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ar saknēm novadā

PII “Saulīte” atskatās
uz 35 darba gadiem

28.oktobra vakarā
Ānes kultūras namā
valdīja saulains noskaņojums. Ozolnieku
novada Ānes ciema PII
„Saulīte” kolektīvs, iestādes bijušie darbinieki un viesi atskatījās uz
pirmsskolas izglītības
iestādes 35 radošā darba gadiem, izbaudot
pedagogu un audzēkņu sagatavoto svētku
koncertu.
Svinības iesākās ar
Imanta Ziedoņa „Dzeltenās pasakas” lasījumu un video filmu
par iestādes attīstību
cauri gadiem. Bērnu
dziedājumus un dejas
paspilgtināja dzelteni
ziedu vainadziņi un
kamoli bērnu rokās,
kas kā saules simbols
ievadīja katru priekšnesumu. „Saulītes” kolektīvu skaistajos svētkos sveica arī Salgales
Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi, Ozolnieku novada pašvaldības pārstāvji, kolēģi
no novada izglītības
iestādēm un Izglītības
nodaļas, viesi no kaimiņu novadiem, Izglītības kvalitātes Valsts
dienesta un iestādes
Vecāku komitejas pārstāvji. PII „Saulīte”
pedagoģes Irina Zavjalova, Irina Kuzņecova, Emīlija Kostrova,
Natālija Rozenberga
un Marina Hlomova
par ilgstošu un pašaizliedzīgu darbu saņēma
Ozolnieku novada do-

mes Atzinības rakstus.
1981. gada augustā
Ānes ciems piedzīvoja
lielus svētkus– durvis
vēra PII “Saulīte”, kur
vadības grožus savās
rokās ņēma Ženija
Akmeņkalne. Pirmo
vadītāju šeit atceras ar
siltiem un mīļiem vārdiem. Viņa bija zinošs
pedagogs – izcila personība, kura sniedza
vērtīgus padomus un
motivāciju
labākam
kolektīva darbam, audzinot un rūpējoties
par visdārgāko - bērniem. Saule – Saulīte
un kāpēc ne? Nosaukumu „Saulīte” kolektīvs izdomāja un nolēma dot pirmsskolas
izglītības iestādei, kuru
apmeklē smaidoši un
laimīgi bērni!
Arī tolaik darba tikums bija godā celts,
un tuvējā ķieģeļu
fabrika strādāja trīs
maiņās. Līdz ar to radās nepieciešamība pēc
diennakts bērnudārza.
„Saulītes” durvis tolaik
ik dienas vēra līdz 170
bērniem. „Saulīte” bija
vienīgā pirmsskolas izglītības iestāde visā apkaimē, un šurp bērnus
veda no tuvākajiem
ciemiem. Vecāki novērtēja, ka pedagogi
no sirds rūpējās par
mazuļu labsajūtu. Bet
„Saulītes” ceļš turpināja savu ritējumu. Nākamie 10 gadi aizritēja
Allas Ļeontjevas vadībā, kuras diemžēl

šobrīd vairs nav kopā
ar mums, bet viņas padarītais ir ar nezūdošu
vērtību.
No 1993. līdz 2006.
gadam „Saulītes” telpās tika apvienota
pirmsskola un Teteles
sākumskolas pirmās
četras klases. Izziņas
procesā „Saulīti” vadīja Lidija Pildigoviča.
Pēc sākumskolas aiziešanas, klases telpā
tika ierīkots muzejs,
kur iestādes darbinieki apkopojuši tā laika
fotogrāfijas, deju tērpus, traukus un citas
senlaicīgas lietas. Paralēli mācību darbam
2010. gadā piepildījās
arī sapnis par ēkas renovāciju. 2011. gadā
„Saulītes”
vadītāja
Inese Jumīte ienesa
jaunas vēsmas un krāsas izglītības iestādē.
Mainījās iestādes vide
un dzīve – šķiet visa
pasaule vaļā jaunām
idejām un iedvesmai!
Ar smaidiem mazie
„Saulītes” iemītnieki
devās savās ikdienas
gaitās, lai pētītu, priecātos, vērotu, apmīļotu
un rūpētos. PII „Saulīte” šobrīd vada Inese
Karlevica, un iestādes
durvis ik rītu ver vairāk nekā 150 bērni un
kupls pulciņš radošu
darbinieku, kuri dod
savu sirds siltumu un
spēku „Saulītei” arvien
pieaugt.
Solvita Cukere

Svinīgi godinām konkursa “Ozolnieku
novada Gada cilvēks” laureātus

17. novembra vakarā Ozolnieku Tautas
namā pacilātā noskaņā
norisinājās Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltītais pasākums “Atver sirdi un
ielaid gaismu”, kura laikā tradicionāli apbalvoja
arī konkursa “Ozolnieku
novada Gada cilvēks”
dalībniekus.
Svētku dalībniekus
uzrunāja Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis:
„Šodien mēs varam viens
otru apsveikt, jo mums
ir sava valsts, kur varam
dzīvot mierā un drošībā,
tiecoties pretī izaugsmei un stabilitātei. Ir
jāsaprot, ka mūsu vietā
neviens neko nedarīs un
mums pašiem ir jāsakārto savu valsti, likumdošanu, ražošanu, savu novadu, attiecības ģimenē - ar
bērniem un vecākiem.
Lai sasniegtu kopīgi izvirzītos mērķus, Latvijas
proklamēšanas 98. gadadienā novēlu visiem labu
veselību, saticību ģimenē
un, veiksmi darbā!”
Konkursam “Ozolnieku novada Gada
cilvēks” šogad kopumā pašvaldībā tika iesniegti 34 pieteikumi,
8 nominācijām izvirzot 21 pretendentu,
tāpat tika saņemti un
izvērtēti 7 pieteikumi
devītajai konkursa nominācijai “Gada saimnieks savā sētā”.
Apbalvoti
konkursa
“Ozolnieku
novada Gada cilvēks” laureāti:
Nominācijā “Mūža
ieguldījums”
Uzvarētājs - Gunārs Barups - meliorācijas veterāns un
ilggadējs Ozolnieku iedzīvotājs, kura ieguldījumu novada izaugsmē
varam baudīt joprojām,
piemēram,
peldoties
“Ozolnieku ezerā”, kas
1977. gadā tapis pateicoties G. Barupa iniciatīvai un profesionālai
rekreācijas
projekta
vadībai, vai sportojot
un svinot svētkus Ozolnieku sporta stadionā.
Barupa kungs joprojām

aktīvi iesaistās novada sabiedriskajā dzīvē,
darbojoties Ozolnieku
pensionāru biedrībā un
Latvijas
meliorācijas
veterānu biedrībā. Sirsnīgs cilvēks, kura attieksme un darbi runā
skaļāk par vārdiem,
aizvien apstiprinot, ka
Gunārs Barups ar sirdi
un dvēseli ir Ozolnieku
patriots.
Astrīda Kroģere
- ilggadēja sociālās aprūpes centra “Zemgale”
direktore, kuras enerģija
un darba spars spēj iedvesmot un celt līdzcilvēkus. Pateicoties Astrīdas kundzes apņēmībai,
SAC “Zemgale” gadu
gaitā ir „uzplaucis”, ļaujot ar patiesu lepnumu
un labi padarīta darba
sajūtu nosvinēt iestādes
40 gadu jubileju.
Nominācijā “Gada
cilvēks izglītībā”
Uzvarētāja - Elīza
Juste – pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”
vadītāja, kuras attieksme pret vidi un ekoloģiju spēj iedvesmot cilvēkus - domāt un dzīvot
zaļi! PII “Bitīte” 2016.
gadā saņēmusi Ekoskolas sertifikātu un
ieguvusi arī godpilno
Latvijas zaļākā darba
kolektīva titulu.
Anda Silgaile –
Salgales Mūzikas un
Mākslas skolas direktore, kura prot pamanīt un motivēt mazos
mākslas un mūzikas
mīļotājus, cītīgi strādāt
un attīstīt savas prasmes. Andas organizētie kultūras pasākumi
priecē Salgales pagasta
iedzīvotāju sirdis.
Janīna Masteiko

– ilggadēja pirmsskolas izglītības iestādes
“Zīlīte”
audzinātāja,
kuras darbs un ieguldījums Ozolnieku bērnu
attīstībā mērāms gadu
desmitos. Audzinātāja,
kura, dāvājot mīļumu
un rūpes, prasmīgi pamana katra bērna īpašo
talantu un spējas.
Lolita Meinharde – ilggadēja Ozolnieku
vidusskolas
ķīmijas skolotāja, kuras audzēkņi ik gadu
pierāda sevi mācību
olimpiādēs, jo viņa prot
pārvērst tik nopietnu
mācību priekšmetu kā
ķīmija par aizraujošu
ceļojumu, kas skolēnos
rada vēlmi apgūt jaunās
zināšanas.
Sigita
Aleksandrova – privātās
pirmsskolas izglītības
iestādes “Saliņa” vadītāja, kura iegulda
savu laiku un sirdi, lai
paplašinātu Montesori apmācību iespējas
Ozolnieku novada bērniem, veicinot mazo
audzēkņu izaugsmi un
patstāvību.
Nominācijā “Gada
cilvēks kultūrā”
Uzvarētāja - Ilze
Beķere – talantīga,
spoža un daudzpusīga Ozolnieku Tautas
nama māksliniece, kura
sniedz nozīmīgu jaunrades māksliniecisko
pienesumu Ozolnieku
novada kultūras dzīves
procesu attīstībā. Ilze ir
Ozolnieku novada logo
radītāja un konkursa “Ozolnieku novada
Gada cilvēks” logo skices tehniskā risinājuma
autore.
Maija Sproģe –
(turpinājums 4. lpp.)
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domes ziņas

novembris 2016
novembra sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:

Novembra sēdē Ozolnieku novada dome nolēma:
1. Apstiprināt Ozolnieku
novada Sociālā dienesta
nolikumu.
2. Apstiprināt SAC
„Zemgale” uzturēšanās
maksas no 2017.gada 1.
janvāra.
3. Rīkot atkārtotu izsoli
pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Celtnieku
ielā 20, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, un
„Graudi”, Cenu pagastā,
Ozolnieku novadā.
4. Apstiprināt 2016.gada
28.septembra dzīvokļa
Nr. 2, kas atrodas “Garozas stacija 2”, Salgales
pagasts, Ozolnieku
novads, izsoles rezultātus.
5. Piedalīties biedrības

Lauku partnerība „Lielupe” izsludinātajā, ELFLA
līdzfinansētā projektu
konkursā, iesniedzot
projektu „Atpūtas zonas
labiekārtošana Branku
ciemā II kārta”.
6. Dzīvojamās mājas
un zemes Progresa ielā
1, Tetelē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,
pārvaldīšanas tiesības ar
dzīvojamās mājas nodošanas-pieņemšanas aktu
nodot dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotajai personai
Fahkriddinam Muhitdinovam.
7. Veikt grozījumus 2006.
gada 10.februāra zemes
nomas līgumā Nr.15.
8. Sniegt atbalstu fonda
„Sibīrijas bērni” projektiem.

