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ar saknēm novadā

Dzejas dienās svinīgi atver „Zemgales Lauku partnerība
vācelītes” jubilejas izdevumu
“Lielupe” izsludina
uzņēmējdarbības projektu
iesniegšanas 2. kārtu

Ceļu pie lasītājiem sācis dzejnieku kluba „Pieskāriens” desmitais - jubilejas almanahs „Zemgales
vācelīte”. Tajā publicēti

48 Zemgales autoru dzejoļi. Grāmatas jubilejas izdevuma atvēršanas svētki
aizsākās ar kopīgu ziedu
paklāja veidošanu. Pēc

tam Dzejas dienu dalībnieki tika aicināti uz svētku koncertu, kur muzicēja
jauktais koris „Svīri”, Ze(turpinājums 3. lpp.)

Radošā gaisotnē aizritējusi trešā
novada jauniešu diena
Saulainajā pirmās
mācību nedēļas nogalē,
9. septembrī, trešo reizi
norisinājās Ozolnieku novada jauniešu diena, kas
katru gadu tiek rīkota citā
novada ciemā - šogad Emburgā, Salgales pagastā.
Jaunieši pulcējās kopīgām aktivitātēm Salgales Mūzikas un Mākslas
skolas pagalmā. Šeit varēja piedalīties radošajās
darbnīcās un piedalīties
sportiskās
aktivitātēs.
Jaunieši varēja iesaistītes
topošā Emburgas Jauniešu centra sienu gleznojumu radīšanā. Arī šogad
pasākumā neizpalika bez
siltas zupas, pašu cepta
popkorna un piepūšamajām atrakcijām. Pļavā pie
Salgales baznīcas veiklībā un precizitātē mērojās ne tikai jaunsargi,
bet ikviens, kuru aizrauj

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” izsludina
atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas
2. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas
Jelgavas
un Ozolnieku novados
ieviešanai. Kārta tiek
izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā:
“Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk.
lauksaimniecības produktu
pārstrādes, lauku tūrisma
un amatniecības attīstībai”.
Projektu iesniegumus
varēs iesniegt no 21.oktobra
līdz 21. novembrim. Atbalstam var pieteikties ikviens,
kurš vēlas uzsākt vai attīstīt
uzņēmējdarbību Jelgavas
un Ozolnieku novados. Nevar pieteikties tie uzņēmumi, kam iepriekšējā gada
apgrozījums
pārsniedz
70 000 EUR.
ELFLA finansējuma atbalstu līdz 70% no projekta

izmaksām var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta
vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai.
Plašāka informācija ir
pieejama partnerības mājas
lapā www.partnerībalielupe.lv, sadaļā Leader 20142020. Papildus informācija un konsultācijas Lauku
partnerībā “Lielupe”, Kr.
Barona iela 40, Jelgavā,
tālr. 26399946, e-pasts lielupe@partneribalielupe.lv.
Lūgums iepriekš saskaņot
tikšanos!
Projektu konkursa nosacījumu skaidrošanai organizējam tikšanās ar iedzīvotājiem pagastos. Aicinām
piedalīties!
Sanāksmes notiks: 12.
oktobrī plkst. 17.00 Ozolniekos, Ozolnieku novada
domes zālē un 13. oktobrī
plkst. 17.00 Emburgā, Salgales pagasta pārvaldes sanāksmju zālē.

Antra Pošeika, Attīstības
plānošanas daļas vadītāja

Aicinām apmeklēt iedzīvotāju sapulces!

sacensības gars starp komandām. Novada jaunsargu instruktors Ēriks
Grinevics pastāstīja, ka
visas aktivitātes izvēlētas
ar mērķi veicināt jauniešu sadarbību un stiprināt
komandas garu. Dienas
noslēgumā jaunieši izbaudīja jautru ballīti.
Jauniešu dienas mēr-

ķis bija popularizēt darbu ar jaunatni Ozolnieku
novadā, sniedzot iespējas
satikties dažādām organizācijām, iepazīties ar
piedāvājumu jauniešiem
novadā. Paldies aktīvajiem novadniekiem, kuri
piedalījās jauniešu dienas
plānošanā, organizēšanā
un realizēšanā!
Solvita Cukere

