ir vecāku alkohola
atkarība, un vardarbība pret
bērniem. Ir arī gadījumi, kad
pastāv šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu,
piemēram, vecāka veselības
stāvoklis. Šķirot bērnu no ģimenes, bērnam primāri tiek
nodrošināta iespēja augt pie
aizbildņa vai audžuģimenē,
tiek meklēti bērna radinieki,
kuri varētu kļūt par aizbildni,
ja tādi neatrodas- tiek meklēta audžuģimene. Diemžēl ir
gadījumi, kad nav iespējams
nodrošināt aprūpi ģimeniskā
vidē un bērnam aprūpe tiek
nodrošināta ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Šobrīd
Ozolnieku novadā ārpusģimenes aprūpe tiek nodrošināta 31 bez vecāku gādības
palikušam bērnam - 22 bērni
ievietoti aizbildņu ģimenēs,
1 audžuģimenē, bet 8 bērni
ievietoti un uzturas ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās.”

Saistošo noteikumu Nr.2/2016

„Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 2012.gada 11.decembra saistošajos noteikumos
Nr.14/2012 „Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
14.panta sestajā daļā pašvaldībai
doto deleģējumu maznodrošinātas
personas statusa noteikšanā, saistošo
noteikumu grozījumu mērķis ir paplašināt personu loku, kas var pretendēt uz
maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu Ozolnieku novadā, tādā
veidā novēršot tiesību ierobežojumus
personām saņemt normatīvajos aktos
maznodrošinātām ģimenēm paredzētos tiesiskos labumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošo noteikumu grozījumiem noteikti kritēriji maznodrošinātā statusa saņemšanai Ozolnieku

novadā, kā arī papildināti punkti par
atsevišķu veidu sociālās palīdzības
piešķiršanu maznodrošinātajiem.
Personām, kas var pretendēt uz
maznodrošinātā statusu, ienākumu
līmenis ir paaugstināts līdz 252,00
euro mēnesī pēdējo trīs mēnešu
laikā un tam ģimenei var būt arī
papildu īpašums atbilstoši Ozolnieku
novadā noteiktajam trūcīgas personas materiālā stāvokļa līmenim.
Maznodrošinātām personām būs
iespēja saņemt tādus sociālās palīdzības veidus, kā mājokļa (dzīvokļa)
pabalstu un pabalstu medicīnisko
pakalpojumu segšanai.
3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
2016.gada pašvaldības budžetā

papildus nepieciešami finanšu līdzekļi:
- mājokļa (dzīvokļa) pabalstu izmaksai – papildus līdz 5000,00 euro ;
- pabalstam medicīnisko
pakalpojumu segšanai – papildus līdz
4000,00 euro .
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms
5.Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvajām procedūrām
tiek pakļauta lēmuma pieņemšana, izpildes administrēšana un
pārsūdzēšana.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Nav organizētas.

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Ozolnieku novadā šobrīd
ir tikai viena audžuģimene,
kur iespējams nodrošināt
aprūpi bez vecāku gādības
palikušam bērnam. Uz audžuģimenes statusu ir tiesības pretendēt laulātajiem
vai arī personai, kura dzīvo
viena, vecumā no 25 līdz
60 gadiem. Lai pieteiktos
uz audžuģimenes statusu,
ir jāvēršas Ozolnieku novada bāriņtiesā vai Sociālajā
dienestā. Saņemot visus nepieciešamos dokumentus,
bāriņtiesā tiek lemts par
piemērotību
audžuģimenes statusa iegūšanai. Var
apgūt bezmaksas apmācības un saņemt apliecību
par audžuģimenes mācību
programmas apguvi. Audžuģimenes par pienākumu
pildīšanu no pašvaldības
tiek materiāli atbalstītas.
„Ārpusģimenes aprūpes
mērķis ir radīt bērniem aizsargātības sajūtu, nodrošināt atbilstošus apstākļus
viņa attīstībai un labklājībai.
Tāpēc svarīgi ir atrast šiem
bērniem ģimenes, kuras
sniegtu viņiem atbalstu un
mācētu atrast ceļu uz bērna
sirdi,” novada sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm
un bērniem Daina Ivulāne
aicina iedzīvotājus apsvērt
iespēju kļūt par audžuģimeni
un ar jautājumiem vērsties
pie viņas, zvanot pa tālruni
25402922.
Solvita Cukere

Trūcīgās ģimenes var
saņemt skolas piederumu
komplektus
Ozolnieku novada Sociālajā dienestā ir sākusies mācību piederumu komplektu
un skolas somu izsniegšana
trūcīgajām ģimenēm.
Ozolnieku novada Sociālā
dienesta vadītāja Sarmīte
Strode skaidro: „Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām ietvaros skolas
piederumu komplektu var
saņemt trūcīga vai ārkārtas,
krīzes situācijā nonākusi ģimene, kurā ir bērni vecumā
no 5 līdz 16 gadiem, uzrādot
pašvaldības sociālā dienesta
izsniegtu izziņu. Persona pēc
savas izvēles var saņemt skolas somu vai mācību piederumu komplektu.”
Kalendārajā gadā katram
bērnam pienākas viens komplekts. Tā kā skolas piederumu komplektu izdale pagājušajā gadā netika uzsākta, ar
pašvaldības sociālā dienesta
2015.gadā izdotu izziņu skolas piederumu komplektu
par 2015.gadu varēs saņemt

līdz 2016. gada 10.jūnijam.
Ar izziņu, kas izsniegta 2016.
gadā, komplektu var izņemt
jebkurā mēnesī 2016.gada
ietvaros.
Ozolnieku novadā deklarētās trūcīgās ģimenes atbalstu var saņemt Ozolnieku
novada Ānes sociālo pakalpojumu centrā, Celtnieku ielā
12, Ānē, Cenu pagastā, sazinoties ar sociālo darbinieci
Mariku Sidorovu 26385805,
otrdienās un trešdienas no
plkst. 9:00-15:00.
Ozolnieku novada Sociālais
dienests
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darbīgie un talantīgie novadnieki