Iedzīvotāju sapulces veicina dialogu
starp iedzīvotajiem un pašvaldību

Ozolnieku novada
pašvaldība oktobra
beigās un novembra
sākumā
organizēja
sapulces Salgales pagasta Emburgas un

Garozas, Cenu pagasta Ānes un Branku,
kā arī Ozolnieku iedzīvotājiem, ikvienam
piedāvājot
iespēju
klātienē saņemt infor-

māciju un pārrunāt aktuālos
jautājumus ar
Ozolnieku novada pašvaldības vadību un
atbildīgajiem
speciālistiem.
Iedzīvotājiem
klātienē
bija
iespējams arī
uzklausīt idejas
un ierosinājumus par iespējamo novada
attīstību, kā arī tika
sniegta
informācija
par šobrīd īpaši nozīmīgām tēmām: sporta attīstību novadā,
2016. gadā paveikta-

jiem darbiem un 2017.
gada budžeta plānošanu. Sapulcēs izskatītie
jautājumi un atbildes
uz tiem pieejamas pašvaldības mājas lapā
http://www.ozolnieki.
lv/aktualitates/21-aktualitates-parvalde
Paldies visiem novada
iedzīvotājiem,
kuri apmeklēja sapulces, par veltīto
laiku un vērtīgajiem
ierosinājumiem, kas
palīdzēs
kopīgiem
spēkiem veidot mūsu
novadu aizvien sakārtotāku un iedzīvotāju
vajadzībām atbilstošāku.

Paplašinās Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas
centrā „Vīgriezes” sniegto pakalpojumu klāsts
Ozolnieku novada
Valsts un pašvaldību
klientu
apkalpošanas centrā, Salgales
pagasta
pārvaldes
ēkā „Vīgriezes”, iedzīvotāji var saņemt
pašvaldības un valsts
iestāžu noteiktus pakalpojumus. Klātienē
var pieteikt noteiktus
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts
ieņēmumu dienesta
(VID) pakalpojumus.
Tāpat iedzīvotāji var
saņemt informāciju
par Nodarbinātības
valsts aģentūras, Uzņēmumu
reģistra,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes,
Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un
Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem
un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā.
Centra
tālrunis:
63099229, e-pasts:
ozolnieki@pakalpojumucentrs.lv
Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas
centru novadu nozīmes
attīstības
centros
sniegto pakalpojumu
klāsts

Lauku atbalsta dienests
Informēšana par platību
maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts
elektroniskās pieteikšanas
sistēmas pakalpojumu
izmantošanā.
Nodarbinātības valsts
aģentūra
Informēšana par šādiem
NVA pakalpojumiem:
1.CV un vakanču reģistrēšana.
2.Bezdarbnieka un darba
meklētāja statusa iegūšana.
3.Informatīvās dienas
e-versija.
4.Bezdarbnieka un darba
meklētāja statusa iegūšana.
5.Profilēšana.
6.Karjeras pakalpojumi.
7.Apmācību monitorings.
8.Darba tirgus prognozes.
Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde
Informēšana un atbalsts
šādu e-pakalpojumu
sniegšanā:
1.Dzīvesvietas deklarācijas
iesniegšana.
2.Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot
personas ķermeni, audus
un orgānus pēc nāves.
3.Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
4.Manā īpašumā deklarētās personas.
5.Mani dati Iedzīvotāju
reģistrā.
6.Pārbaude, vai persona
ir deklarēta norādītajā
adresē.
7.Pārbaude, vai persona ir
iekļauta Iedzīvotāju reģistrā
un vai nav ziņu par personas nāvi.
8.Pieteikšanās personu
apliecinoša dokumenta
izsniegšanai.
9.Vēlēšanu iecirkņa no-

skaidrošana vai maiņa.
10.Reģistrācija balsošanai
pa pastu vēlētājiem, kuri
uzturas ārvalstīs.
11.Vēlēšanu iecirkņa
noskaidrošana.
12.Personvārdu meklēšana
personvārdu datu bāzē.
13.Šengenas vīzas pieteikums.
14.Latvijas pilsonības
iegūšanas ceļvedis – konsultants.
Uzņēmumu reģistrs
Informēšana un atbalsts
šādu e-pakalpojumu
pieteikšanā:
1.Reģistrācija Uzņēmumu
reģistra vestajos reģistros.
2.Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem
reģistriem.
Valsts ieņēmumu dienests
1.Iesniegumu pieņemšana
par:
1.1.Algas nodokļa grāmatiņu.
1.2.Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.
1.3.Iesniegums par VID
izsniegtu identifikatoru un
paroli EDS lietošanai.
2.Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.
3.Atbalsta sniegšana
darbam ar EDS /atbalsts
e-pakalpojumu sniegšanā.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Iesniegumu pieņemšana
un atbalsts e-pakalpojumu
pieteikšanā:
1.Apbedīšanas pabalsts.
2.Bezdarbnieka pabalsts.
3.Bērna invalīda kopšanas
pabalsts.
4.Bērna kopšanas pabalsts.
5.Bērna piedzimšanas
pabalsts.
6.Brīvprātīgi apdrošinātās
personas reģistrācija.
7.Ģimenes valsts pabalsts.

8.Invaliditātes pensija.
9.Maternitātes pabalsts.
10.Pabalsts invalīdam,
kuram nepieciešama
kopšana.
11.Pabalsts transporta
izdevumu kompensēšanai
invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.
12.Paternitātes pabalsts.
13.Pārmaksātās valsts
sociālās apdrošināšanas
iemaksas.
14.Slimības pabalsts.
15.Valsts fondēto pensiju
shēmas (pensiju 2.līmeņa)
līdzekļu pārvaldītāja un
ieguldījumu plāna maiņa.
16. Valsts fondēto pensiju
shēmas (pensiju 2.līmeņa)
dalībnieka reģistrāciju un
ieguldījumu plāna izvēle.
17.Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
18.Vecāku pabalsts.
19.Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam
(pensionāram).
20.Informācija par sociālās
apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas
periodiem.
21.Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996.
gadam).
22.Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/
atlīdzības apmēru.
23.Informācija par izmaksai
nosūtīto pensiju/pabalstu/
atlīdzību.
24.Informācija par VSAA
ieturēto ienākuma nodokli.
25.Informācija par prognozējamo vecuma pensijas
apmēru.
26.Valsts fondēto pensiju
shēmas (pensiju 2.līmeņa)
dalībnieka konta izraksts.
27.Informācija par valsts
fondēto pensiju shēmas
(pensiju 2.līmeņa) līdzekļu
pārvaldītāja un ieguldījuma
plāna maiņu.
28.Informācija par izmak-

sātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto
ienākumu nodokli.
29.Informācija par apdrošinātās personas pensijas
kapitālu.
30.Informācija par valsts
fondēto pensiju shēmas
dalībnieka reģistrāciju un
ieguldījuma plāna izvēli.
31.Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās
pensijas/pabalsta/atlīdzības.
32.Vecuma pensijas
pārrēķins sakarā ar uzkrāto
pensijas kapitālu periodā
pēc pensijas piešķiršanas/
pārrēķināšanas.
33.Personas datu vai
izmaksas adreses maiņa.
34.Klienta nāves gadījumā
nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa.
Valsts zemes dienests
Informēšana par šādiem
pakalpojumiem un atbalsts
e-pakalpojumu pieteikšanā:
1.Būves un telpu grupas
kadastrālā uzmērīšana ar
datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas
sistēmā.
2.Ēkas datu aktualizācija
Kadastra informācijas
sistēmā no VZD arhīva
dokumentiem.
3.Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu
apvidū.
4.Inženierbūves datu
reģistrācija / aktualizācija
Kadastra informācijas
sistēmā uz inženierbūves
deklarācijas pamata.
5.Nekustamā īpašuma
reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.
6.Nekustamā īpašuma
sastāva maiņa Kadastra
informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums).
7.Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informā-

cijas sistēmā uz iesniegtā
dokumenta pamata, kas
nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams
e-pakalpojums).
8.Datu aktualizācija par
kadastra subjektu Kadastra
informācijas sistēmā.
9.Atsavināšanas aizlieguma
atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas
sistēmā.
10.Zemes vienības daļas
reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot
kadastrālo uzmērīšanu
(pieejams e-pakalpojums).
11.„Mans konts” Valsts
zemes dienesta datu
publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv
(e-pakalpojums).
12.Pieteikties juridiskās
personas kadastrs.lv konta
izveidei (e-pakalpojums).
13.Mani dati Kadastrā (epakalpojums).
14.Kadastra informācija
mantojuma lietai.
15.Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko
vērtību (pieejams e-pakalpojums).
16.Tipveida kadastra
informācijas teksta dati par
kadastra objektu (pieejams
e-pakalpojums).
17.Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par
kadastra objektu.
18.Kadastra informācija
par nekustamo īpašumu
(piederība un sastāvs).
19.Zemes robežu plāna
sagatavošana uz arhīva
dokumentu pamata.
20.Dokumenta noraksta
vai izraksta saņemšana
no Valsts zemes dienesta
arhīva.
21.Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes
dienesta arhīva (pieejams
e-pakalpojums).
22.Būves vai telpu grupas

aktualitātes

Dāvina ābeļdārzu par godu
Latvijas 100 gadu jubilejai
“Atbalsta un rehabilitācijas centra “Svēteļi”” aktīvisti ar draugu atbalstu Ozolnieku
novada „Bērzainēs” no
pašvaldības nomātajā zemē ir iedēstījuši
ābeļdārzu, ko gadu no
gada kopj un paplašina
ar cerību, ka Latvijas
100 gadu jubilejā „Bērzainēs” jau kuplos 100
jaunas dažādu šķirņu
ābelītes.
Lāčplēša
dienas
priekšvakarā „Bērzainēs” notika kociņu ieziemošanas talka, aptinot ābeļu stumbrus, lai
pasargātu no nelūgtajiem tuvējā meža dzīvniekiem. Šobrīd piecās
rindās izslējušās jau
aptuveni 50 ābelītes,
kuru stādus dāvinājusi
Ozolnieku novada kokaudzētava „Bētras”.
Kokaudzētavas saimniece Iveta Grosa ar
speciālista padomu un
(sākums 2. lpp.)