Ozolnieku novada pašvaldība 2016. gada oktobra beigās
un novembra sākumā plāno organizēt iedzīvotāju sapulces, piedāvājot iedzīvotājiem iespēju klātienē saņemt
informāciju un sniegt ierosinājumus par divām tēmām:
1) sporta attīstība Ozolnieku novadā;
2) Ozolnieku novada pašvaldības 2017. gada budžeta
plānošana.
Aicinām iedzīvotājus iespēju robežās apmeklēt sapulci, kas
notiek jūsu pagastā.
Iedzīvotāju sapulču norises laiks un vieta:
18.10.2016. – plkst. 19:00 - Emburgā, Salgales pagasta pārvaldē, adrese: „Vīgriezes”, Emburga, Salgales pagasts;
20.10.2016. – plkst. 19:00 - Garozā, Garozas pakalpojumu
centrā, adrese: „Eži”, Garoza, Salgales pagasts;
25.10.2016. – plkst. 19:00 - Ānē, Ānes kultūras namā, adrese:
Celtnieku iela 12b, Cenu pagasts;
27.10.2016. – plkst. 19:00 - Brankās, Branku pakalpojumu
centrā, adrese: Parka iela 4, Cenu pagasts;
01.11.2016. – plkst. 19:00 - Ozolniekos, Domes ēkā, Adrese:
Stadiona iela 10, Ozolnieku pagasts.
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domes ziņas

septembris 2016
septembra sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:

Tiesībsargs aicina iepazīt labas
pārvaldības saukļus

1. Apstiprināt Būvvaldes

saimnieciskā gada pārskatu
uzaicināt SIA „Pagrabnieces
vadītāja amatā Arvīdu Račinski. Noteikt, ka Ozolnieku auditoru birojs”.
novada Būvvaldes vadītājs 8. Lūgt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases
Arvīds Račinskis veic arī
Būvvaldes arhitekta pienā- 131 501.73 EUR apmērā
Zemgales ielas seguma
kumus.
2. Apstiprināja sagatavoto un apgaismojuma posmā
lēmumprojektu par Ozolnie- no Jelgavas ielas līdz ēkai
ku novada izglītības iestāžu Zemgales ielā 23, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,
vadītāju atalgojumu no
Ozolnieku novadā izbūves
2016.g.1.septembra.
darbiem. Pēc iepirkumu
3. Apstiprināja saistošos
procedūras par darbu izpildi
noteikumus Nr.16/2016
12.07.2016. ir noslēgts
„Par nekustamā īpašuma
līgums ar SIA “IKO”.
nodokli Ozolnieku novadā
9.
Apstiprināt SIA “ Āne EP”
no 2017.gada”
ūdenssaimniecības
tarifus:
4. Apstiprināja Ozolnieku
ūdensapgādes
pakalpojunovada domes saistošos
miem 0.48 EUR/m3 bez
noteikumus Nr.15/2016
PVN;
„Grozījumi saistošajos
kanalizācijas pakalpojunoteikumos 27/2009
miem 1.28 EUR/m3 bez
„Ozolnieku novada pašvalPVN.
dības nolikums”. Nolēma
veikt grozījumus Ozolnieku 10. Noslēgt sadarbības līnovada pārvaldes struktūrā gumu ar VAS “Latvijas Valsts
atbilstoši Ozolnieku novada ceļi” par satiksmes drošības
uzlabošanu valsts reģionālā
pašvaldības nolikumam.
autoceļa P100 Jelgava-Dal5. Apstiprināja Sociālās
be un Eglaines/Skolas ielas
aprūpes centra “Zemgale”
nolikumu. Nolēma atzīt par krustojumā Ozolniekos.
spēku zaudējušu Ozolnieku 11. Atsavināt nekustamos
novada domes 2010. gada īpašumus “Amoliņi 1”, “Leģendas”, Salgales pagastā
19.janvārī apstiprināto
Ozolnieku novada pašvaldī- un “Dabes”, Cenu pagastā.
bas Sociālā aprūpes centra 12. Iznomāt ar apbūves
tiesībām Ozolnieku novada
„Zemgale” nolikumu.
6. Uzdot Ozolnieku novada pašvaldībai piederošo
zemes vienību 0,176 ha
pašvaldības Izsoles komiplatībā Kastaņu ielā 11,
sijai organizēt nekustamā
īpašuma Celtnieku iela 20, Ozolnieki, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, SIA
Āne, Cenu pagasts, Ozol“IH Skola” viesnīcas-hosteļa
nieku novads, ar kadastra
būvei un apsaimniekošanai.
Nr.5444 007 0193, trešo
13. Pieņemt no SIA „Drerakstisko izsoli ar augšupamway” Viktorijas ielas un
ejošu soli, nosakot, ka
tās komunikāciju dāvināizsoles sākumcena ir EUR
8`010,00. Izsoles rezultātus jumu.
14. Izsniegt biedrībai
iesniegt apstiprināšanai
“Ozolnieku
Roņi” atļauju par
Ozolnieku novada domē.
peldēšanas
laipu uzstādī7. Finanšu revīzijas veikšanu
pašvaldības
īpašumā
šanai, revīzijas pārskata
Ozolnieku
ezers,
Ozolnieki,
sagatavošanai un atzinuma
Ozolnieku pagasts, Ozolniesniegšanai par Ozolnieku
ku novads.
novada domes 2016.