izglītība

Ārija Lakmute - 37 mūža gadus
„salaulāta” ar Dzimtsarakstu nodaļu

Ozolnieku
novada
Dzimtsarakstu nodaļa izveidota 1994. gadā. No tās
pirmsākumiem līdz 2016.
gadam to vadīja novadniece Ārija Lakmute. Atraktīvā un izdarīgā Ārija darbu
raksturo kā ļoti nozīmīgu
savā dzīvē, ar gandarījumu
atskatās uz dzīves gājumu
un priecājas par šajos gados
paveikto.
Ārij, cik ilgi Jūsu
dzīve ir saistīta ar
Ozolniekiem?
Visa mana dzīve ir saistīta ar šo pusi. Šeit esmu uzaugusi, atradusi savu dzīves
aicinājumu, darbu, kuru
mīlu, draugus un centusies
būt noderīga līdzcilvēkiem.
Kurā brīdī sāka izpausties Jūsu personības radošā dzirksts?
Mācījos Ozolnieku vidusskolā. Skolā ļoti patika
literatūra un man padevās
dzejas runas māksla. Apmeklēju arī baleta studiju.
Darbu uzsāku kā daiļlasītāja svinībās, pēc tam ieguvu
kultūras darbinieces izglītību.
Kā dzīves ceļš Jūs
aizveda kultūras darbā?
No 1975. gada sākotnēji
strādāju Cenu pagastā kā
bibliotekāre, bet no 1982.
gada jau darbojos kā kultūras darbiniece un pieņēmu izaicinājumu kļūt par
kluba vadītāju. Jaunībā
aktīvi darbojos Ozolnieku
teātrī un dziedāju sieviešu
ansamblī. Visas spējas, kuras izkopu, vēlāk izrādījās
noderīgas dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas darbā,
kuru uzsāku 1994.gadā, bet
pirms tam bija vairāki gadi,
kad lasīju dzeju un piedalījos laulību ceremonijās.
Kas mainījies šajos
gados, kopš uzsākāt
darbu Dzimtsarakstu
nodaļā?
Mainījies ir tas, ka šobrīd
puse no jaunajiem pāriem
uz Ozolnieku novada Branku ciema laulību zāli brauc
no citām pašvaldībām, jo
tagad cilvēki paši var izvēlēties vietu, kur vēlas noslēgt
laulību. Esmu laulājusi pārus gan „Aučos”- prezidenta
Čakstes mājās, gan vadījusi
ceremoniju ārpus svinību
telpām, dzimtas māju pagalmā zem kupla ozola zariem.
Šobrīd pāri, kuri laulājas, ir nobriedušāki, laulības ir apzināti izsvērts solis
jauno cilvēku attiecībās. Senāk viss notika ātrāk- jaunieši pēc skolas beigšanas
iemīlējās un devās laulībā,

jo bija spēcīgs vecāku un
sabiedrības spiediens. Nereģistrētiem pāriem nebija
pieņemts dzīvot kopā. Tagad nereti kāzās piedalās arī
jaunā pāra bērni. Atceros
kādas jaukas kāzas, kur
kopā ar vecākiem laulību
zālē stāvēja arī 4 dēli.
Šobrīd mani priecē, ka
gandrīz visi jaunlaulātie
saprot laulības ceremonijā
teikto latviešu valodā,
senāk tā nebija. Tulks
nepieciešams vien retumis,
ja kāds no laulātajiem ir
ārzemnieks, bet ir bijuši
patīkami izņēmumi. Kāds
kungs no Izraēlas bija apņēmis latviešu līgaviņu un
iesniegumu laulībām centās latviski uzrakstīt pats.
Šodien, rīkojot kāzas,
daudz tiek domāts par
interesantām detaļām un
oriģināliem risinājumiem.
Pēdējā laikā daudz ir
bijušas „mazās kāzas”, kad
laulāties nāk vien jaunais
pāris ar lieciniekiem, bet
visi ir skaisti saposušies,
ir piedomāts par tērpa detaļām un skaistiem ziedu
pušķiem.
Es atbalstu iespēju katru
gadu 14. februārī - Valentīndienā - salaulāties tiem
pāriem, kas jau dzīvo kopā,
bet „papīrus nav sakārtojuši”, jo tad ir jāmaksā tikai
valsts nodeva, bet svinību norisi pāris saņem bez
maksas kā dāvanu.
Kā globalizācija un
atvērtās robežas ir ietekmējušas laulības?

Biju pārsteigta, kad man
atrakstīja jauns pāris no Īrijas. Viņi rakstīja, ka esmu
laulājusi viņu mammu, bet
tagad bērni lidoja uz Latviju
rīkot kāzas. Pa šiem gadiem
esmu piedzīvojusi daudzkrāsainas dažādu tautību
kāzas. Brankās ir laulājušies gan Kanādas, gan Indijas pilsoņi.
Atceros kādu līgavaini,
kuru jau pirms kāzām ar
dažādiem līgavas izpirkšanas rituāliem krietni bija
nokausējuši karstasinīgie
viesi no Gruzijas. Ir nākuši jaunie pāri un liecinieki
nacionālajos tērpos, ievērojot savas tautas tradīcijas,
akordeona spēlmaņu pavadīti, ar zižļiem un daudzkrāsainām lentām rokās.
Kā rīkojaties neplānotās un kuriozās situācijās?
Man darbā patika viss,
arī sarežģītie gadījumi sniedza gandarījumu, jaunu
pieredzi, kam bija jāiziet
cauri. Ir bijuši visādi uztraukumi un starpgadījumi.
Reiz līgavu pēc ceremonijā
gūtajām
spēcīgajām
emocijām pat ātrā palīdzība
brauca „uzprišināt” un kāzu
norise varēja turpināties.
Ir bijis, ka jaunais pāris
kavējas gandrīz stundu un
nezini, ko darīt, jo uz laulībām brauc nākamie. Ir
gadījies, ka kāzu mašīna
sabojājusies un kaķis lecot
sabojājis līgavas pušķi.
Lielākais kuriozs šo gadu
laikā bija, kad jaunais pāris

karietē zirga pajūgā brauca no Rīgas uz Jelgavu, bet
pēc tam atpakaļ uz Ozolniekiem. Tikt līdz Branku laulību zālei zirdziņam vairs
nebija spēka, un viņš izlēma atpūsties. Kāzas ilgi kavējās, līdz zirdziņš, saņēmis
spēkus, jauno pāri tomēr
nogādāja līdz laulību vietai.
Vairākas reizes ir gadījies, ka pašā nepiemērotākajā ceremonijas brīdī
iezvanās mobilais telefons.
Tomēr jāsaka, ka par laimi „bēgošās līgavas” un
līgavaiņi pa visiem šiem gadiem nav bijuši.
Man vienmēr Brankās
bijuši brīnišķīgi kolēģi un
atbalsta grupa - mūziķi, ar
kuriem kopā vienmēr esam
spējuši savu darbu godam
izdarīt visās situācijās.
Kādi patīkami brīži
ir piedzīvoti, strādājot
Dzimtsarakstu nodaļā?
Vienmēr esmu priecīga, ja izdevies jaunā pāra
un laulību liecinieku sirdīs vairot mīlestību. Jūtu,
kad manis izteiktie vārdi
ceremonijas laikā svinību
dalībniekus ir uzrunājuši
un viņi smaida. Reizēm
kādam no aizkustinājuma
acīs sariešas asaras.
Skaisti laulājušies studenti korporeļu tērpos un
baikeri, kuri uz kāzām bija
sabraukuši ar motocikliem.
Esmu vadījusi krāšņu ceremoniju grieķu stilā, kad pati
sajutos kā Olimpa dieviete
un kopdzīvē ievadījusi arī
„Alpu ganiņus” zaļgandzeltenos tērpos.
Lai arī reizēm nogurusi,
tomēr vienmēr esmu sirdī
gandarīta, ja cilvēki atvadoties pateicas vai pasniedz
ziedus. Patīkami saņemt
pateicības vēstules un kāzu
fotogrāfijas, pat pēc gada.
Priecājos satikt ģimenes
pēc laika jau kuplākā skaitā,
ar bērniņiem ratiņos.
Kas palīdzējis pārvarēt grūtības un atgūt spēkus?
Jaunu enerģiju un dzīvesprieku man sniedz tikšanās ar ilggadējiem draugiem, kopīgas ekskursijas
un koncertu apmeklējumi.
Esmu draugos ar grāmatām, bet relaksēties man
palīdz pirts. Augstu novērtēju laiku, ko pavadu ar ģimeni. Priecājos par meitas
radošumu, organizējot ģimenes svētkus.
Kā jutāties, pērn
saņemot
nomināciju
„Gada cilvēks pašvaldības darbā” konkursā „Ozolnieku novada
Gada cilvēks” ?
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Jaunieši apgūst līdzdalības un
komandas darba pamatprincipus