kadastrālās uzmērīšanas
lietas sagatavošana.
23.Būvju stāvplānu, telpu
grupu plānu saņemšana
vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums).
24.Iespējamās kadastrālās
vērtības aprēķināšana un
dokumentu sagatavošana.
25.Prognozētās kadastrālās
vērtības aprēķināšana un
dokumentu izsniegšana.
26.Kadastra teksta datu
pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
27.Valsts zemes dienesta
ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums).
28.Datu atlase un izvade
par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc
definētiem parametriem
(e-pakalpojums).
29.Valsts zemes dienesta
ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām
(e-pakalpojums).
30.Valsts zemes dienesta
tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums).
31.Mobilā aplikācija
kadastrs.lv
32.Valsts zemes dienestā
reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu
pasūtījumu noformēšana
(e-pakalpojums).
Valsts darba inspekcija
Iedzīvotāju informēšana un
atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1.Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas
atbildes saņemšana.
2.Atzinums par nodarbinātā
veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.
3.Paziņojums par notikušu
nelaimes gadījumu darbā.
4.Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par
notikušu nelaimes gadījumu
darbā saņemšana.Darba devēju informēšana par šādiem
e-pakalpojumiem:

praktisku palīdzību piedalījās arī ābelīšu ieziemošanā, priecājoties,
ka jaunie kociņi jau labi
iesakņojušies un sakuplojuši.
Patriotu nedēļā ābeļdārzu svinīgi dāvājot
Ozolnieku novadam,
“Svēteļi” vadītāja Ingrīda Grīnberga uzsver,
ka biedrības aktīvistu un projekta atbalstītāju darbā iekoptā
ābeļdārza dāvinājums
dzimtajam novadam ir
uzskatāms piemērs, ka
paveiktajam jānes pēc
iespējas lielāks labums
daudziem novada iedzīvotājiem.
„Svēteļi” nedomā no
sava lolojuma atsacīties,
paturot rūpes par iestādīto ābeļdārzu, aicinot
talkā arī novadniekus,
lai dārzs kuplotu un nestu augļus vēl daudzus
gadu desmitus.
Solvita Cukere
1.Paziņojums par notikušu
nelaimes gadījumu darbā.
2.Izziņa par darba tiesību
būtiskiem pārkāpumiem.
3.Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas
atbildes saņemšana.
4.Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par
notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
5.Darba devēja sastādītā
izmeklēšanas akta par
notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana
reģistrācijai.
6.Darba inspekcijas atļauja
bērnu nodarbināšanai.
7.Darba devēja paziņojums
Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.
8.Darba inspekcijas izdoto
administratīvo aktu darba
devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem
saņemšana.
9.Darba inspekcijas
amatpersonas lēmuma
apstrīdēšana.
10.Paziņojums par darba
devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu
darbā.
Citu iestāžu informēšana
par šādiem e-pakalpojumiem:
1.Ārstniecības personas/
iestādes paziņojuma par
cietušo nelaimes gadījumā
darbā sniegšana.
2.Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi
nelaimes gadījumā darbā.
3.Darbavietas higiēniskais
raksturojums.
4.Ziņojums par arodslimības gadījumu.
5.Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu
vai tā izbeigšanu.
6.Informācijas saņemšana
no citām valsts institūcijām
par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas
kompetences jomā.
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Īstenoti 11 konkursa „Es zinu, varu un daru” projekti
2016. gada pašvaldības konkursam „Es
zinu, varu un daru” tika
iesniegti 50 projekti un
pieprasīts 29 010,22
EUR finansējums. Projektu vērtēšanas komisija apstiprināja 11
projektus. Realizēti ir
visi projekti par kopējo
summu 6500,97 EUR.
Šogad īpaši jāatzīmē
novada
iedzīvotājas
Renātes Kuļominas iesniegtā projekta ietvaros
organizētā Iecavas upes

tīrīšanas talka 9. un 10.
jūlijā, kurā piedalījās
vairāk nekā 40 talcinieki. Projektu konkursa
mērķis ir pašu iedzīvotāju līdzdalība un ieguldītais darbs projektu īstenošanā. Šis ir projekts,
kurš tam pilnībā atbilst
un kādus pašvaldība
vēlētos saņemt. Šogad
projektu ietvaros ir uzstādīti vingrošanas rīki
un labiekārtota atpūtas
vieta Emburgā, izveidots
skatu laukums pie Lielu-

pes Salgales pagastā, izbūvēts stāvlaukums pie
daudzdzīvokļu mājas
Ānē, sakārtots pagalms
un iebrauktuve pie
daudzdzīvokļu mājām
Tetelē, iegādātas sporta
formas virves vilkšanas
kluba „Ozoli” komandas dalībniekiem u.c.
Šogad netika atbalstīti
iedzīvotāju iesniegtie 27
projekti par rotaļu laukumu elementu uzstādīšanu, kur faktiski nav
iedzīvotāju pašu darba

ieguldījuma un kuru
uzstādīšanu plānveidīgi
veic pašvaldības saimniecības daļa. Projektu
īstenošanas rezultātu
kopsavilkums publicēts
mājas lapas www.ozolnieki.lv sadaļā „Sabiedrība”. Paldies visiem
iesniedzējiem par atsaucību un ieguldīto darbu
mūsu kopīgās dzīves vides sakārtošanā!
Antra Pošeika,
Attīstības plānošanas
daļas vadītāja

SIA „Ozolnieku KSDU” gandarīti par
realizētajiem projektiem 2016. gadā
Ar šī gada septembri
SIA „OKSDU” vadības
grožus pārņēmis līdzšinējais projektu vadītājs
Rihards
Zakrepskis,
kurš uzņēmies atbildīgo un grūto novada
komunālās
nozares
vadību. Jaunajam valdes priekšsēdētājam ir
skaidra nākotnes vīzija un cieša apņēmība
turpināt labi iesāktos
projektus, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus
novada iedzīvotājiem,
padarot tos maksimāli
vienkāršus un saprotamus klientiem. Lai
uzlabotu savstarpējo
komunikāciju un atvieglotu darbu abām
pusēm, tiek ieviests jauninājums, lai zvanot uz
SIA „OKSDU” klientu
apkalpošanas dienestu,
uzreiz varētu sazināties
ar vajadzīgo speciālistu,
lai pēc iespējas ātrāk
reaģētu uz iedzīvotāju
vajadzībām.
SIA
„Ozolnieku
KSDU” („OKSDU”) šogad ir izdevies realizēt
plānotos būtiskos uzlabojumus
ilgtermiņa
siltumapgādes nodrošinājumam Ozolnieku
ciematā, izbūvējot jaunu
siltumtrasi un nododot
ekspluatācijā jauno šķeldas katlumāju. Novembrī jaunā katlumāja ir
uzsākusi siltumenerģijas ražošanu un piegādi
iedzīvotājiem. Šī gada
ietvaros plānotie darbi ir
noslēgušies, bet nākamgad turpināsies nolietoto
siltumtrašu atjaunošanas process Ozolniekos.
Lielākais 2017.gada izaicinājums būs saistīts ar
uzņēmuma izmantoto
koģenerācijas
staciju
ražotās elektroenerģijas
obligātā iepirkuma beigām, līdz ar to pārdotā
elektroenerģija nesubsidēs apkures tarifu. Šajos
apstākļos plānots maksimāli pārorientēties uz šo-

gad uzceltās šķeldas katlu mājas ražoto siltumu.
Papildus jau uzsāktajiem darbiem, 2017.
gadā plānots pastiprināt uzņēmuma darbību, kas vērsta uz darbu
ar rēķinu nemaksātājiem – aizmāršīgajiem
klientiem plānots sūtīt
papildus atgādinājumus, maksājumu grūtībās nonākušajiem uzņēmums piedāvā slēgt
vienošanos par parādu
atmaksu, apturot soda
procentu aprēķinu un
dzēšot uzkrātos soda
procentus pēc vienošanās pilnīgas izpildes.
Protams, ja vienošanos
nebūs iespējams panākt vai tā netiks pildīta, uzņēmums izmantos
likumā paredzētās tiesības un vērsīsies pret
parādniekiem tiesiskā
ceļā, kā arī pārtrauks
savu
pakalpojumu
sniegšanu, kur tas tehniski ir iespējams.
Ņemot vērā ar katru
gadu pieaugošās darbaspēka izmaksas un
izmaiņas nodokļu likumdošanā, 2017.gadā paredzēta uzņēmuma sētnieku darba reorganizācija.
Papildus sētnieku roku
darbam plānots sākt izmantot komunālo tehniku, kas ilgtermiņā ļaus
nepalielināt izmaksas,
kas saistītas ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
teritoriju
uzkopšanu.
Sākoties ziemas sezonai,
ir uzsākts pilotprojekts
tīrīšanas darbiem no
sniega dzīvojamo māju
pieguļošajās teritorijas
un no ietvēm izmantojot
SIA”OKSDU” tehniku,
kas nākotnē paredz samazināt smago roku
darbu.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā
daudzām
dzīvojamām
mājām
2016.gadā ir izdevies
veikt uzkrājumu, un

2017.gadā
dzīvokļu īpašniekiem aktīvi
piedāvāsim veikt nepieciešamos ēku atjaunošanas
pasākumus
atbilstoši uzkrātajam
kapitālam.
Decembrī māju vecākie tiks aicināti uz informatīvo sapulci, kur
tiks iepazīstināti ar katras mājas apsaimniekošanas tāmēm 2017.
gadam. SIA „OKSDU”
pateicas novada iedzīvotājiem, kuri ir ieinteresējušies par savu
īpašumu uzturēšanu,
veidojot pozitīvu komunikāciju un sadarbību.
Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansētā projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība”
ietvaros
SIA „Ozolnieku KSDU” šobrīd
gatavo projekta ieceri
palielināt centralizētās
sadzīves kanalizācijas
pieejamību
Ozolnieku ciema privātmāju
iedzīvotājiem. Šobrīd
atsevišķi elementi ir
projektēšanas stadijā,
un 2017. gada pirmajā
pusē tiks izsludināta
projektu atlase, uzsākot darbu pie nopietna
ilgtermiņa
projekta
realizācijas. Sākotnēji
plānots izstrādāt projektu Zvaigžņu ielas
apkaimē Ozolniekos.
Projekts tiks realizēts
sadarbībā ar pašvaldību, vienlaicīgi sakārtojot arī citas komunikācijas,
apgaismojumu
un ielu klātnes. Iedzīvotāju viedoklis ir ļoti
svarīgs, tādēļ aicinām
iedzīvotājus
izrādīt
vēlmi par pieslēgšanos
plānotajiem sadzīves
kanalizācijas tīkliem,
rakstot iesniegumu SIA
„Ozolnieku KSDU” mājas lapā, sūtot pieteikumu uz e-pastu dace@
oksdu.lv vai klātienē
Kastaņu ielā 2, Ozol-