Paziņojums
2016. gada 13.septembri Ozolnieku novada Dome apstiprināja SIA “ ĀNE EP”, reģ. Nr. 43603012967, juridiskā adrese Celtnieku ielā 9-12, Ānē, Cenu pagasts, Ozolnieku novads,
LV-3043, ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu
Āne un Tetele ciemam, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā.
No 2016.gada 01.novembra stājās spēkā SIA “ĀNE EP”
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi :
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 0,48 EUR/m3 (bez
pievienotās vērtības nodokļa);
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1.28 EUR/m3 ( bez
pievienotās vērtības nodokļa).

Tiesībsargs vērsies pie Latvijas pašvaldībām ar lūgumu pievērst uzmanību labas pārvaldības praksei ar
karikatūru un saukļu palīdzību. Šomēnes publicējam
pirmo kampaņas karikatūru ar saukli “Esi pieklājīgs!”.
Laba pārvaldība sākas ar pieklājību, ar valsts amatpersonu un darbinieku pretimnākošu attieksmi pret
cilvēku, kas vērsies ar jautājumu iestādē. Tādēļ labas
pārvaldības princips kā uzvedības norma paredz pienākumu valsts amatpersonām un darbiniekiem būt
pieklājīgiem. Savukārt cilvēkiem ir tiesības to prasīt.
Taču jāatceras, ka pieklājība nav tikai ar likumu uzlikts pienākums, tā ir arī laba audzināšana. Savstarpēja
pieklājība ir labākais veids, kā atrisināt cilvēkam vēlamo jautājumu un uzlabot labu pārvaldību.

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 13.septembra
sēdes lēmumu Nr.5 (protokols Nr.10)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.15/2016

“Grozījumi 2009.gada 13.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.27/2009
„Ozolnieku novada pašvaldības
nolikums” ”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 24.pantu

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības
nolikums” grozījumus, izsakot saistošo noteikumu 23.6.apakšpunktu jaunā redakcijā:
„23.6. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus, tai
skaitā vada Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļu.”
Saistošo noteikumu Nr.15/2016 „Grozījumi Ozolnieku novada
pašvaldības 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saskaņā ar Ozolnieku novada domes
2016.gada 12.augusta lēmumu tika
nolemts Ozolnieku novada pašvaldības 2016.gada štatu sarakstā likvidēt
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas
vadītāja amatu, deleģējot minētās
nodaļas vadīšanu domes priekšsēdētāja vietniekam. Līdz ar to tiek papildināti
minētās amatpersonas pienākumi.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem papildināts nolikuma 23.6. punkts, uzdodot
domes priekšsēdētāja vietniekam

vadīt Veselīga dzīvesveida un sporta
nodaļu.
3.Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms .
4.Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms
5.Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Nav attiecināms

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Paziņojums
par
nekustamā
īpašuma
izsoli

Ozolnieku novada
domes izsoles komisija rīko
trešo nekustamā īpašuma
Celtnieku ielā 20, kas
atrodas Ānē, Cenu pagastā,
Ozolnieku novadā, kadastra
Nr.5444 007 0193, rakstisku
izsoli ar augšupejošu 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 27.septembra līdz 2016.gada
26.oktobra plkst. 8:15
Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā, Stadiona ielā
10, Ozolniekos, Ozolnieku
novadā.
Piedāvājumi tiks atvērti
2016.gada 26.oktobra
plkst.8:20, Ozolnieku novada
pašvaldības zālē, Stadiona
ielā 10, Ozolniekos.
Mantas sākumcena ir
8 010 EUR.
Izsoles dalībniekam
pirms izsoles ir jāsamaksā
nodrošinājums 801.00
EUR 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 pa tālr.
63084710, 26132486 pie
Aivara Stroda.
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

aktualitātes

septembris 2016

Tagad iedzīvotājiem
Vecāki varēs atgūt naudu arī
pieejami arī Veselības
par bērnu interešu izglītību
inspekcijas e-pakalpojumi
Veselības
inspekcija iedzīvotāju un uzņēmēju/iestāžu ērtībām ir
izstrādājusi
e-pakalpojumus, kas pieejami portālā www.latvija.lv. Šos
pakalpojumus Ozolnieku
novada iedzīvotāji var
saņemt arī Valsts un
pašvaldību
vienotajā
klientu
apkalpošanas
centrā Salgales pagasta
pārvaldes ēkā ”Vīgriezes”,
kur pieejamas speciālista
konsultācijas par valsts
iestāžu e-pakalpojumiem.
Ar klientu apkalpošanas
speciālistu var sazināties
pa tālruni 63099229.