Cilvēkam ir patīkami, ka
viņa darbu pamana un novērtē, tas rada stimulu darīt
vēl labāk. Pirmkārt jāstrādā savam priekam, bet arī
jebkurš pozitīvs paveiktā
novērtējums virza augšup.
Manuprāt, labs vārds un
cieņas izrādīšana cilvēkus
ceļ un vairo spēkus. Jauki,
ka arī šogad nominantus
iespējams izvirzīt dažādās
dzīves sfērās - kultūrā, izglītībā, sportā, jauniešu darbā,
medicīnā, uzņēmējdarbībā,
sociālajā, brīvprātīgajā darbā un pieteikt novada sakoptos īpašumus.
Kas, pēc Jūsu domām, cauri gadiem ir
palicis nemainīgs?
Mīlestība paliek īpaša un
nemainīga vērtība visos laikos, visās paaudzēs. Laulībās, sakot viens otram „Jā”
vārdu, jaunajiem pāriem
acis mirdz vienmēr, un tas
nav atkarīgs no laulājamo
vecuma.
Mani ļoti aizkustināja atgadījums, kad biju laulājusi
vecākus un pēc daudziem
gadiem viņi ieradās pie manis kopā ar bērniem. Bērni
vēlējās, lai es reģistrētu arī
viņu laulību, jo ticēja, ka
dzīvos kopā tikpat ilgi un
saskanīgi, kā viņu vecāki.
Esmu laulājusi arī pārus
pusmūžā, kuri tāpat sirsnīgi
un emocionāli visu pārdzīvo. Cilvēks nav radīts vientulībai, vajag „otru pusīti”,
ar ko dzīvi dalīt. Cilvēka
dvēsele un sirds nenoveco!
Tā vienmēr tiecas pēc mīlestības.
Jaunajai Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājai Diānai
Pavlovskai novēlu turpināt
tradīcijas un realizēt jaunas idejas! Man dzīvē viss
ir labi salicies, esmu guvusi
daudzas vērtīgas dzīves mācības un strādājusi radošu
darba mūžu.
Solvita Cukere

Ozolnieku novada
domes priekšsēdētājs
Pēteris Veļeckis pateicas Ārijai Lakmutei
par ilggadēju, godprātīgu, iniciatīvas bagātu
darbu, sabiedrisko
aktivitāti, nozīmīgu
ieguldījumu civilstāvokļa aktu reģistrācijas
tiesiskuma nodrošināšanā un ģimenes
prestiža celšanā, veicot
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas darba pienākumus!

11. un 12. martā, 25 Ozolnieku novada jaunieši kopā
ar Jelgavas novada jauniešiem no Vircavas pagasta
piedalījās seminārā par
jauniešu līdzdalību dažādos sabiedriskajos procesos
un apguva prasmes darboties komandā. Semināra
dalībniekus uzņēma Ānes
jauniešu iniciatīvu centrs.

Semināra darbs rosināja
apzināties jauniešu līdzdalības izaicinājumus. Jaunieši komandās iestudēja
dramatizāciju, kur atainoja
dzīves situācijas, kad jaunieši rīkojas pasīvi. Semināra gaitā tika uzsvērta vērtīgā pieredze, ko var iegūt
aktīvi iesaistoties skolēnu
domē.

Līdz
30.
aprīlim
norisinās akcija „Valodas
talka”, kuras laikā Latvijas
skolās norisinās daudzveidīgi pasākumi, lai izkoptu
dzimto valodu. UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
(LNK) aicināja ikvienu izzināt dzimtajā vietā pierakstītos folkloras materiālus.
„Šī mācību gada sākumā
Ozolnieku
vidusskola,
izturot konkursu, kļuva par
vienu no UNESCO Asociēto
skolu projekta dalībniecēm.
Jau esam piedalījušies
vairākos UNESCO rīkotajos
konkursos, konferencēs un
semināros. “Valodas talkas”
mērķis ir veicināt skolēnus
pilnveidot un izkopt savu
dzimto
valodu,
runas
kultūru, rosināt interesi par
latviešu literatūru. Mūsu
skolnieces - Helēna Paula
Jubalte un Anete Sīle no
8.b, Paula Leite un Līva
Sloka no 10.a – kopā ar
skolotāju Inesi Mičuli devās

uz Rīgas Nacionālo bibliotēku „Gaismas pils”, lai piedalītos UNESCO Dzimtās
valodas dienai veltītajā iniciatīvā „Valodas Talka” atklāšanā,” stāsta Ozolnieku
vidusskolas direktore Klāra
Stepanova.
Ikviens, īpaši Latvijas
izglītības iestādes, aicinātas
kopīgiem spēkiem palīdzēt
folkloristiem atšifrēt senos
rokrakstus un piezīmes.
Tās laikā skolēni interneta
vietnē
http://talka.garamantas.lv piedalās virtuālajā talkā – tradicionālās
kultūras materiālu pārrakstīšanā. Aktivitāte ir pieejama desmit dažādās valodās,

Jaunieši
izvērtēja
līdzdalības principus un
pārdomāja veidus, kā iesaistīties vietējā līmeņa
aktivitātēs, dalījās ar savu
personisko pieredzi, ļaujot
apzināties dažādas iespējas
un jaunas idejas.
Semināra otrā dienā
jaunieši mācījās uzticēties
grupas biedriem un attīstīja atbildības uzņemšanos par apkārtējo drošību
un labsajūtu. Semināra
apmācību treneris Ingars
Babčuks vērtē ieguvumus: ”Apmācībās jaunieši
praktizēja spējas strādāt
komandā un izprast, kuri
no viņiem ir piemēroti līdera lomai. Uzdevumi bija
izstrādāti tā, lai, tos pildot,
jaunieši gūtu jaunas zināšanas, mācītos prezentēt
paveikto. Abu novadu jaunieši savā starpā sadraudzējās un guva pozitīvas
emocijas.”