niekos. Iedzīvotāji ar
saviem ieteikumiem un
vēlmēm var griezties
pie “OKSDU” klientu
apkalpošanas speciālistes klātienē, rakstot uz
e-pastu: info@oksdu.lv
vai darba laikā zvanot
pa tālruni 63050111.
Noslēdzot
2016.
gadu, SIA „Ozolnieku
KSDU” vēlas turpināt iepriekšējos gados
ieviesto tradīciju apbalvot čaklākos darba
darītājus. „Gada labākais sētnieks” titulu
noskaidrosim iedzīvotāju balsojumā, rakstot par viņu čaklo un
rūpīgo attieksmi pret
darba pienākumiem.
Priecāsimies
saņemt
vēstules, apsveikumus
un sirsnīgus novēlējumus sētniekiem vai
citiem SIA „Ozolnieku
KSDU” darbiniekiem,
kuri pelnījuši atzinību.
Balsojuma vēstules lūgums iesniegt Kastaņu
ielā 2, SIA „Ozolnieku
KSDU” birojā vai sūtot
e-pastu: info@oksdu.
lv. Jānorāda vārds, uzvārds, adrese un čaklā
sētnieka vārds vai apkopjamā platība. Balsot
var vienreiz no 2016.
gada 19. novembra līdz
19. decembrim. „Gada
labākais sētnieks” titula
ieguvējus apbalvos ar
Atzinības rakstiem un
naudas prēmijām. Vairosim labo, sniedzot atzinīgu vērtējumu tiem,
kuri to pelnījuši.
Pateicamies novada iedzīvotājiem par
sadarbību,
sapratni
un pacietību vides sakārtošanas
projektu
realizācijas laikā. Novēlam priecīgus Ziemassvētkus un kopīgā darbā ražīgu Jauno gadu
Solvita Cukere,
sadarbībā ar Rihardu
Zakrepski, SIA „Ozolnieku KSDU” valdes
priekšsēdētāju
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sirsnīga un zinoša Vainu
bibliotēkas vadītāja, kura radošā veidā iepazīstina novada lasītājus ar bagātīgo grāmatu pasauli. Viņa ir viena
no Branku sabiedriskās un
kultūras dzīves veidotājām,
aicinot cilvēkus uz dažādiem
tematiskiem pasākumiem un
veidojot izstāžu ekspozīcijas.
Mārīte Skrinda - Ozolnieku novada tautisko deju
kolektīvu vadītāja, kuras
iedvesmoti dejas pamatus
apgūst mazie PII “Zīlīte”, PII
”Bitīte” un PII “Pūcīte” bērni,
bet sparīgu deju soli saglabā
senioru deju kopas “Ozolnieku” dejotāji. Mārīte ir pedagogs, kurš lieliski saprotas
ar cilvēkiem un izkrāso katru
pasākumu, kur piedalās viņas lielie un mazie dejotāji.
Nominācijā “Gada cilvēks sportā”
Uzvarētāja - Marina
Cīrule – Ozolnieku vidusskolas sporta skolotāja, kuras
vadībā vairāk nekā 110 skolas audzēkņi aktīvi darbojas
sportā un izcīna godalgotas
vietas Ozolnieku novada un
Latvijas mēroga sacensībās.
2016. gadā izcīnīta pirmā vieta Jelgavas novada un Ozolnieku novada 49. skolēnu
sporta spēļu kopvērtējumā
un iegūta uzvaru republikas
skolu komandu sacensībās
volejbolā “Lāse 2016”.
Una Tiliba – Ozolnieku
Sporta centra trenere, vadot
vispārējās fiziskās sagatavotības treniņus, bērniem,
veicina sportiskā azarta un
izturības veidošanos jaunajā paaudzē. Būdama aktīva
sportiste, spēcīga volejboliste un komandas līdere, Una
ar savu piemēru iedvesmo
novadniekus būt aktīviem,

apvienojoties komandās un
pierādot savus spēkus Ozolnieku novada Spartakiādes
sacensībās.
Nominācijā “Gada jaunietis”
Uzvarētājs - Einārs
Ervīns Deribo - Ozolnieku
novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists, kurš ar
entuziasmu koordinē darbu
starp pieciem novada jauniešu centriem un 2016. gadā
aktīvi iesaistījies dažādu projektu īstenošanā Ozolnieku
novadā.
Veronika Tihomirova
– aktīva, uz sasniegumiem
orientēta Ozolnieku novada
jauniete, kura veiksmīgi pierādījusi sevi dažādos jauniešu centru organizētajos pasākumos un sacensībās.
Nominācijā “Gada cilvēks pašvaldības darbā”
Antra Plotņikova –
Ozolnieku novada pašvaldības zemes ierīcības inženiere,
ir ne tikai profesionāle, bet arī
atsaucīga kolēģe, kura nekad
neatsaka savu palīdzību un
aktīvi piedalās pašvaldības
organizētajos pasākumos.
Sandra Zvejniece – sociālā aprūpētāja, kura savu
sirsnību un atbalstu sniedz
Salgales pagasta vecajiem un
vientuļajiem cilvēkiem.
Inguna Bergmane –
sociālā darbiniece, kura savas zināšanas, rūpes un enerģiju velta darbam ar Garozas
un Emburgas iedzīvotājiem,
kuriem nepieciešams sociālais atbalsts.
Nominācijā “Gada cilvēks uzņēmējdarbībā”
Andris Skolmeisters,
A/S “Mārupes metālmeistars” direktors –

vēstures lappuses

Nominācijā “Gada cilvēks”
Uzvarētāja - Lāsma
Cimermane – biedrības
“Tuvu” vadītāja, kura kopā
ar kolēģi Zani Rautmani pašaizliedzīgi velta savu brīvo
laiku biedrības darba organizēšanai, sniedzot atbalstu
Ozolnieku novada ģimenēm.
2016. gadā biedrība “Tuvu”
organizējusi vairākus nozīmīgus palīdzības pasākumus,
kā arī atvērusi labdarības veikalu “Mēbeles TUVU”.
Raimonds Zariņš Ozolnieku novada Daudzbērnu ģimeņu biedrības
vadītājs, kuram izdevies motivēt ģimenes sadarboties un
mācīties. Biedrība organizē
tematiskus pasākumus, nometnes un izglītojošus seminārus daudzbērnu ģimenēm.
Irēna Rituma – sirsnīga un pretimnākoša ārsta
palīdze, kura, strādājot Ozolnieku ambulancē, jau vairāk
nekā 20 gadus sniedz palīdzību novada iedzīvotājiem.
Nominācijā “Gada saimnieks savā sētā”
Uzvarētājs - Cenu pagasta lauku sēta „Caunītes”, kur saimnieko kupla
ģimene ar 4 bērniem. Jānis
un Santa Rubeņi trīs gados,
pārdomāti saimniekojot, vietu ir pārvērtuši līdz nepazīšanai. „Caunītes” var lepoties

ar plašu teritoriju (3,5 ha),
sniedzot iespēju izbaudīt sakoptas lauku vides burvību.
Teritorijā ir atjaunota senā
klēts ar telpām viesu uzņemšanai, lauku maizes cepšanai
un konferenču zāli. No jauna
izbūvēts plašs laukums tradīciju svinībām un aktīvajai atpūtai, auto stāvlaukums, āra
svinību vieta, galda un āra
spēles no koka. Īpašnieks
Jānis Rubenis.
“Aizupes – 93”, Ozolniekos, aktīvi rosoties
mazdārziņā, saimnieko cienījama vecuma novadniece
Laine Tiliba (86 gadi), kurai piemājas dārziņu palīdz
apkopt un labiekārtot meita
- Una Tiliba. Kaimiņus un
viesus priecē neliels, bet
pārdomāti ierīkots ziedošs
dārzs, kur veiksmīgi nodalīta saimnieciskā zona, atpūtas vieta un sakņu dārzs.
Īpašniece Una Tiliba.
„Ceriņi”,
Rencelēs,
Salgales pagastā pārsteidz
ar oriģināli un skaisti veidotu mājas nosaukumu. Šeit
saimnieko Dainis Segliņš ar
ģimeni, kuri izveidojuši koptu dzīves vidi ar glītiem koku,
krūmu un augu stādījumiem.
Īpašnieks Dainis Segliņš.
Cenu pagasta īpašumā „Džammas” saskanīgi
saimnieko Olita un Andris
Dūmiņi. Dārza ainavu papildina iekopti dīķi ar ziedošām ūdensrozēm un tiltiņu.
Blakus pirtij ir plaša atpūtas zona ar ugunskura vietu
un āra kamīnu. Saimnieces
Olitas lepnums ir plašā rožu
dobe mājas priekšā. Saimniecības teritoriju un dārzu rotā
senlaicīgi priekšmeti. Īpašnieks Andris Dūmiņš.
Lauku
saimniecība
- kaziņu ferma „Līcīši”
Cenu pagastā ir novadnie-

kiem zināma, jo ģimenes ar
bērniem un skolēnu grupas
šeit ir bieži viesi. Lauku sētā
var apskatīt mājdzīvniekus, doties laivu braucienā
pa Iecavas upi un nopērties
pirtiņā. Šeit var degustēt kazas sieru un lauku labumus,
izbaudīt lauku sētas darbīgo
gaisotni un saimnieku viesmīlību. Īpašniece Līvija
Liepiņa.
Pļavu ielā 2, Garozā,
Salgales pagastā trešo
gadu saimnieko Elita Bramberga ar meitu Agnesi Arāju, kuras pratušas iegādāto
īpašumu no jauna uzpost un
iedēstīt košas puķu dobes ap
māju, izveidot atpūtas zonu
un rotaļu vietu bērniem.
Īpašniece Agnese Arāja.
Pļavu ielā 4, Garozā,
Salgales pagastā rūpīgi un
ar izdomu saimnieko Andra
un Lauris Vecmaņi. Koptajā
nelielajā īpašumā pārdomāts
zonējums - ir saimnieciskā,
atpūtas zona un laukums
bērnu rotaļām. Mājas saimnieki var lepoties ar skaistu
atpūtas vietu aiz mājas, koptu zālienu un košām dobēm
akmensdārzā.
Īpašnieks
Lauris Vecmanis.
Pasākumu ar sirsnīgu
muzikāli - teatralizētu uzvedumu kuplināja Ozolnieku
novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi - Ozolnieku amatierteātris, Jauktais
koris „Līga”, dejotāji Santa
Jankovska un Ģirts Bisenieks. Pateicamies iedzīvotājiem, kuri veltīja savu laiku,
izvirzot līdzcilvēkus apbalvojumam, lai sniegtu iespēju citiem iepazīt tos, kuri snieguši
nozīmīgu devumu novada
attīstībā!
Evita Kairiša un
Solvita Cukere