”Vīgriezēs” iespējams
pieteikt arī Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts
sociālās apdrošināšanas
aģentūras pakalpojumus,
kā arī saņemt konsultācijas par astoņu valsts iestāžu e-pakalpojumiem un
praktisku palīdzību darbā
ar datoru, internetu un
eID viedkartes lasītāju.
Tāpat centrā pieejamas
konsultācijas par Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras un
Valsts darba inspekcijas
pakalpojumiem.

Dzejas dienās svinīgi
atver „Zemgales
vācelītes” jubilejas
izdevumu
(sākums 1. lpp.)

messargu ansamblis, priecēja Reiņa Galenieka vijoles
spēle, vokālais ansamblis
„Sekvence” un deju kolektīvu uzstāšanās. Pasākumā
ar dzejas lasījumiem uzstājās paši autori, kuru darbi
iekļauti grāmatā. Starp viņiem arī mūsu novadnieki Ināra Gaile, Ingūna Lipska
un Edvīns Jansons. Patīkami bija ieklausīties dziesmās ar klātesošo autoru
dzejas vārdiem, kas vārda
spēku papildināja ar mūzikas skaņu burvību.
Grāmatas
atvēršanas
svētkus vadīja dzejas kluba „Pieskāriens” vadītāja
Rasma Urtāne un dzejnieks
Jānis Zariņš. Septiņi no autoriem, tostarp arī Salgales
pagasta Garozas iedzīvotāja
Ināra Gaile, dzejas „vācelī-

ti” palīdzējuši piepildīt jau
desmito gadu pēc kārtas,
pateicoties par iespēju sevi
izteikt un izaugt. Uzrunātie
novada dzejnieki smaidot
atzīstas, ka dzejoļu tematiku
un noskaņu rod dabā, dzīves
notikumos un gremdējoties atmiņās. Dzejnieki savus domu graudus tāpat kā
lauksaimnieki ražas vākumu
izvētī un saber apcirkņos.
Dzejas lasītāji un bibliotekāri, sveicot autorus,
akcentēja, ka dzejai ir nozīmīga loma sociāli svarīgu
sabiedrības norišu spilgtā
atspoguļojumā, vēlot, lai
dzejnieku un lasītāju pulks
tikai pieaug, bet dzeja „ceļ”
nevis „dzeļ”.
Jaunais dzejas krājums
kā dāvinājums nonāks visās
novada bibliotēkās, lai būtu
pieejams ikvienam dzejas
mīļotājam.
Solvita Cukere

Sākot ar 2016. gadu,
par attaisnotajiem izdevumiem tiek uzskatīti arī
izdevumi par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem līdz 18 gadu
vecumam. Vecāki varēs
atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu no maksas, piemēram, par sporta nodarbībām izglītības
iestādē vai interešu pulciņiem, ja pedagogs ir saņēmis pašvaldībā licenci.
Attaisnojuma dokumentus - čekus, kvītis - vecāki
ir aicināti krāt šogad, taču
iesniegt, lai atgūtu naudu
par tiem, varēs nākamgad.
Attaisnotajos izdevumos iekļaujami veiktie
maksājumi par tādu pul-

ciņu apmeklējumu, ko būs
nodrošinājusi izglītības
iestāde vai citas juridiskās
un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet
pašvaldībā ir saņēmušas
attiecīgas licences. Izglītības iestāžu reģistrs ir
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pieejams interneta vietnē
www.viis.lv.
Izdevumus par interešu izglītību varēs iekļaut
2016. gada ienākumu
deklarācijā, ko varēs iesniegt, sākot ar 2017. gada
1. martu.

Solvita Cukere

Plašas iespējas mācīties ar
ES atbalstu

Lauku konsultāciju un
izglītības centrs (LLKC)
sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti
(LLU) uzsācis vērienīga
mācību projekta īstenošanu
Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam
ietvaros, kas turpināsies
līdz 2018. gada beigām.
Projekta
laikā
tiek
piedāvātas
mācības
četros mācību blokos –
lauksaimniecība, pārtikas
produktu ražošana, mežsaimniecība un kooperācija. Lauksaimniecības
blokā iespējams apmeklēt 36 tēmu mācību kursus par lauksaimniekiem
aktuālām tēmām – savstarpējās atbilstības prasības,
lauksaimniecības
produktu integrētā audzēšana, agrovide, bioloģiskā
lauksaimniecība un lauk-

saimniecības uzņēmumu
efektivitātes palielināšana.
Pārtikas produktu ražošanas blokā tiek piedāvātas
mācības 16 tēmu kursos
– higiēnas prasību nodrošināšana uzņēmumā, pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēmas ieviešana
(HACCP), pievienotās vērtības radīšana produkcijai,
kā arī progresīvu prakses
un zinātnes atziņu pielietojamība pārtikas produktu
ražošanā.
Par
mežsaimniecības
jautājumiem izglītoties varēs 21 tēmas mācību kursos par mežaudžu ražības
un CO2 apjoma piesaistes
palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību,
savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī mežsaimniecības uzņēmuma efektivitātes palielināšanu.