Solvita Cukere

„Valodas talka” rosina izkopt
dzimto valodu

katrs var izvēlēties savām
spējām un interesēm atbilstošus materiālus. Darboties iespējams gan klasē,
gan mājās, kā arī, izmantojot
mobilās ierīces. Skolēniem ir
jāpiereģistrējas http://talka.
garamantas.lv, neaizmirstot
norādīt skolu, un jāatšifrē
teksti, tādējādi krājot punktus savai skolai. Starp krātuves materiāliem, visiem par
pārsteigumu, ir atrodami arī
Ozolnieku pamatskolas iesūtītie materiāli no 1925. gada.
„Valodas talku” rīko Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūta
LFK un UNESCO LNK.
Solvita Cukere
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Noslēgusies Projektu
nedēļa Ozolnieku
novada skolās

No janvāra beigām līdz
martam Ozolnieku novada
skolās norisinājās Projektu
nedēļa, kur audzēkņi mācījās iedziļināties izvēlētajā
tēmā un apguva pētniecības
iemaņas.
Ozolnieku vidusskolas
direktore Klāra Stepanova
stāsta: ” 1.-4. klašu skolēni
radoši darbojās klasēs un
devās izglītojošās ekskursijās. Skolēni izvēlējās pētīt
savu ģimeni, skolas somas
saturu, kokus, mājdzīvniekus, sveces, veidoja spēli
par profesijām. 5.-8. klašu
skolēni izstrādāja piedāvājumu veselīgai ēdienkartei
un pievērsa uzmanību atkarībām. Skolēni pētīja arī
Latvijas kino vēsturi, veidoja darbus par sava vārda
rašanos un latvju zīmēm.
8.klašu skolēni izstrādāja
projektu „Ievērojami cilvēki
Ozolniekos”. 11. un 10. klašu skolēni aizstāvēja projekta darbus ķīmijā, veselības mācībā, informātikā,
pedagoģijā.”
Teteles pamatskolas direktores vietniece mācību
darbā Ineta Sauša informē:
„Skolai bija vienota projektu
darbu tēma – „Profesijas”.
2. - 4. klašu skolēni pētīja
savu vecāku profesijas. 5.klases aprakstīja savu nākotnes
profesiju, bet 6. - 7. klases
izzināja retākās profesijas.
8. klašu skolēni iepazinās ar
karjeras iespējām Jelgavā un
Ozolnieku novadā.”
„Salgales
pamatskolā
Projektu nedēļas tēma –

„Vērtības”. Skolēni veica
pētījumus un dažādus eksperimentus,
noklausījās
lekcijas par energoresursu
taupīšanu,
dzīvniekiem,
to labturību un atbildību,
kā arī par maizes cepšanu.
Skolēniem par tēmām tika
piedāvātas atbilstošas lekcijas un praktiskās nodarbības. 1.-3. klašu skolēni
apmeklēja Svētes maizes
ceptuvi un Zaļenieku kokaudzētavu, bet 4.-6. klašu
skolēni devās uz Ozolnieku
novada centrālo bibliotēku,
LLU veterinārās klīnikas
mazo dzīvnieku patversmi un Jelgavas ūdenstorni.7.-9. klašu skolēni
gatavoja individuālos projektus,” stāsta Iluta Aleksīna, direktores vietniece
izglītības jomā.
„Garozas
pamatskolā
galvenā pētījumu tēma bija
par skolas vēsturi dažādos
laika posmos, gatavojoties
skolas 130 gadu jubilejai.
Pētījām skolas absolventus, skolēnu formas, vācām
informāciju par bijušajiem
skolas direktoriem, pedagogiem un absolventiem.
Projekta nedēļā tapušos
materiālus sadarbībā ar
izdevniecību „Avots” apkoposim grāmatā, bet daļa
materiālu nonāks skolas
muzejā,” informē skolas
direktore Dina Štelmahere.
Paldies
skolotājiem,
skolēniem, vecākiem, kuri
atbalstīja projektu un zinātniski pētniecisko darbu
izstrādi.

Skolēni piedalās un uzvar konkursā „Mēs šķirojam. Pievienojies mums!”
AS „Latvijas Zaļais
punkts” kopā ar Rimi un
CIDO organizē radošo darbu konkursu skolēniem
„Mēs šķirojam. Pievienojies
mums!”, ar mērķi veicināt
skolēnu izpratni par izlietoto, otrreiz izmantojamo
materiālu dalītu vākšanu
un šķirošanu, kā arī videi
draudzīgas rīcības apguvi

un praktizēšanu ikdienā.
Pirmajā konkursa posmā skolēnu uzdevums bija
izveidot oriģinālu reklāmas
maketu vai prezentāciju
par atkritumu šķirošanu
ikdienā. Arī Ozolnieku vidusskolas skolēni piedalījās
konkursa pirmajā posmā.
Oriģinālāko darbu autori
bija 3.b klases skolēni, 5.a

un 5. b klašu vides fakultatīva dalībnieki, kā arī 6.b klases vides pulciņa dalībnieki.
Šajā mācību gadā skolā
tika izvietotas atkritumu
tvertnes Pet pudeļu šķirošanai, skolēni aktīvi piedalījās makulatūras un bateriju
vākšanas konkursā.
Konkursam tika iesūtīti 510 darbi no 116 Latvi-

jas skolām, radošo darbu
sagatavošanā savu roku
pielika 900 skolēni. Konkursa žūrija kā radošākos ir
izvirzījusi Ozolnieku vidusskolas 5.b klases skolnieču
Danielas Lauvas un Ērikas
Žukauskas darbus.
Izcīnot uzvaru konkursā,
3.b, 5.a, 5.b un 6.b klases
piedalīsies sportiskā pasā-

kumā - “Lielā šķirošanas
stafete” kopā ar sporta žurnālistu Armandu Tripānu
un sporta deju dejotāju
Martu Kalēju, bet interesantākie darbi tiks publicēti
AS „Latvijas Zaļais punkts”
sociālo tīklu lapās.