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Kārlis Arvīds Bērziņš

Bērziņu Ģimene „Birzuļos” ap 1940.gadu – no kreisās:
1. Vilhelmīne Bērziņa (dzimusi Kalniņa), Guntis, Rita (tagad
Novicka), Kārlis Arvīds Bērziņš (tēvs), Karlīne Bērziņa (vecāmāte), Jānis, Marga, Irēna (viena no radu meitām).
Lāčplēša Kara ordenis
bija Latvijas augstākais militārais apbalvojums laikā
no 1920. līdz 1940. gadam.
Bija trīs šķiru jeb pakāpju
ordeņi. Ozolnieku novada
vēsture saistīta ar Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieriem

veiksmīgs, uz attīstību vērsts
uzņēmējs, kurš kopš 2013.
gada savu darbību veic Ozolnieku novadā, divās modernās ražotnēs radot mūsdienīgas, augstas kvalitātes metāla
konstrukcijas. Uzņēmums
sniedz savu ieguldījumu
Ozolnieku novada uzņēmējdarbības vides un teritorijas
sakārtošanā.

dažādos aspektos.
Kārlis Arvīds Bērziņš dzimis 1897.gadā. Tēvs Pēteris
Bērziņš bija Launkalnes pagasta vecākais, vecsaimnieks
„Birzuļu” mājās. Ieguvis labu
izglītību Cēsu ģimnāzijā. Drīz
pēc tam 19 gadu vecumā ie-

saukts Krievijas armijā 1916.
gadā. Ziemassvētku kauju laikā viņu kontuzēja, un
strēlnieks nonāca vācu gūstā.
Pārvests uz gūstekņu nometni Vācijā, no kuras ar diviem
likteņa biedriem izmuka un
kājām atgriezās Dzimtenē.
1919.gada jūnijā K. A.
Bērziņu mobilizēja Latvijas
armijā, ieskaitīja par kareivi
9.Rēzeknes kājnieku pulkā. Šī
karaspēka vienība piedalījās
kaujās pret bermontiešiem.
Lāčplēša Kara ordeņa 3.šķiru
K.A. Bērziņam piešķīra par Vadakstes upes forsēšanu 1919.
gada 28.novembrī, kad viņš ar
ložmetēja apkalpi ielauzās pretinieka aizmugurē un atņēma
tiem 11 smagos ložmetējus un
citas kara trofejas.
Neatkarīgās Latvijas gados bijušais kareivis mantoja saimniecību, izveidoja
ģimeni ar savu novadnieci
Vilhelmīni Kalniņu un laulībā piedzima pieci bērni. K.
A. Bērziņš darbojies aizsargos, bijis pagasta sējumu un

mājlopu skaitīšanas komisijas priekšsēdis. Apbalvots ar
Triju Zvaigžņu ordeņa 2.šķiras medaļu. Neilgi pirms padomju okupācijas pabeidzis
jauno „Birzuļu” dzīvojamo
ēku. 1940.gada rudenī tapusi fotogrāfija, kurā redzama
Bērziņu plašā saime pie jaunās mājas. Vācu okupācijas
laikā K. A. Bērziņš lika lietā
savas vācu valodas zināšanas, strādājot par tulku.
Pēc kara viņš dzīvoja nelegāli, sadarbojās ar nacionālajiem partizāniem savā
apkārtnē. Kad uzzināja par
izsludināto amnestiju, 1946.
gada sākumā K.A. Bērziņš
legalizējās, taču pēc mēneša
viņu arestēja un notiesāja uz
15 gadiem NKVD nometnē.
Nometnē Dubrovlags, Mordovijas autonomajā republikā bijušais karavīrs drīz vien
saslima ar plaušu slimību
un sliktā veselības stāvokļa
dēļ piedāvāja ģimenei viņu
ņemt savā aprūpē. Tikai visa
ģimene jau 1949.gada mar-

tā bija deportēta uz Sibīriju.
Dēls Ilmārs un meita Rita atceras, ka, satiekot tēvu pēc 9
gadiem, viņu nevarēja pazītnovecojis, izdilis un apvalkātā vatenī, ar kuli plecā, kur
glabājās visa trūcīgā iedzīve. Izglītotais saimnieks un
karavīrs bija pazemots, bet
ne salauzts. Viņš piedzīvoja
atgriešanos Dzimtenē. Kā
daudzi represētie, viņi atrada
darbu un dzīvesvietu Ozolniekos un strādāja meliorācijas uzņēmumā. K. A. Bērziņš mira Ozolniekos 1963.
gadā, 65 gadu vecumā. Viņa
dēls Ilmārs Juris Bērziņš un
meita Rita Novicka joprojām
dzīvo Ozolnieku novadā un
gaišā piemiņā glabā atmiņas
par tēvu – Latvijas valsts patriotu. Viņa kapa piemineklī
iegravēts Lāčplēša Kara ordeņa attēls – liecība par varonību cīņā par Latvijas valsti.
Aigars Stillers, Ozolnieku
novada vēstures ekspozīcijas
krājuma glabātājs

izglītība
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PII „Bitīte” un Salgales pamatskola pievēršas atraktīvai dabaszinātņu apguvei
Ozolnieku novada Izglītības attīstības programmā ir uzsvērta dabas
zinību attīstība visos izglītības attīstības posmos.
Šogad projektu konkursā
rasta iespēja sekmīgi startēt Nordplus finansētajā
programmā Junior 2016.
„Programma atbalsta
projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu
un sadarbības tīklu veidošanu. Nordplus Jauniešu
programma, kurā šogad
startē Ozolnieku novads,
paredzēta pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām. Tās ietvaros ir iespēja
īstenot labās prakses pieredzes apmaiņu, šoreiz
akcentējot atraktīvu dabaszinātņu
priekšmetu
pamatu apgūšanu, vadot
un vērojot mācību procesu. Tā paredz arī pedagogu mācību nodarbību
vērojumus un analīzi,
braucienus pie projekta
partneriem, aktivitātes,
kas uzlabo izglītības kvalitāti, attīsta starpkultūru
dialogu, veicina Ziemeļ-

valstu un Baltijas valstu
valodu apguvi. Jaunais
dabaszinību apguves projekts paredz divpusēju
stratēģisko
partnerību
starp Latviju un Igauniju
ar mērķi attīstīt katra bērna interešu izglītību un
izveidot metodiskos materiālus par dabas zinātņu
priekšmetiem un dabas
norišu likumsakarībām.
Ar šiem priekšstatiem saprotam ne tikai dabas mācību, bet arī matemātikas,
ķīmijas un fizikas pamatu
mācīšanu atraktīvā formā,
kas ieliek pamatu tālākajiem izglītības posmiem,
lai vēlākajos skolas gados
dabaszinātņu priekšmeti
skolēniem būtu saistoši
un saprotami. Projektā
piedalās Ozolnieku novada PII „Bitīte” un Salgales
pamatskolas pirmsskolas
grupu bērni vecumā no
4 līdz 7 gadiem. Dabaszinātņu projekts sniedz
vienādas izglītības iespējas bērniem ar dažādām
izglītības programmām,
t.sk. bērniem ar īpašām

Projekta ietvaros mācās
“ēst atbildīgi”
Projekts “Ēdam atbildīgi!” ir mācību programma
Ekoskolām, kas veidota,
uzsverot izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību.
Projekts aizsākās 2015.gadā
un tajā piedalās 9 Eiropas
valstis. Ozolnieku vidusskola
ir viena no 50 dalībskolām
Latvijā, kas ar ES atbalstu
projektu īstenos trīs gadus.
Projekta mērķis ir palīdzēt izprast sakarības starp ēšanas
paradumiem un globāliem
izaicinājumiem, ar kuriem
būs jāsaskaras nākamajām
paaudzēm.
Temats ir ļoti plašs, tāpēc
šogad strādāsim pie projekta apakštēmas “Vietējā un

sezonālā pārtika”. Pirmie
veicamie darbi skolā - skolas pārtikas patēriņa novērtējums, ko veica 12.klases
skolēni, skolas ēdnīcas ēdināšanas analīze, ko veiks
Ekopadome, aptauja par
skolēnu
mājsaimniecību
ēšanas paradumiem, ko
lūdzam veikt skolēnu vecākiem kopā ar skolēniem.
Lai mainītos mūsu ēšanas
paradumi,
nepieciešams
sadarboties visām ieinteresētajām pusēm- skolēniem,
skolotājiem, vecākiem, ēdināšanas uzņēmumam un
arī sabiedrībai.
Guna Stūrmane, projekta
koordinatore

Mammadaba meistarklasē
tuvināsies dabai
Šajā mācību gadā AS
„Latvijas valsts meži” (LVM)
meistarklasei ir rekordliels
dalībnieku skaits- pieteikušās 810 klases. Jau vairākus
gadus arī Ozolnieku vidusskolas skolēni ir aktīvi meistarklases dalībnieki – pieteikušās 15 klases un viens
pulciņš Mammadaba meistarklase ir pastāvīga un vispusīga iespēja skolām tuvināt mācību procesu dabai.
Tā piedāvā skolotājiem un
skolēniem apgūt vides izglītības programmu “Izzini
mežu” caur aktīvu atpūtu
mežos. Skolēniem kopā ar
skolotāju mācību gada laikā

jāveic 3 “meistardarbi” - jānovada “Āra meistarstunda”,
kas saistīta ar ilgtspējīgas
meža apsaimniekošanas tematiku. Lai mācītos saprātīgi
izmantot koksni, skolēniem
jāveic “Koka meistarstiķis”
- jāveido lietas no koka vai
dabas materiāliem, kas kalpotu aktīvai atpūtai vai vides
izglītībai, jāpiedalās “Meža
meistardienā”, kas var būt
kāda no LVM piedāvātajām
mācību ekskursijām, meža
ekspedīcija ”Pa mežsaimnieka pēdām” vai “Skābekļa
diena”, kad tiek stādīts mežs.
Inta Vaškevica, projekta
koordinatore

vajadzībām.
Projekta
kopējais finansējums ir
11110 EUR. Projekta dalībnieki gūs izpratni par
abu Baltijas valstu izglītības sistēmu, bērniem tiks
attīstītas starpkultūru un
komunikācijas prasmes,”
stāsta projekta vadītāja
Māra Pūre.
27. oktobrī PII „Bitīte” iestādes vadītāja Elīza Juste viesiem- vadošajiem speciālistiem no
Igaunijas Valgas pilsētas
pirmsskolas
izglītības
iestādes „Kaseke” prezentēja iestādes darbu,
kā arī aicināja piedalīties
pedagoģiskajā
procesā.
Ozolnieku novadam ar
Valgas pirmsskolas iestādi “Kaseke” izveidojusies
sadarbība no 2013.gada.
Līdz šim igauņu kolēģi
sadarbojās ar PII „Saulīte”, tagad pievienojusies
arī PII „Bitīte” un Salgales
pamatskola.
Igauņu kolēģi kuplākā
skaitā vēlreiz Latvijā viesosies PII „Bitīte” 2017.
gada martā, bet Salgales

pamatskolā - 2018.gada
aprīlī. Lai iepazītu ārvalstu kolēģu izmantotās
izglītības metodes, novērotu rotaļnodarbības un
diskutētu par jaunām mācību metodēm, pedagogi
no Latvijas 2017.gada
oktobrī un 2018.gada septembrī dosies pieredzes
un darba vizītē uz kaimiņvalsts Igaunijas izglītības
iestādēm.
Projekta rezultātā izveidotais metodiskais ma-

teriāls būs pieejams video
formātā un drukātā veidā
trīs valodās –latviešu,
igauņu un angļu valodā.
2018.gada aprīlī un maijā
tiks veikta abu valstu vecāku un pedagogu aptauja. Vadoties pēc aptaujas
rezultātu analīzes, tiks
veikta projekta ietekmes
izvērtēšana un jaunu uzdevumu izvirzīšana.
Solvita Cukere, sadarbībā ar
projekta vadītāju Māru Pūri