Kooperācijas blokā būs
iespējams apgūt 3 tēmu mācību kursus par kooperatīvu
izveides un kopdarbības pamatprincipiem, kā arī darbības dažādošanu un konkurētspējas palielināšanu.
Liela daļa mācību būs
ar 100% atbalsta intensitāti, t. i., dalībniekiem par
mācībām nebūs jāmaksā.
Paredzēts, ka atkarībā no
kursa tēmas mācību ilgums
būs no 2 līdz pat 20 dienām
garš, un dalībniekiem jāņem vērā, ka būs jāapmeklē
vismaz 75% no paredzētā
kursa apjoma, lai iegūtu
apliecinājumu par mācību
apmeklējumu.
Lauksaimniekiem, mācībām jāpiesakās LLKC
reģionālajā birojā, Rīgas
ielā 34, Ozolnieku p., Ozolnieku n., LV-3018, tālr:
63007562, 26400224.
Jolanta Sūna-Strautiņa,
LLKC Tālākizglītības nodaļa

Nodrošinās minimālās sociālās garantijas mazo algu saņēmējiem
Lai nodrošinātu minimālas sociālās garantijas
cilvēkiem, kuru atalgojums ir mazāks par minimālo mēneša darba algu,
no 2017. gada 1. janvāra,
noteiks obligāto sociālās
apdrošināšanas iemaksu
minimālo līmeni. To paredz Saeimā apstiprinātās

izmaiņas likumā “Par valsts
sociālo
apdrošināšanu”,
kas izstrādātas 2016. gada
valsts budžeta veidošanas
gaitā sadarbībā ar Finanšu
un Ekonomikas ministriju
un citām valsts institūcijām
un sociālajiem partneriem.
No visiem sociāli apdrošinātajiem cilvēkiem 31,2%

apdrošināšanas iemaksas ir
mazākas par valstī noteikto
minimālo darba algu. Līdz ar
to pastāv iespēja, ka trešdaļa
sociāli apdrošināto cilvēku
nevarēs sev nodrošināt pat
minimālo pensiju. Tā rezultātā viņiem varētu nepietikt
līdzekļu ikdienas iztikai, kā
arī tas var radīt papildu slo-

gu pārējiem valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu veicējiem.
No 2017. gada 1. janvāra
līdz 31. decembrim paredzēts pārejas periods, kad
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
būs 75% apmērā no valstī
noteiktās minimālās algas.

Savukārt no 2018. gada 1.
janvāra par katru darba ņēmēju, kuram atlīdzība ir noteikta mazāka par minimālo
algu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
būs jāveic no valstī noteiktās
minimālās algas.
Solvita Cukere,
sadarbībā ar Labklājības
ministriju
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Ozolnieku jaunieši piedalās
Piena paku laivu regatē

Ozolnieku
bērnu un jauniešu
iniciatīvu centra jaunieši šogad pirmo
reizi piedalījās XIV
BALTAIS Piena paku
laivu regatē. Jaunieši būvēja laivu „Ozola zīli” ar domu,
ka ozols ir mūsu
novada simbols, kas
ir varens un stiprs.
Bet mēs esam ozola
jaunās zīles un
novada nākotne.

Regatei jaunieši
laivu cītīgi būvēja
divas nedēļas,
līdz sasniedza
savu mērķi un
varēja piedalīties
aizraujošajā regatē
Lielupes ūdeņos.
Regate ir amizantākais „Piena, maizes
un medus svētku”
notikums, kur
sacenšas laivas,
kuru dalībnieku
komandas izgata-

vojušas no tukšām
piena pakām, lai
pārspētu viens otru
izdomā un atraktivitātē.
Pateicamies
mūsu atbalstītājiem: Ozolnieku
novada domei un
SIA “UPPE”, SIA
“Viva color” un SIA
“Pēterkoks”.
Sintija Ciša,
Ozolnieku jauniešu
centra vadītāja

Vēlme pieaugt kopā ar novada
jauniešiem

Maija Kaulēna, jaunā
Branku Jauniešu centra
vadītāja, šobrīd pēc pavadītajiem pieciem gadiem
pedagoģijā un Eiropas apceļošanas, smeļoties mūsdienīgu pieredzi darbā ar
jaunatni, ir gatava dot savu
enerģiju un pieredzi tiem,
kuri ir ieinteresēti to iegūt.
„Branku Jauniešu centrā
jau no pirmās darba dienas
jūtos gaidīta kā mājās. Šeit
esmu atradusi domubiedrus - jauniešus, kuri ir gatavi ar visu sirdi un dvēseli
„lēkt iekšā” visā, ko viņiem
piedāvāju.
Pozitīvā darba pieredze
Tetelē palīdzēja Maijai pieņemt lēmumu atgriezties
pie Ozolnieku novada kolēģiem, kurus viņa augstu
vērtē. Kā pirmais lielais uzdevums Maijai bija piedalīšanās jauniešu apmaiņas
projektā “Youth in election”
Turcijas pilsētā Tekirdag
kopā ar Ozolnieku un Ķekavas novadu jauniešiem.
Daloties pieredzē, ar Branku Jauniešu centra jauniešiem Maija organizēja

Novadniece Ženija Miškovska
svin 105. dzīves vasaru!