Inta Vaškevica, Ozolnieku
vidusskolas skolotāja
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Ansambļa „Madara” diriģentei
Ārijai Melgailei – 90

Pavasarīgā gaisotnē 27.
februārī, Ozolnieku Tautas namā esošās un bijušās
„Madara” dziedātājas un
viņu atbalstītāji uzgavilēja
Ārijai Melgailei 90. dzimšanas dienā, vienlaikus atzīmējot arī ansambļa piecdesmitgadi.
Ārija Melgaile ar Ozolnieku kultūras dzīvi saistīta
vairāk nekā 50 gadus. Ārija
dzimusi 1926.gada 2.martā.
Viņas tēvs bija kurpnieks
un varēja atļauties iegādāties klavieres. Ā.Melgaile
jau skolas gados ņēma privātstundas pie operdziedātājas. Dziedāšanu un klavierspēli vēlāk mācījusies
Jelgavas Tautas konservatorijā. 1945.gada rudenī
viņu uzņēma Latvijas konservatorijā Vokālajā nodaļā. Pēc trīs studiju gadiem
vokālistos Jēkabs Mediņš
viņu uzaicināja pāriet uz
jaunizveidoto Kordiriģentu fakultāti. Pirmais koris,
kur Ārija strādājusi par diriģenti, bija Rīgas pilsētas
Molotova rajona rūpnīcas
jauktais koris „Metālsiets”.
1953.gadā
Ā.Melgaile
absolvēja konservatoriju un
viņu nozīmēja darbā Jel-

gavas Mūzikas vidusskolā.
1960.gadā Boriss Beijers no
Ozolniekiem aicināja Āriju
Melgaili palīdzēt sagatavot dziesmas vīru vokālajai
grupai. Tā aizsākās Ārijas
ilggadīgais darbs Ozolniekos ar melioratoru vīru kori
„Zemgale”, kam papildus
1965.gadā viņa sāka vadīt arī Ozolnieku kultūras
nama sieviešu vokālo ansambli „Madara”.
Darbā ar vīru kori „Zemgale” aizvadīti 16 gadi, kuru
laikā gūti panākumi Latvijas mērogā. Ārija vīru kora
diriģēšanai
piesaistījusi
vairākas savas audzēknes
Jelgavas Mūzikas vidusskolā – Silviju Līci, Vizmu
Zandersoni, Gintu Lūsi un
citas. Pēc tam, kad 1976.
gadā pārtrauca savu darbu
ar vīru kori, viņa Ozolniekos turpināja vadīt vienu no
Latvijas labākajiem sieviešu vokālajiem ansambļiem
„Madara”.
Vienkāršā lauku puķe,
jāņuzāle madara ir izturīgs
un sīksts ziediņš, kas zied no
vasaras sākuma līdz vēlam
rudenim, tāpat arī sieviešu
ansamblis “Madara” turpina savu dziesmu ceļu 50

gadu garumā. Ansamblim
visu šo laiku ir viena vadītāja Ārija Melgaile, arī dziedātāju sastāvs pēdējos 20
gados ir maz mainījies. Šī
radošā savienība izveidojās
par savdabīgu, īpašu kopu,
vienotu dziesmās un dzīvē.
Ozolnieku ļaudis priecēti
ar dziesmām, ko „Madarām” veltījuši komponisti
Alvils Altmanis, Astrīda
Klāsone, Imants Ozols un
novadniece Dace Cabe. Pēc
1990. gada „Madarām” pievienojās koncertmeistare
Ruta Šmēdiņa. Ansambļa
nozīmīgākie muzikālie sasniegumi bija pagājušā gadsimta 70. – 90. gados, kad
ansambļu skatēs iegūtas
1. vietas, dziedot sarežģītu
repertuāru. „Madaras” uzstājušās koncertos Latvijā,
Igaunijā un Maskavā.
80.-jos gados Ozolniekos radās ideja – veidot
jaunu tradīciju – „Madaru”
svētkus, kas pulcētu visus
kolektīvus ar šo nosaukumu. Svētki tika organizēti
Ozolniekos, Jelgavā, Rīgā
un Cēsīs. Dziedātājām atmiņā palikuši svētki 1988.
gadā, Atmodas sākumā,
kur Cēsu lietišķās mākslas
studija „Madara” katram
svētku dalībniekam dāvāja
izaustu sarkanbaltsarkanu
lentīti. Šādu spilgtu epizožu
ansambļa dzīvē ir daudz,
kopā veidojot liecību par 50
gadiem Ozolnieku kultūras
dzīvē.
Šogad otru piecdesmitgadi „Madara” uzsāk
dziedot. Ansambļa vadību
pārņēmusi Ārijas Melgailes audzēkne Ginta Āriņa.
„Madara” ir pilna apņēmības turpināt dziesmu ceļu,
piedaloties skatē – konkursā senioru ansambļu grupā.
Aigars Stillers un Ingrīda
Krieķe

Ozolnieku novada 7. Spartakiādes uzvarētāji galda
tenisa, rogaininga, spēka un veiklības sacensībās

SAC „ZEMGALE”
vecākā iemītniece svin
100 gadu jubileju
16. martā ģimeniskā gaisotnē savu 100. dzimšanas
dienu ar sirsnīgiem apsveikumiem un skanīgām
dziesmām Sociālās aprūpes
centrā (SAC) „Zemgale”
svinēja Marija Kuzmina.
Par sirsnīgu atmosfēru svinībās rūpējās SAC „Zemgale” darbinieki un dziedošie
aktieri Dita Lūriņa un Mārtiņš Egliens. Marijas kundzi
sveikt bija ieradusies arī
Saeimas deputāte Janīna
Kursīte, Ozolnieku novada
domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis, Jelgavas pilsētas mērs Andris Rāviņš
un Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja Rita Stūrāne.
1916. gada 16. martā Latgalē astoņu bērnu ģimenē
piedzima meitiņa Marija,
kura par savām mājām dzīves lielāko daļu sauc Zemgali- vispirms Jelgavu, bet
tagad Ozolnieku novadu.
Darbīgās un labsirdīgās sievietes mūžs pagājis, smagā
darbā strādājot, palīdzot izauklēt 7 radu bērnus, kuri ar
ziediem pateicās jubilārei.
Marijas kundze ilgi pildījusi pastnieces pienākumus, bet, sasniedzot pen-

sijas vecumu, dārzniecībā
pievērsusies puķu audzēšanai. Sirmās kundzes tuvinieki atceras – viesojoties
pie jubilāres, vienmēr bijuši
pārsteigti, ka pie viņas valda kārtība un cienasts bijis
pašas rokām gatavots. Jubilāres mīļākā krāsa ir dzeltenā, tāpēc sienas un galdauts
viņas dzīvesvietā bija šai
saulainajā krāsā, bet uz palodzes rindojās neskaitāmi
krāšņi, ziedoši puķu podi.
Jau gadu par Marijas
kundzi rūpējas SAC „Zemgale”, kur šobrīd mājvietu
raduši vairāk nekā 30 seniori, kuru vecums pārsniedzis 90 mūža gadus.
Ozolnieku novadā SAC
„Zemgale” dzīvojošā kundze ar trīsciparu gadu
skaitli šobrīd ir vienīgā,
apstiprina novada sociālā
dienesta darbiniece Zeltīte
Skrabe. Ozolnieku novada
domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis, sveicot kundzi
nozīmīgajā dzīves jubilejā,
novēlēja saglabāt saulainu
noskaņojumu un veselību,
sagaidot arī Latvijas simtgadi un turpmākos gadus.