Salgales skolēni „Aučos” iepazīst Latvijas
valsts dibināšanas vēsturi

Valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī Salgales
pagastā, Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes
dzimtajās mājās “Auči” pulcējās Salgales pamatskolas
skolēni, lai iepazītu Latvijas
valsts vēsturi. Latvijas valsts
dibināšanas notikumus dramatizācijā, sākot no 1818.
gada 17. novembra Tautas
padomes sēdes, izspēlēja 9.
klašu skolēni, kuri iejutās
valstsvīru un tā laika politiķu lomās. Paldies „Auču”
muzeja vadītājai Inetai
Freimanei, kura bija iecerējusi „dzīvo Latvijas vēstures
stundu”, lai rosinātu skolēnus iedziļināties mūsu tautai
svarīgajos notikumos. Ar aplausiem dalībnieki pasākuma
norisē sagaidīja neatkarīgās
Latvijas nodibināšanas un
pasludināšanas brīdi. Ļaujot
skolēniem iejusties vēstu-

riskajos notikumos, tika panākts, ka ikkatrs tos izdzīvoja
ļoti personīgi.
Par Latvijas valsts pirmsākumiem ar skolēniem atmiņās dalījās deputāts Jānis
Vīgants, aicinot būt aktīviem
katram savā darbā un valsts
dzīvē. Tradicionāli
Valsts svētku priekšvakarā tika
izteikta
pateicības
skolas aktīvākajiem
audzēkņiem. Z/s
„Medņi”
prēmiju šogad saņēma
trīs aktīvākās 9. klases
skolniecesMegija Lie-

pa, Karolīna Semena un Kristena Šuca. „Auču” saimniecei
Kristīnei Čakstei skolēni dāvāja filcētu meiteņu kopdarbu, kurā attēlota muzeja ēka.
Skolas direktore Irēna
Pauloviča aicināja skolēnus
izaugt un būt tikpat atbildīgiem par saviem lēmumiem,
kādi bija tā laika Latvijas
valsts vadītāji: „Valsts nav tikai zeme. Valsti veido cilvēki,
un katrā vietā tie ir īpaši. Paldies apbalvoto meiteņu vecākiem, skolotājiem un pagasta
vadītājiem par paveikto.”
Klātesošos ar patriotiskām dziesmām priecēja bērnu popgrupa Ingunas Cines
vadībā. Skolēni pēc pasākuma devās uz Jelgavu nolikt
ziedus pie pirmā Latvijas
prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa, nesot sveicienus no
dzimtajām mājām.
Solvita Cukere
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“Nianse” – konkursa “Balss Pavēlnieks 2016” finālisti Izglīto vecākus un bērnus
konkursam.
Dziesmām par saskarsmes kultūru
pašūti dzīvnieku kostīmi,

Ingūnas Lipskas vadītais bērnu un jauniešu
muzikālais teātris “Nianse” piedalījās bērnu un
jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkursā
“Balss Pavēlnieks 2016”
LTV1. Ievērojamā kon-

kurencē grupa “Nianse”
ar Ingūnas Lipskas dziesmām “Lāci, nāc pie manis
vannā!” un “Piparkūku
pilsēta” iekļuva konkursa
finālā.
Ir ieguldīts liels darbs,
īsā laikā gatavojoties

kurus īsā laikā realizēja
šuvēja Kristīne Baldere
- Sildedze. Pateicamies
Ozolnieku Tautas nama
māksliniecei Ilzei Beķerei
par izteiksmīgajām dekorācijām.
Dziesmas uz Latvijas
Televīzijas skatuves izskandināja „Nianses” mazās dziedātājas vecumā no
4 līdz 8 gadiem: Ance Ermane, Astrīda Grosa, Aurēlija Pošeika, Elīza Bērziņa, Elza Kalneja, Elza
Ozoliņa, Gundega Sirvide,
Margrieta Sirvide, Melānija Briuņa, Patrīcija
Vindberga, Rēzija Jaseviča un Sāra Boitmane.
„Nianse” dalībnieku vecāki

Novadnieces Annas Kaltiginas radošo darbu izstāde

Oktobra nogalē Salgales pagasta Garozas pakalpojumu centrā “Eži”
atklāja novadnieces Annas Kaltiginas eļļas gleznu un filcēto gobelēnu
izstādi, kurā ir apskatāmas 16 gleznas un 3 go-

belēni, no kuriem divi ir
lielformāta. Anna izstādēs
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Dānijā piedalās no
1994. gada. Māksliniece
ir beigusi Rīgas Lietišķās
mākslas vidusskolas Rokdarbu nodaļu, Latvijas

Universitāti un Latvijas
Lauksaimniecības universitātē ieguvusi maģistra
grādu pedagoģijā.
Šobrīd A. Kaltigina Garozas Jauniešu centrā un
Teteles pamatskolā vienreiz nedēļā māca gleznošanu. Nodarbības labprāt
apmeklē bērni no trīs
gadu vecuma un iecienījuši seniori, kuriem gleznošana sniedz iespēju relaksēties un iejusties krāsu
pasaulē, apgūt dažādas
glezniecības tehnikas un
krāsu tonēšanu. Pēc Jaunā gada gleznošanas nodarbības notiks jau divas
reizes nedēļā.

Anda Plikša, kultūras
darba organizatore Salgales
pagastā

Iestudē mūsdienīgu izrādi par laimes meklējumiem
Jau otro gadu režisores
Mārītes Vaseles vadībā Ānes
kultūras namā darbojas bērnu un jauniešu amatieru
teātris. Pirmie iestudējumi
bija neliela apjoma izrādes
bērniem- “Gražīgais Ziemassvētku vecītis” un “Neparastais groziņš”. Šajā pavasarī
nācās meklēt jaunu aktieru
sastāvu, tādēļ esam pateicīgi Garozas pamatskolai par
iespēju iesaistīt teātrī viņu
talantīgos skolēnus.
Šobrīd darbs rit pie daudz
nopietnāka un mūsdienīga projekta - A. Brigaderes
„Sprīdīša” mūsdienīgas versijas, kuru atbalsta novada
pašvaldība, uzņēmēji, ģimenes un draugi. Ja iepriekšējās izrādes bija vairāk piemērotas pirmsskolas vecuma
bērnu auditorijai, tad jauniestudējuma mērķauditorija
ir jaunieši un pieaugušie.
Šoreiz izrādes statuss neļauj
izmantot pašdarinātas de-

korācijas, tādēļ tiek izmantota lielformāta druka. Uz
skatuves varēs baudīt praktiski reālas automašīnas un
Londonas pilsētas skatus!
Jauniestudējums ir bagāts
ar mūsdienīgu mūziku un
video projekcijām. Skatītājiem izrādes gaitā būs iespēja
aizceļot līdz Lielbritānijai un
atpakaļ. Ar stopēšanu? Jā!
Kā zināms, tad stopēšana
mēdz būt ar pārsteidzošiem
notikumu pavērsieniem un
pat bīstama. Bet, ja ceļojot
varam gūt atziņas un dzīves
pieredzi, tad tas ir tā vērts!
Un galu galā, lai varētu atgriezties mājās, vispirms no
tām ir jāaizbrauc! Izrādē būs
iespēja pasmieties, līdzi just
un arī aizdomāties.
Tiekamies Ānes kultūras
namā, izrādes “Uz laimīgo
zemi!” pirmizrādē, 2017.
gada 13. janvārī plkst.18:00.

Raivis Zigmunds, Ānes
kultūras nama direktors

12. novembrī Sandis
Ratnieks, teologs un ģimenes psihoterapeits kopā ar
Ozolnieku novada daudzbērnu ģimenēm iedziļinājās
divās nopietnās savstarpējo
attiecību tēmās „Cieņa bērnu un vecāku attiecībās” un
„Konfliktu risināšana”.
„Laimīga bērnība ir
laimīgas dzīves pamats.
Bērniem ļoti nepieciešams
sajust vecāku sapratni un
mīlestību. Savstarpēja cieņa ir visu attiecību pamatā. Lai ģimenē viens otru
varētu cienīt, ir svarīgi nodibināt un uzturēt savstarpēju kontaktu. Attiecībās
ir bīstami kļūt paviršiem,
neveltot tām pietiekami
daudz laika. Jāatceras, ka
svarīgs ir kvalitatīvi kopā
pavadīts laiks, kad otru
uzklausām un sadzirdam,
veltot nedalītu uzmanību.
Bet konfliktu cēloņi ir atšķirīgi uzskati, intereses
un vajadzības. Arī dusmoties bērni iemācās no vecākiem, viņus atdarinot.
Dusmu izvirdumi rodas no
negatīvajām emocijām, ar
kurām paši netiekam galā.
Mums kā pieaugušajiem ir

Kad Latvijas svētku mēnesis godam aizvadīts,
sācies gada gaišāko domu un cerību laiks –
Advente un Ziemassvētku gaidīšana.
Dievkalpojumi Dalbes ev.lut. draudzē
11.12. plkst. 14.00 – 3. Adventa dievkalpojums
24.12. plkst. 14.00 – Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
Dievkalpojumi Salgales ev.lut. draudzē
27.11. plkst.14.00 – 1.Adventa dievkalpojums, labdarības pasākums „Pasniedz roku -panāc pretī”
04.12. plkst.14.00 - 2.Adventa dievkalpojums
11.12. plkst.14.00 - 3. Adventa dievkalpojums
plkst.15.30 Kristīgās mūzikas koncerts „Atnākšana”
18.12. plkst.14.00 - 4. Adventa dievkalpojums
24.12. plkst.16.00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
25.12. plkst.14.00 Dievkalpojums pirmajos Ziemassvētkos.
Dievkalpojumi Konfesionāli luteriskās baznīcas Ozolnieku
luterāņu draudzē
Adventa laikā – svētdienās, plkst. 11.00
Ziemsvētku vakarā, 24. decembrī, plkst. 16.00
Pirmajos Ziemsvētkos, 25. decembrī, plkst. 11.00
Jaungada dievkalpojums, 1. janvārī, plkst. 11.00
Dievkalpojumus vadīs KLB Ozolnieku luterāņu draudzes mācītājs Uldis Fandejevs,
Ērģelniece Sintija Šteinkopfa.
Dievkalpojumi notiek KLB Ozolnieku luterāņu draudzē, Ozolniekos, Skolas ielā 10.