Kā skaists dzijas kamols
ir savijies Ozolnieku novada
gados cienījamākās vecmāmiņas Ženijas Miškovskas
bagātais mūžs, kurā netrūkst
ne melno, ne balto dzijas pavedienu. Vecmāmiņas mūžā
atspoguļojas visa Latvijas
vēsture ar uzplaukumu, dziļām rētām, ar stiprumu un
cēlu gribu. Lai arī ir piedzīvots 1. pasaules karš un bēgļu gaitas, Ženijas bērnība paiet bezrūpīgi, zem mīlestības
spārna, kurā tiek dots viss,
lai mazā meitene izaugtu par
cēlu dāmu.
Pagājušā
gadsimta
20.-30.gadi Latvijai ir uzplaukuma laiks, kurus arī
Ženijas kundze atceras kā
savus dzīves lielākās laimes

brīžus, kad ir satikta mīlestība un var baudīt Latvijas
armijas virsnieka sievas
dzīvi. Mūža gājumā izlasītas neskaitāmas grāmatas,
apmeklētas teātra un operas izrādes. Arī pati Ženija
sacer dzejoļus un seko jaunākajām modes tendencēm. Laulībā piedzimst divi
bērni, kuriem tiek dota abu
vecāku mīlestība. Bet pasaulē savijas melna mākoņu
gūzma, un 2.pasaules karš
šo mīlošo ģimeni izšķir uz
mūžu. Vīrs nonāk Kanādā,
bet vecmāmiņa paliek uzticīga saviem bērniem šeit –
Latvijā. Nav laika gausties,
jo ikdienas darbi jāpadara
un bērni jāskolo.
„Kolhoza laikos” izvei-

dojas jauna ģimene, un
kopā ar vīru Ženija dzīvo
vairākās vietās Jelgavas
rajonā, līdz nonāk Salgales
pagasta Garozā. Jaunajā
ģimenē piedzimst divas
meitas. Ikdiena paiet, palīdzot vīram kolhoza darbos,
piedaloties kultūras dzīvē,
bet visa smagā mājas dzīve
gulstas uz trauslās sievietes
pleciem. Kopā nodzīvots 31
mūža gads, kad mūžībā aiziet vīrs.
Vecmāmiņas bēdas remdina rūpes par bērniem un
mazbērnu čalas. Nav laika
iegrimt skumjās, jo jāaprūpē saimniecība, dārzs jākopj, mazbērni jāpieskata,
jālasa grāmatas un jātamborē sedziņas. Darbīgums
čaklajai sievietei dod spēku
un izturību.
Šobrīd Ženijas kundze,
tuvinieku mīlestības ieskauta, var baudīt rāmāku
dzīves periodu, kavēties
atmiņās. Pateicoties vecmāmiņai Ženijai, ir izaudzināta liela radu saime,
kas katru septembri sanāk
kopā, lai vēlētu jubilārei
daudz laimes, veselību un
kopā sagaidīt Latvijas 100.
dzimšanas dienu!
Solvita Cukere un Ženijas
Miškovskas mazmeita
Ineta Sauša

„Turcijas garšu un smaržu
vakaru”, bet jauno mācību
gadu uzsāka erudītā spēļu
pēcpusdienā un piedaloties
novada Jauniešu dienā.
„Tālākie mani darbības
plāni saistās ar aktīvu līdzdalību Ozolnieku novadā
organizētajos pasākumus.
Vēlos rosināt Branku jauniešus paplašināt redzesloku, sadarbojoties ar jaunie-

šu centriem visā Latvijā, un
apzinoties iespējas, kas tiek
sniegtas. Plānoju centrā
izveidot jaunas tradīcijas filmu vakarus, kulinārijas
nodarbības un rokdarbu
pēcpusdienas, lai jauniešos
atraisītu daudzpusīgas intereses,” nākotnes iecerēs
dalās enerģiskā Maija Kaulēna.
Solvita Cukere