Spartakiādes sacensības
galda tenisā ceturto reizi
par čempionu kļuva Pāvels
Pavlovs (komanda „Kauguri”). Sudraba medaļa Sandrim Maslovam (komanda
„Centrs”), bronza – Kasparam Aksjonovam (komanda „Ezermalas”). Sieviešu
kategorijā medaļas saņēma
Brigita Gailāne, Una Tiliba
un Ilona Butkus.
28.februārī pirmo gadu
norisinājās „Spēka un veiklības sacensības”, kur novadnieki varēja mēroties
dažādos
pārbaudījumos

- pievilkšanās, atspiešanās,
spēka mērīšana abām rokām, smagu smilšu maisu
celšana un pārnešana. Sacensību gaitā noskaidrojās
stiprākie un veiklākie novada iedzīvotāji. Vīru konkurencē 1.vietā Ervīns Vēveris, otrajā - Ivo Baranovskis,
bet trešajā – Andris Jutinivičs. Starp sievietēm spēcīgākās-Ilona Butkus (1. vieta) un Una Tilba (2. vieta),
bet 3. vietā Zane Dzirkale.
20. martā novada spartakiādes pirmo Rogaininga
orientēšanās sacensību da-

jauktā kora „Tik un tā” no
Jelgavas, Tērvetes novada
jauktā kora „Tērvete” - izpildījumā. Muzikālo baudījumu pasākumā sniedza arī
pūtēju orķestris „Zelmeri
Pro”.
Lai arī šķiet, ka 2018.
gadā sagaidāmie Vispārējie
latviešu Dziesmu un Deju
svētki vēl tālu, gatavošanās
tiem ir sākusies. Kori apgūst dziesmas, kuras tiks izdziedātas lielajos Dziesmu
svētkos, bet vispirms prasmes būs jāapliecina koru
skatēs. Ozolnieku novada,

No 18. līdz 20. martam Budapeštā norisinājās Junioru Eiropas Kausa fināls – “Junior
Europa Cup 2016”. Latvijas Junioru izlasi
pārstāvēja pieci šorttrekisti. Vislabāk veicās
Robertam Jānim Zvejniekam, kurš Junioru A
grupā, izcīnija trešo vietu sacensību kopvērtējumā, kā arī individuālās distancēs izcīnot
sudrabu 500 metru distancē un bronzu 1000
metru distancē. Savkārt Junioru C grupā
novadniekam Reinim Bērziņam izdevās tikt
pie sudraba godalgas 1000 metru distancē,
kas kopvērtējumā nodrošināja ceturto vietu.
Kārlim Krūzbergam (YOG bronzas medaļas
ieguvējam) izdevās uzstādīt jaunu personīgo
rekordu 500 metru distancē.
Evita Krievāne, Latvijas Slidošanas
asociācija

Apsveicam „Mālzemes”
jaunos bokserus ar
izcīnītām medaļām!

Solvita Cukere

Jelgavas un Jelgavas novada kori pirmajā skatē startēs jau šī gada 3.aprīlī. Koru
skatēm gatavotās dziesmas
ļāva ielūkoties nākamo
Dziesmu svētku repertuārā.
Vairākas dziesmas izpildīja kopkoris un pasākuma
noslēgumā kori vienojās
„Dvēseles dziesmā”.
Sācies koru sadziedāšanās ceļš uz Dziesmu
svētkiem, kas 2018.gadā
godinās mūsu valsti 100.
gadskārtas jubilejā.
Līga Meņģele-Stillere,
koriste

lībnieki meklēja kontrolpunktus Salgales pagastā.
43 dalībniekiem, vecumā
no 2 līdz 60 gadiem, veiktās distances garums svārstījās no 500 m līdz pat
20 km. Ģimeņu komandu
vērtējumā čempionu godā
Daiga Dābola un Linards
Laidiņš (9 g.), sudrabs Lainei Orbidānei un Jaroslavam Orbidānam (8 g.)
un bronza – Agitai Grantiņai un Agatei Grantiņai (10
g.). Jaukto komandu grupā
par čempioniem kļuva Ilona Daģe, Salvis Daģis un

Šorttrekisti izcīna
Latvijas čempioni –
četras godalgotas
Ozolnieku virves
vietas Junioru Eiropas vilcēji
Februārī Ventspilī norisinājās Latvijas
Kausa finālā
čempionāts virves vilkšanā telpās. Sacensī-

Pavasarīgie koru sadziedāšanās svētki Ozolniekos
Ozolnieku
Tautas namā
12.martā
valdīja kora
dziesmas
Ozolnieku
novada jauktā kora „Līga”
un
viesos
atbraukušo
koru - Salgales pagasta un
Jaunsvirlaukas pagasta
jauktā kora
„Svīri”, vīru
kora „Ozols”,

marts 2016

Boksa turnīrā „Jelgava Open 2016”
Junioru grupās Ozolnieku novadam godalgotās vietas izcīnīja bokseri: Latvijas skolēnu
izlases dalībnieki Artūrs Ivanovs, sv.kat. 48kg
(ZELTS), Markuss Tenčs, sv.kat.41,5 kg (SUDRABS), bet vecākajā jauniešu grupā Dāniels
Tenčs, sv.kat. līdz 66kg (SUDRABS).
Bokseri gatavojas Eiropas meistarsacensībām Ungārijā un piedalīsies starptautiskā
turnīrā “OZOLNIEKU CUP 2016” no 6. līdz
8.maijam Ozolnieku Sporta centrā.
Ozolnieku novada bokseri treniņus aizvada sporta kompleksā “Mālzeme” trenera
Aleksandra Knoha vadībā. Nodarbības Ozolnieku novada iedzīvotājiem ir bez maksas,
pieteikšanās pa tālruni: 29895666.

bas šoreiz izvērtās ļoti spraigas, jo „Ozolu”
komanda devās uz startu visās svaru
kategorijās ar diviem sastāviem, iekļaujot
arī sievietes. Svaru kategorijā līdz 700 kg
par Latvijas čempioniem kļuva “Ozoli”,
otrajā vietā atstājot Ventspils “Velkonis 1”,
bet kā trešos “Ozoli 1”. Svaru kategorijā
līdz 600 kg čempionu titulu izcīnīja „Ozoli
MIX”, otrajā palika „Velkonis 1”, bet trešie
„Ozoli MIX 1”.
Latvijas kausa un Ventspils balvas, svaru
kategorijā līdz 640kg, izcīņā kopā piedalījās
11 komandas. Virves vilcēji „Ozoli” šoreiz
atveda mājas divus kausus par otro un
trešo vietu.
Laimonis Vanags, virves vilkšanas klubs
„Ozoli”