jāatceras, ka mēs nevaram
izmainīt otru cilvēku, bet
varam mainīt savu attieksmi,” vaļsirdīgā sarunā secina Sandis Ratnieks.
Psihoterapeits
aicina
vecākus attiecību sarežģījumus sākt šķetināt, vispirms
pārdomājot un izvērtējot
pašiem savu attieksmi un
rīcību, sakārtojot savu iekšējo pasauli, sākot sevi cienīt.
„Mēs cilvēkus cienām
par to, kas viņi ir un ko viņi
ir paveikuši. Vecāki nereti
sagrauj savu autoritāti ar
tukšiem solījumiem, demonstrējot varu, ar draudiem, noniecināšanu, nesavaldību, nepareizu izpratni
par vecāka lomu. Bet ir arī
cilvēki, kas no otra cenšas
izspiest solījumu un tad,
uz to manipulējot, „spēlē”,”
pieredzē dalās ģimenes
psihoterapeits, aicinot uz
problēmsituācijām ģimenē
paskatīties no dažādiem aspektiem.
Nenormāls bērna skatījumā šķiet pieaugušais,
kurš kliedz bez iemesla vai
to nepaskaidro. Risinājumi- miers, savaldība, cieņa, dialoga veidošana, kur
es neapsūdzu, neuzbrūku,
runāju par sevi, savām domām un izjūtām konkrētajā
situācijā. Iemīlēšanās stadijā cilvēki meklē līdzīgo un
vienojošo. Svarīgi to atcerēties arī tad, kad jānogludina
konflikti.
Tikšanās reizē bija interesanti uzzināt par dažādiem vecāku- bērnu
saskarsmes
modeļiem,
kas klātesošos rosināja
pārdomāt un izvērtēt savu
attieksmi pret pašiem tuvākajiem ģimenes locekļiem.
Tikšanās noslēgumā vēlreiz
tika akcentētas audzināšanas stratēģijas – kvalitatīvi
kopā pavadīts laiks, mīlestība, kontakts, komunikācija,
robežu novilkšana un disciplīna, atceroties, ka bērni
mācās atdarinot, vecāku
dzīvē jāsaskan vārdiem un
darbiem.
Solvita Cukere
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Salgales jaunieši sporto kopā ar Raimondu Elbakjanu

Oktobra nogalē Ozolnieku novada jaunieši Salgales pamatskolas sporta zālē
pavadīja sportisku vakaru
kopā ar Raimondu Elbakjanu- vērienīgākās ielu sporta kustības Latvijā Ghetto
Games aizsācēju un organizētāju, Ghetto Family dibinātāju un biedrības Streetbasket prezidentu.
„Pirmajā tikšanās daļā
sporta „zvaigzne” jauniešiem
piedāvāja kopīgu vispārējās
fiziskās sagatavotības treniņu, kurā jaunieši varēja
kārtīgi pasvīst, bet otrajā
daļā Raimonds dalījās stāstos par savu dzīves pieredzi,
skolas gaitām, blēņām, kas

sastrādātas un, protams, arī
par Ghetto Games darbības
pirmsākumiem un attīstību.
Jaunieši neslēpa sajūsmu par
šo aizraujošo tikšanos,” informē Salgales pamatskolas
sporta skolotājs un Salgales
Jauniešu centra vadītājs Raivis Duplinskis.
Raimonds Elbakjans dalījās ar jauniešiem arī savā
dzīves moto: „Ghetto Games
ir mans dzīvesveids jau astoņus gadus. Arī es jaunībā par
daudzām lietām baigi cepos,
tad, gadiem ejot, esmu daudz
ko izpratis un apguvis spēju
uz apkārt notiekošo skatīties
pavisam mierīgi, pieņemot,
ka citi var domāt un rīkoties

citādāk.
Manuprāt, Gheto
Games ir
projektā ieinteresēto
cilvēku kopīga darba
rezultāts,
lai tik mazā
valstī, kāda
ir Latvija,
realizētos
tik
liels
projekts.
Bet tas ir, un tas dzīvo! Un
tikai tāpēc, ka reiz sanāca
kopā cilvēki, kuriem likās
ļoti svarīgi palīdzēt jauniešiem pilnveidot sevi, sniegt

iespēju pozitīvā vidē sportot, lietderīgi pavadīt brīvo
laiku un attīstīt talantus.
Es uzskatu, ka viss, ko šajā
dzīvē vēlamies piedzīvot, ir

7

mūsu pašu rokās. Vajag darīt un piedzīvot! Vēlu jums
veiksmi un daudz, daudz
veselības! Ar pārējo jūs paši
tiksiet galā!”
Solvita Cukere

Novadnieks Roberts Zvejnieks – Latvijas labākais šorttrekists
Ozolnieku vidusskolas
audzēknis Roberts Zvejnieks uzrādījis lielisku
sniegumu 2016./2017.gada
sezonas iesākumā, sākot
ar Eiropas lielākajām sacensībām “Alta Valtellina
Trophy” Itālijas pilsētā Bormio, kas notika no 23. līdz
25. oktobrim. Roberts uzvarēja 500 metru distanci,
uzstādot jaunu sacensību
rekordu, noslidojot ātrāko
laiku (41.282) šo sacensību
25 gadu vēsturē, kas arī ir

jauns Latvijas rekords Junioru A grupā.
R. Zvejnieks uzrādīja
lielisku sniegumu arī Pasaules Kausa posmā Kanādas pilsētā Kalgarī, izcīnot
11.vietu 500 metru distancē
novembra sākumā. Roberts
iekļuva ceturtdaļfinālā, kur
ierindojās 3.vietā.
Latvijas izlases galvenā trenere Evita Krievāne
ir gandarīta ar sasniegto:
“Roberts ir ļoti progresējis
šorttreka tehnikā, taktikā,

kā arī fiziskajā sagatavotībā, kopš mēs esam uzsākuši
jauno šorttreka programmu. Viņš joprojām ir juniors, un pieredze Pasaules
kausos ir ļoti vērtīga.”
Novembrī Roberts vēl
plāno, piedalīties otrajā
pasaules kausa posmā ASV
pilsētā Soltleiksitijā, kur
viņš startēs 500 metru un
1000 metru distancēs.
Roberts Zvejnieks - pirmais no kreisās puses

8. Ozolnieku Pasniedz apbalvojumus spēcīgākajiem
novada
spartakiādi motosportistiem
uzsāk zolītes
turnīrs
15. novembrī ar zolītes
turnīru aizsākās 8. Ozolnieku novada spartakiāde.
Turnīra 1. kārtā piedalījās
39 dalībnieki no dažādām
novada vietām. Pirmajā kārtā visaktīvākie bija deviņi
Salgales komandas dalībnieki. Turpmākās 5 sacensību
kārtas norisināsies otrdienās plkst.19.00 Ozolnieku
Sporta centrā. Pēdējā kārta,
kur uzzināsim turnīra uzvarētājus un apbalvošana būs
20.decembrī. No 6 sacensību kārtām ieskaitei vērtēsim
5 labāko kārtu rezultātus.
Jauni novada spartakiādes
komandu dalībnieki var pievienoties ikvienā no kārtām,
tā krājot punktus savai komandai.
Šogad iedzīvotāji var izmēģināt savus spēkus un
spējas kādā no 14 spartakiādē piedāvātajiem sporta
veidiem.
Irēna Leitēna, Ozolnieku
Sporta centrs

Novembrī
norisinājās
2016.gada
motosporta
sezonas
apbalvošanas
ceremonija.
No
Agarska
Triāla
Kluba(ATK) braucējiem par
absolūto Latvijas čempionu
triālā jau piekto reizi pēc
kārtas ir kļuvis mūsu novadnieks no Salgales pagastaAndris Grīnfelds. D grupā
pirmā vieta Armandam Frīdenbergam, bet otrā Ketijai
Agarskai. Ceturtais šajā gru-

pā ir mūsu novadnieks no
Garozas – Rainers Pīrāgs.
Novadnieki Andris Grīnfelds un Kaspars Vērnieks
šogad ir saņēmuši „Motosporta meistaru” titulus.
Par 2016.gada Latvija
klubu komandu čempionu
jau 15. reizi ir kļuvusi ATK
komanda, kuru pārstāv
mūsu novadnieki – brāļi
Andris un Artūrs Grīnfeldi.
Agarska Triāla Kluba preses
dienests

Edvīns Silovs, Latvijas
Slidošanas asociācija

14.reizi aizvadīts Ozolnieku pusmaratons, aicina Ziemas skrējiens

Oktobra nogalē Ozolnie- cidoniju dzērienu no zemkos notika novada gada lie- nieku saimniecības „Bētras”.
lākais skriešanas pasākums Kaut diena bija apmākusies
– rudens pusmaratona skrē- un līņāja, skrējēju rindas tika
jiens ar distances garumu – pārstāvētas no plaša ģeogrā21,097 kilometri. Sacensībās, fiskā apgabala. Pasākumu rīkā ierasts, varēja sacensties koja biedrība “Skrējēju klubs
arī satelītskrējienā – 5 km, “Ozolnieki”” un Sporta un
kā arī bija 2,2 km distance veselīga dzīvesveida nodaļa
jaunākiem dalībniekiem, nū- ar Ozolnieku novada Domes
jotājiem, senioriem un skrē- atbalstu, atbalstītāju vidū
jieni bērniem.
bija vietējie Ozolnieku novaOzolnieku pusmaratons ik da uzņēmumi un zemnieku
gadu notiek kopš 2007. gada, saimniecības.
iepriekšējie bijuši ar pauzēm
Gada nogalē Ozolniekos
vairāku gadu garumā. Pērn gaidāmas vēl vienas sacenpasākums pirmo reizi tika sības, kas pēdējos gados arī
rīkots citā vietā – skriešanas ieguvušas skrējēju atsaucību
trases bija izveidotas apkārt no visas Latvijas – 11.decemOzolnieku ezeram, pulcējot brī notiks Ziemas skrējiens.
vairāk nekā 400 dalībnieku.
Šogad skrējiens notika ierasRolands Bartaševics,
tajā vietā, 2013.gadā pārserSK „Ozolnieki”
tificētajā trasē, pusmaratonam ar finišu
«Ozolnieku Avīze»
pie Ozolnieku Sporta
Metiens – 3500 eks.
centra.
Iznāk reizi mēnesī.
Visi pusmaratona
Reģistrācijas nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
un satelītskrējiena
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
veicēji saņēma pieOzolnieku novads, LV-3018
miņas medaļas. Pēc
Redaktore: Solvita Cukere
skrējiena bija iespēTālr. 29448482
ja iestiprināties ar
e-pasts: avize@ozolnieki.lv
karstu zupu, kas paIespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
gatavota ar Zemesuz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
sardzes 52. kājnieku
Par rakstos minētajiem faktiem
bataljona atbalstu,
atbild autors.
un nobaudīt karsto
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ziņojumu dēlis

Sirsnīgi sveicam
decembra mēneša jubilārus!
Katra diena ir diena,
lai strādātu un sapņotu,
lai smietos un brīnītos,
lai runātu un klausītos,
lai priecātos un justos laimīgs.