Jaunieši un jaunatnes darbinieki pieredzes apmaiņā
dodas uz Turciju
Augusta
nogalē Ozolnieku novada
jaunieši viesojās pieredzes
apmaiņas projektā - “Youth
in
election”
Turcijā. Projekta mērķis
bija
izprast
Eiropas Savienības izvirzītās
prioritātes jaunatnes politikas plānošanas
dokumentos līdz 2020.gadam. Projektā jauniešiem
tika dota iespēja izprast to,
kādas kompetences jauniešiem ir nepieciešamas, kādas tiem jau piemīt, kas ir
iekļautas Eiropas Savienības plānošanas dokumentos.
Jaunieši viesojās Tekirdagas pilsētas pašvaldībā,
kur tikās ar pašvaldības
deputātiem un mēru. Pašvaldības vadītājs iepazīstināja jauniešus, kā tiek organizēts darbs ar jaunatni
viņu pašvaldībā, kādas ir
prioritātes un turpmākie
plāni jaunatnes politikas
jomā. Projektā jauniešiem
bija iespēja izprast darbu ar
jaunatni Turcijā, iepazīties

ar Eiropas Savienības prioritātēm, kā arī uzlabot savas
valodas un prezentēšanas
prasmes. Projektā piedalījās 6 dalībvalstis - Latvija,
Lietuva, Rumānija, Horvātija, Maķedonija un Turcija.
Arī turpmāk jauniešiem
būs iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas projektos ārzemēs. Aicinām jauniešus sekot informācijai
Ozolnieku novada mājas
lapā www.ozolnieki.lv un
sociālajos tīklos www.facebook.com/ozojauniesi
www.draugiem.lv/ozojauniesi, kā arī Twitter kontā @
OZOjauniesi.
Einārs Ervīns Deribo, Ozolnieku novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciālists

izglītība

Karjeras izglītība atbalsts novada
jauniešiem nākotnē

Karjera ir ļoti nozīmīga ikviena personīgās dzīves
sastāvdaļa, jo, izvēloties profesiju, cilvēks izvēlas pašrealizācijas veidu. Plānojot dzīvē sasniegt kādu mērķi,
nepieciešams izprast savas intereses, spējas un dotumus. Skolās uzsvars tiek likts uz karjeras vadības
prasmju apgūšanu, kas palīdz plānot, organizēt, vadīt
un kontrolēt jauniešiem savu iekšējo un ārējo resursu
efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai.
Prasme mācīties, sociālās, pilsoniskās un starpkultūru prasmes, kā arī iniciatīvas un uzņēmējdarbības gars - tas viss ir nepieciešams, lai mūsu skolēni
būtu motivēti mācībām, mērķtiecīgi sevi pilnveidotu
un nākotnē spētu atrast darbu. Šo prasmju apguvē
liela loma ir skolotājiem, jo tieši šīm karjeras vadības
prasmēm ir jākļūst par galveno pedagoģiskā procesa
rezultātu.
„Katram absolventam jābūt sagatavotam turpmākajam izglītības posmam vai nodarbinātībai, spējīgam uzņemties atbildību par savu personīgo lēmumu
pieņemšanu un atbilstošu darbību,” uzsver Ozolnieku
novada karjeras izglītības skolotāja Santa Tuherma.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumi skolās
notiek otro gadu. Visās novada skolās izveidoti
karjeras izglītības informatīvie stendi, kur izlikta aktuālākā informācija par pasākumiem. Skolās
reizi nedēļā ir pieejamas arī individuālās karjeras
konsultācijas. Karjeras konsultantam jaunieši uztic
nākotnes nodomus.
Tiek organizētas mācību ekskursijas, vieslekcijas
un tikšanās ar nozaru profesionāļiem – bankas pārstāvjiem, uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām
un politiķiem – tikšanās ar absolventiem, pozitīvo
sarunu cikls “VECĀKI iedvesmo”, dalība „Ēnu dienās”, izstādē “SKOLA” un karjeras nedēļas aktivitātes, “NEkonferences” un citi jauniešus interesējoši
pasākumi. Lai veiksmīgāk jauniešus iesaistītu novada organizētajās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, izveidojusies veiksmīga sadarbība ar jaunatnes
lietu speciālistu. Arī skolu absolventi labprāt dalās
savā pieredzē. Pedagogi priecājas par katra absolventa veiksmīgām gaitām.
Šogad daudzi Ozolnieku vidusskolas divpadsmito klašu absolventi izvēlējušies studijas augstākajās
mācību iestādēs, izvēloties gūt zināšanas IT jomā,
mašīnu projektēšanā un ražošanā, inovāciju un
produkta attīstības uzņēmējdarbībā, ķīmijas tehnoloģijās, tūrisma un viesmīlības organizāciju vadībā, podoloģijā, tehniskajā ekspertīzē, izglītības
darba vadībā, pedagoģijā, biznesā un mārketingā.
Nākotnē plānoti integrētie karjeras attīstības
atbalsta pasākumi, kā arī katra skolēna Spēju,
Prasmju un Sasniegumu portfolio izveide, kas palīdzētu novērtēt mācību sasniegumus, apzināt intereses, talantus un izprast savas nākotnes iespējas.
Ozolnieku novada Izglītības nodaļa