Kaspars Beķeris. Otrajā vietā - Zane Dzirkale un Jānis
Valerts. Trešajā vietā - Ginta Bērziņa un Juris Naglis.
Spartakiādes
kopvērtējumā ar 16 punktiem
pārliecinoši uzvar „Kauguri”, 2.vietā „Salgale” ar
12 punktiem, 3.vietā „Tetelāne” ar 4 punktiem. Tālāk seko komandas ar vienu ieskaiti – „Ezermalas”
(8 p.), „Brankas”- (7 p) un
„Ozokalns”- 4 punkti.
Irēna Leitēna, Spartakiādes
sekretāre

„Ozolnieku Roņiem” veiksmīgi starti
Latvijas čempionātā ziemas peldēšanā
„Ozolnieku Roņi” veiksmīgi startēja Latvijas čempionātā ziemas peldēšanā
Liepājā, kur uz uzvarētāju
pjedestāla stājās Andis
Bukonts (25 un 50m) un
Anda Zvīgule 50metru distancē. Jūrmalā Ozolnieku
klubs startēja arī stafetes
peldējumā (Andis Bukonts,
Arnis Ozols, Anatolijs Zibikovs un Anda Zvīgule),
grupā izcīnot 4. vietu. Individuālajos startos labākie
50 metru distancē izrādījās
Andis Bukonts, Anda Zvīgule un Anatolijs Zibikovs,
bet sudraba godalgas Arnim

Ozolnieku
karatistu
sasniegumi
februārī un
martā
Februārī Panevežā,
notika karatē čempionāts “OPEN XXII BALTIC
SHOTOKAN KARATE
CHAMPIONSHIP. Ozolnieku karatistiem tās
bija pirmās sacensības
ārpus Latvijas robežām.
30 sportistu konkurencē Ņikita Kijanovs izcīnīja
1.vietu KUMITE disciplīnā.
Martā uz sacensībām
“OGRE CUP 2016” devās
11 novada karatisti.
Godalgotās vietas izcīnīja:
Igors Fomenko 1.vieta
KUMITE FANTOM un 3.vieta KUMITE disciplinās, Radions Seljanins 3. vieta
SUMO, Andris Potapenko
1. vieta SUMO, Aleks
Kreipāns 2.vieta SUMO,
Rastislavs Gorbunovs
3.vieta SUMO disciplīnā.
Sergejs Fomenko,
treneris
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Andis Bukonts

Ozolam 50m, Andim Bukontam un Andai Zvīgulei
25m distancēs.
„Ozolnieku roņu” treniņus Ozolnieku ezerā vada
ilggadējais ziemas peldētājs
Vilis Ķempelis.

Anda Zvīgule,
„Ozolnieku Roņi”

“Poliurs/Ozolnieki”
bronza Baltijas
volejbola līgā

Noslēdzies
ceļojošais kauss
zolītē
12. un 13. martā Zolītes 6. ceļojošā
kausa izcīņā Ozolnieku novada zolmaņiem pievienojās Jelgavas novada
Valgundes un Svētes pagastu, kā arī
Jelgavas zolītes cienītāji. Piecās kārtās
32 dalībnieki cīnījās, liekot lietā labas
spēlēšanas prasmes un asu prātu.
Iepriekšējā gada laureāte novadniece
Airisa Hammere-Venevica ceļojošo
kausu nodeva Jelgavas novada Svētes
pagasta pārstāvim Aivaram Balamam.
Otrajā vietā – novadnieks, komandas
„Ezermala” pārstāvis Ziedonis Sirvidis.
Trešajā vietā mūsu spartakiādes zolītes
turnīra uzvarētājs Normunds Alutis (komanda „Ozokalns”), 4.vietas ieguvējs
Ints Indriksons (komanda „Kauguri”).
Irēna Leitēna,
Ozolnieku Sporta centrs

Apsveicam volejbola komandu
“Poliurs/Ozolnieki” un treneri Gunti Ataru ar izcīnīto 3.vietu Baltijas
volejbola līgā!
Ar spraigām cīņām Pērnavā
noslēgusies Baltijas volejbola līga.
12.martā volejbola komanda “Poliurs/Ozolnieki” ar 1:3 piekāpās
VK “Biolars/Jelgava”, bet 13.martā cīņā par bronzu ar 3:2 pieveica
Rakveres komandu.

«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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marts 2016

ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam
aprīļa jubilārus!

Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde “Pujeņu maģija sniegputenī”.
2. aprīlī plkst. 12:00 Bērnu muzikālā teātra “Nianse” koncerts
“Svētki dziesmiņai”. Ieeja bez maksas.

Daudz vairāk par mantu un zeltu
Spēj dāvāt cilvēka sirds.
Visu pasaules laimi Tev veltu,
Lai dvēsele priekā mirdz!

12. aprīlī plkst. 10:30 “Teātris un ES” izrāde jautra komēdija bērniem un
vecākiem “Sunītis un Kaķīte”. Tas notika vēl ļoti sen, kad Sunītis un Kaķīte
saimniekoja kopā… Režisors Armands Ekštets. Ieejas maksa: 2,50 EUR.

Marijannai Balodei -90!
Vandu Hotilovecu
Gaidu Silviju Sauli
Zinoviju Šilderi
Ilgu Jēkabsoni
Darju Hrustaļovu
Lidiju Smirnovu
Annu Buntroku
Vili Maculēviču
Vigoru Beitānu
Antoņinu Ivanovu
Laimu Šukevicu
Jāni Oļgertu Melni

Andri Strādnieku
Jāni Mušinski
Pāvelu Labuču
Jāni Viduci
Juriju Černovu
Andreju Babčuku
Lidiju Kārkliņu
Lidiju Salmiņu
Ēriku Maļenoku
Veltu Vīksnu
Ligitu Bīberi

aprīlī
15.aprīlī plkst.19:00 Jūrmalas teātris ar
Leldes Stumbres lugu „Spalvas”.

Režija - Imants Jaunzems, kustības - Santa Grīnfelde.
Šis latviešu trilleris liks skatītājiem pašiem izmeklēt,
secināt un minēt, kurš, galu galā, ir kādas pavisam
parastas latviešu ģimenītes ekstrēmās situācijas vaininieks, kurš upuris. Bērniem līdz 12 gadu vecumam
izrādi apmeklēt neiesakām.
Ieejas maksa: 3 EUR.