2. decembrī plkst.19:00 komēdija “Sauc, es nākšu” pēc A.Gaļina lugas motīviem. Aktieri
Gunta Virkava, Aīda Ozoliņa un Jakovs Rafalsons. Režisors Felikss Deičs. Komponists Valdis
Zilveris. “Divas sievietes, viena ar angļu gramatiku somā, otra ar skotu viskiju uz galda,
ļaujas piedzīvojumam satikt noslēpumaino svešinieku, kurš sola piepildīt visas slēptākās
fantāzijas…” Ieejas maksa: 7,00 un 5,00 EUR. Biļetes Tautas nama kasē un bilesuparadize.lv.
14. decembrī plkst. 17:00 Ziemassvētku balle senioriem! Ozolnieku Mūzikas skolas
audzēkņu koncerts un balle ar šlāgerdziedātāju Heinrihu Kalvīti un Elitu Strazdiņu.
Līdzi ņemams groziņš. Dalības maksa 2,00 EUR. Pieteikties Ozolnieku novada domē pie
sociālās darbinieces Dainas Ivulānes, „OKSDU” pie Annas Luščenokas vai Branku pakalpojumu
centrā pie Zeltītes Skrabes.

Valijai Žodziņai -90!
Eugenijai Genovaitei Maciulytei -90!
Anastasijai Ezeriņai -90!
Aivaru Siljāni
Genovefu Koževņikovu
Ludmilu Jekševicu
Āriju Burdikovu
Laimu Lilitu Brakši
Aleksandru Kuzņecovu
Nadeždu Mirojevsku
Gaismu Līviju Sondori

Ozolnieku Tautas nams
decembrī ielūdz

18. decembrī plkst. 19:00 Ineta Rudzīte un „Sympathique” koncertā “Enģeļu
pieskāriens”. Mīlestības, piparkūku un šokolādes smarža kopā ar skaistākajām Ziemassvētku
melodijām latviešu un franču valodās. Ieejas maksa: 7,00 un 5,00 EUR.

Jāni Ulmani
Ņinu Melenčuku
Gunāru Jēkabu Barupu
Vitāliju Rutuli
Ritu Indrikovu
Zigfrīdu Dreiliņu
Mariju Kovaļevsku
Zigrīdu Lielauzu

decembrī

10.decembrī plkst.16:00 Austrumu deju klubs
“ORIENTAL LADIES” ielūdz uz krāšņu eksotisko deju
koncertu “Ziemas pieskāriens”.
Piedalās deju grupas – „Oriental Flowers” (Olaine), „Sanara” (Dobele), „Al
Bahira” (Jelgava), „Raida” (Rīga), „Anarkali” (Rīga), „Amira Nur” (Iecava). Īpašie
viesi - soliste Patrīcija Erdmane un „Lady-Latino” no studijas „Dejo Visi”.
Jūs gaida deju kokteilis - jutekliskie austrumi, vasarīgs latino, tango-fusion,
American Tribal stile, ugunīgie čigāni un jautras dejiskas Ziemassvētku
ieskaņas etīdes. Ieeja bez maksas.

16.decembrī plkst.17:00 Ziemassvētku balle senioriem
ar grupu “FORTIS”.
Lūgums Ānes ciema iedzīvotājiem pieteikties pie Larisas Veipas, Ānes kultūras nama 1.kabinetā. Salgales pagasta pensionārus aicinām sazināties ar
Andu Plikšu pa tālruni 29109265. Dalības maksa 2,-EUR.

25. decembrī plkst.14:00 Ziemassvētku teatralizēta
rotaļu programma bērniem “Ziemassvētki lauku sētā”.
Bērniem tiks pasniegta pašu sagādāta dāvana ar bērna vārdu un uzvārdu,
iepriekš atnesot uz Ānes kultūras namu (Ānes ciemata bērniem, kuri
neapmeklē bērnudārzu dāvaniņa no Ozolnieku novada domes, pieteikties
pie sekretāres T. 63050241, 28652208).

25. decembrī plkst. 16:00 Ziemassvētku teatralizētā rotaļu programma bērniem
“Ziemassvētki lauku sētā”. Sarīkojums bērniem līdz 9 gadu vecumam. Ieejas maksa: 1,50
EUR no cilvēka, biļešu iegāde līdz 23. decembrim (pasniegs pašu sagādātu dāvanu ar bērna
vārdu un uzvārdu, ko iepriekš jāatnes uz Tautas namu).
26. decembrī plkst. 15:30 Ziemassvētku teatralizēta rotaļu programma bērniem
“Ziemassvētki lauku sētā” - Ozolnieku pagasta bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu
(bērniem dāvana no Ozolnieku novada domes, pieteikties pie sekretāres pa tālr. 63050241,
28652208).
31. decembrī plkst. 24:00 uguņošana pie Ozolnieku novada domes!

Pasākumi
Salgales pagastā
decembrī
25.decembrī plkst. 12.00
Garozas pamatskolā Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Uz pasākumu
kursēs autobuss. Lūdzu iepriekš
pieteikties pa tālr.29109265
30.decembrī plkst.21.00
Garozas pamatskolā Vecgada
balle.
Jautras atrakcijas, dziesmas un
dejas kopā ar Pirātu un DJ Sutaa
Ierašanās Ugunīgā gaiļa gadam
piemērotā spilgtā tērpā un
rotaslietās.
Līdzi ņemiet groziņu. Uz vietas
piedāvāsim tēju un kafiju.
Lūdzu iepriekš pieteikties līdz
27.decembrim pa tālr.29109265
Dalības maksa 3.00 EUR.

Biļešu iepriekšpārdošana Tautas nama kasē un bilesuparadize.lv.
Kases darba laiks – O., T., C., P. no plkst.16:00 – 20:00 un
stundu pirms pasākumiem.
Pieteikumus pieņem arī pa tel. 26525350, 63050144

Ozolnieku Sporta centra pasākumi decembrī
Datums
03.12.

Plkst.
14:00

04.12.
06.12.
07.12.
10.12.
11.12.
13.12.
17.12.
17.12.

11:00-14:00
19:00
18:00
11:00-14:00
11:00
19:00
10:00
18:00

18.12.

16:00

20.12.

19:00

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli
Ozolnieku novada domes izsoles komisija rīko nekustamā īpašuma
Celtnieku iela 20, kas atrodas Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,
kadastra Nr.5444 007 0193, rakstisku izsoli ar lejupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,188 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5444 007 0193 un ēkas ar kadastra apzīmējumu
5444 007 0193 001.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2016.gada
23.novembra līdz 2016.gada 23.decembra plkst. 8:15 Ozolnieku
novada pašvaldības kancelejā (2.kabinetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā.
Piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 23.decembrī plkst.8:20, Ozolnieku
novada pašvaldības zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos.
Mantas sākumcena ir 8010.00 EUR.
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums EUR 801.apmērā Ozolnieku novada domes kontā Nr.LV72HABA0551001405027,
a/s „Swedbank”, kods: HABALV2X ar norādi Nodrošinājums nekustamā
īpašuma Celtnieku iela 20 izsolei
Īpašuma apskate iespējama katru darba dienu, iepriekš piesakoties pie
Nekustamā īpašuma speciālista Jāņa Beķera, tel. 29993538.
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 divu mēnešu 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

Ozolnieku novada domes izsoles komisija rīko otro nekustamā
īpašuma „Graudi”, Jaunpēternieki, Cenu pagasts, Ozolnieku
novads, kadastra Nr.5444 004 0041, kura sastāvā ir zemes
vienība 1,1977 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54440040041
un būve ar kadastra apzīmējumu 54440040041001, rakstisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no
2016.gada 23.novembra līdz 2016.gada 23.decembra
plkst. 8:20 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā, Stadiona
ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā.
Piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 23.decembrī plkst.8:25, Ozolnieku novada pašvaldības zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos.
Mantas sākumcena ir 5 065.00 EUR.
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums EUR 506.50 apmērā Ozolnieku novada domes kontā
Nr.LV72HABA0551001405027, a/s „Swedbank”, kods: HABALV2X,
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Graudi” izsoles nodrošinājums”
Īpašums ir publiski pieejams.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv, sadaļā
„Sabiedrība”, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā
10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā) darba laikā pie ziņojuma
dēļa.
Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena divu
mēnešu 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

SPORTA PASĀKUMI
Nacionālās līgas spēle VK ”Ozolnieki” pret OC Limbaži/
MSG
Futbola sacensības bērniem „Ozolnieku kauss”
Ozolnieku novada 8.spartakiāde zolītē, 4.kārta
Koptreniņš skriešanā "Ozolnieku apļi"
Futbola sacensības bērniem „Ozolnieku kauss”
Skriešanas sacensības „Ziemas skrējiens”
Ozolnieku novada 8.spartakiāde zolītē, 5.kārta
Ziemassvētku atklātais turnīrs novusā
Baltijas līgas volejbols VK "Poliurs /Ozolnieki" pret VK
„Jēkabpils/Lūši”
Baltijas līgas volejbols VK "Poliurs /Ozolnieki" pret VK
„Ezerzeme/DU”
Ozolnieku novada 8.spartakiāde zolītē, 6.kārta
(apbalvošana)
Pateicība Ozolnieku Tautas nama Fotostudijas vadītājam
Aigaram Dāboliņam par aizrautīgu darbošanos ar novada
fotografēšanas entuziastiem. Aigars ir sirsnīgs, atsaucīgs un
aizrautīgs fotomākslas meistars, kurš ieliek savu sirdi studijas
darbā. Ar nepacietību gaidām Fotostudijas nodarbības un
ceram uz sadarbību nākotnē, veidojot kopīgus mākslas projektus! Paldies un vissirsnīgākie vēlējumi turpmākajā darbībā!
Fotostudijas dalībnieku vārdā- Anda Baraškina

Aizsaulē
aizgājuši
Jānis Pogulis 1941
Aleksandrs Kuzmins 1961
Jezafa Driča 1934
Daina Dumpe 1970
Mihails Sakovičs 1939
Česlavs Krutjko 1965
Anna Labuča 1938
Gaļina Belova 1951
Valters Buntroks 1935
Ziedonis Aleksandrs Nasikailovs 1945
Velta Šimiņa 1929
Fjodors Gruznovs 1937