Salgales pagastā aprīlī
9.aprīlī plkst.13.00 Garozas pakalpojumu
centrā „Eži” Gata Šļūkas karikatūru izstāde
“Pavasaris un citi zvēri”. Tikšanās ar autoru.
Varēs iegādāties karikatūrista grāmatas un
būs iespēja pasūtīt arī savu portretu.
Izstāde apskatāma līdz 9.maijam.
Ozolnieku Tautas nams aicina
iju!
pieaugušos uz gleznošanas stud
. 19:00.
Nodarbības notiek ceturtdienās plkst
Pieteikties pa tālr.29739493. Vadītāja
Ilze Nakopitjana – Simkina.
No 7. aprīļa „Krievānes Slidošanas Skola”

uzņem audzēkņus šorttrekā -

ar slidot prasmēm un bez priekšzināšanām vecuma

grupā no 6-9 gadiem.

Nodarbības notiek otrdienās plkst. 16.45 un
ceturtdienās plkst. 18.00 „Ozo ledus hallē”.
Pieteikšanās pa tālr. 20004004.
Datums

Plkst.

02.04.2016
03.04.2016
04.04.2016
12.04.2016
17.04.2016

11.00
10:00
19:00
19:00
10:00

Ozolnieku Tautas nams
aprīlī ielūdz

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

Cienījamie „Ozolnieku aptiekas” apmeklētāji!
Paldies par jūsu uzticību mums, apmeklējot „Ozolnieku aptieku”. Aptiekas darbības
laikā esam pilnveidojušies un attīstījušies – esam uzsākuši zāļu izgatavošanu pēc
receptes.
 Esam neatkarīgo aptieku apvienības „SirdsAptieka“ dalībniece, kas piedāvā
klientiem medikamentus, uztura bagātinātājus un pārtikas piedevas, kā arī ikmēneša
piedāvājumus.
 Šobrīd „Ozolnieku aptiekā” piedāvājam iegādāties „SirdsAptieka” klienta kartes bez
maksas. Ar klienta kartes lietošanas noteikumiem var iepazīties Ozolnieku aptiekā pie
farmaceitiem, Rīgas iela 23, Ozolniekos.

Ozolnieku novada Kultūras nodaļa
ielūdz uz II Amatierteātru festivālu
„ZELTA ZĪLE 2016”
29. aprīlī
Ozolnieku Tautas nama Lielajā zālē
Plkst. 18.00 – 18.50 Tamāra Gabbe PELNRUŠĶĪTE
Ozolnieku Tautas nama Teātra zālē
Plkst. 20.00 – 20.45 Sandija Kalniņa METĀLA ZIEDI
Nakts izrāde Ozolnieku Tautas nama Lielajā zālē
Plkst. 22.00 – 23.30 Žans Anuijs ANTIGONE
30. aprīlī
TN Foto studijā, TN Teātra zālē, Ozolnieku Mūzikas
skolas zālē
Plkst. 12.00 – 14.00 Lelde Stumbre SŪDI
Lelde Stumbre VĒJA STIKLS
Lelde Stumbre LĪST
Ozolnieku Tautas nama Lielajā zālē
Plkst. 14.30 – 16.00 Elīna Zālīte RUDENS ROZES
Ozolnieku Tautas nama Teātra zālē
Plkst. 17.00 – 19.00 Šīla Dileinī MEDUS GARŠA
Ozolnieku Tautas nama Lielajā zālē
Plkst. 19.30 – 20.30 Juris Mednis, Andris Kļava
SEKSU PARADĪZE jeb MEDNIEKU KOLEKTĪVA
ATJAUNOŠANA
Ānes kultūras namā
Plkst. 13.00 – 14.10 Ināra Šteinberga KRĀSNS
Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes
dzimtajās mājas «Auči”
Plkst. 15.00 – 16.10 Gunārs Priede TĒTIS UN
MĀMIŅA JEB NIKLĀVA RIMŠAS NOSLĒPUMS
Laulību zālē Brankās
Plkst. 14.00 – 15.00 MIRKĻA MIERINĀJUMS (pēc
Rozas Liksomas darba motīviem)
Ieeja uz izrādēm bez maksas
Omulībai darbosies teātra kafejnīca!

Ozolnieku Sporta centra pasākumi aprīlī

Sporta pasākumi

BOCIO čempionāta finālturnīrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
IELŪDZ OZOLNIEKI Skriešanas seriāla 1.kārta
Ozolnieku novada SPARTAKIĀDE BASKETBOLS /3
Ozolnieku novada SPARTAKIĀDE BASKETBOLS /4
CROSS COUNTRY 3H, 4H, 6H 1. posms Latvijas atklātais čempionāts sporta automašīnām
Latvijas Kauss sporta un standarta apvidus automašīnām Latvijas atklātais kauss motocikliem un
kvadracikliem
23.04.2016
11:00
Ozolnieku novada SPARTAKIĀDE Ģimeņu AUTO FOTO Orientēšanās
26.04.2016
19:00
Ozolnieku novada SPARTAKIĀDE VOLEJBOLS /1
VOLEJBOLS NACIONĀLĀ LĪGA (2.divīzija) PLAY OFF VK OZOLNIEKI
Sekojiet līdz aktuālajai informācijai VOLEJBOLS LATVIJAS ČEMPIONĀTS VK POLIURS/OZOLNIEKI
par spēļu datumiem un laikiem!
http://www.ozi-volejbols.lv/

Paziņojums par nekustamā īpašuma
izsoli
Ozolnieku novada domes izsoles komisija rīko nekustamā
īpašuma Skolas ielā 10A, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku
novads, kadastra Nr. 5466 001 1259, kura sastāvā ir zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 54660011257 0.124 ha platībā,
rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot
no 2016.gada 23.marta līdz 2016.gada 22.aprīļa plkst. 8:15
Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā, Stadiona ielā 10,
Ozolniekos, Ozolnieku novadā.
Piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 22.aprīlī plkst.8:20, Ozolnieku
novada pašvaldības zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos.
Mantas sākumcena ir EUR 13 278.
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā
nodrošinājums EUR 1 327.80 Ozolnieku novada domes kontā
Nr.LV72HABA0551001405027, a/s „Swedbank”, kods: HABALV2X
ar norādi Nodrošinājums nekustamā īpašuma Skolas iela 10A
izsolei
Nekustamais īpašums ir publiski pieejams.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv, kā arī
Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos,
Ozolnieku novadā) darba laikā pie ziņojuma dēļa.
Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena
desmit dienu laikā no izsoles dienas, tās iemaksu veicot
pašvaldības kontā.
Uz izsolāmo mantu nav personas ar pirmpirkuma tiesībām.
Kontaktpersona: izsoles komisijas priekšsēdētāja Zanda Oša, tel.
63084708, e-pasts: zanda.osa@ozolnieki.lv

Aizsaulē
aizgājuši
Mirdza Pērkona
Juris Zimaišs
Tadeušs Volkovičs
Anatolijs Engeļbrehts
Lizete Smiltniece
Laima Pudniece
Juris Buls
Vigors Beitāns
Antoņina Jackeviča

1917
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