Ozolnieku vidusskolas absolventu studiju
izvēle augstākajās mācību iestādēs
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Ozolnieku vidusskola un PII “Bitīte”
saņem Ekoskolu sertifikātu
19. septembrī Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā notika Ekoskolu apbalvojumu
piešķiršana. Izvērtējot iepriekšējā mācību gada darbu
un aktivitātes, arī Ozolnieku
vidusskolai un PII “Bitīte”
piešķirts Latvijas Ekoskolu
sertifikāts un Ekoskolas nosaukums. Tas ir augstākais
novērtējums, ko var iegūt,
darbojoties Ekoskolu programmā pirmo gadu.
21 skola Zaļo karogu
saņēma pirmo reizi, bet 2
skolas saņēma Zaļo karogu
jau trīspadsmito gadu pēc
kārtas! Lai saņemtu Ekoskolu apbalvojumus, izglītības
iestādēm visa mācību gada
garumā ir jāīsteno vides iz-

glītības programma
un
jāiesaistās apkārtējās vides
pārvaldībā, kā
arī videi draudzīgās praksēs
jāiesaista arī
apkārtējā sabiedrība.
Pasākumā
atklāja kampaņu “Solis pasaulē”, kuras
mērķis ir veicināt dažādu
iestāžu un skolu pārstāvju sadarbību, lai veicinātu
vides un globālās izglītības
tēmu apskatīšanu. Saistībā
ar kampaņu Ekoskolām un
citiem interesentiem šogad
būs iespēja piedalīties ik-
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gadējās Ekoskolu Rīcības
dienās, Globālās izglītības
nedēļā un starptautiskajā
izglītības akcijā “Pasaulē lielākā mācību stunda”.

Inta Vaškevica, Ozolnieku
vidusskolas Ekoskolu programmas koordinatore, un Elīza
Juste, PII “Bitīte” vadītāja

PII “Bitīte” saņemt apbalvojumuLatvijas Zaļākais darba kolektīvs
Lai uzlabotu dzīves kvalitāti un popularizētu videi draudzīgu dzīvesveidu,
biedrība „Eizenšteins un
Dēli” sadarbībā ar „Latvijas
vides aizsardzības fondu” un
kanālu Rīga TV24 aicināja
pievienoties jaunai kustībai
„Latvija kā zaļākā valsts pasaulē”, piesakot darba kolektīvu kā ekoloģiski un videi
draudzīgi domājošu.
Izvērtējot
pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) “Bitīte” vidi un darbinieku paradumus, nebija šaubu, ka ir
iespēja iegūt Latvijas Zaļākā darba kolektīva statusu.
Iestādē tiek šķiroti atkri-

tumi, telpās ir zaļie
augi, redzamās vietās
izvietotas atraktīvas
atgādinājuma zīmes
par jēgpilnu ūdens
un elektroenerģijas
lietošanu. A4 izdrukas tiek izmantotas
atkārtoti un aicinām
darbiniekus
nedrukāt, bet izmantot
elektronisko saziņu,
tiek plānotas aktivitātes dabā un kopts
mazdārziņš.
Trešdaļu dzīves strādājošie pavada darbā, tādēļ
ir svarīgi pārmaiņas ieviest
ne tikai savās mājās, bet arī

darbavietā, jo mūsu rīcība
ir piemērs nākamajām paaudzēm. Domāsim citādi domāsim zaļi!
Elīza Juste,
PII „Bitīte” vadītāja

PII “Pūcīte” realizē jaunas ieceres
PII “Pūcīte” jaunais mācību
gads sācies ar lielu rosību – uzņemti jauni audzēkņi “Rasas
bērnu” un “Ziedu bērnu” grupās. Katrā grupā par bērniem
rūpējas trīs skolotājas, kas ļauj
veiksmīgāk strādāt apakšgrupās un diferencēti.
Šajā mācību gadā iestādē
ir izvirzītas šādas prioritātes:
vērtību audzināšana, rokas
sagatavošana rakstītprasmei
un vides pilnveide. Gatavojoties Latvijas simtgadei un
domājot par patriotisku un
tikumisku cilvēku audzināšanu, akcentēsim nacionālo
vērtību apzināšanu, latviskās
dzīvesziņas izzināšanu caur
gadskārtu svētkiem, kā arī
tikumiskas izpratnes un rīcības izkopšanu caur daiļdarbiem un ikdienas situācijām.
Mācīsimies būt pieklājīgi un

cienīt viens otru. Pakāpeniski tiek apgūtas pašapkalpošanās prasmes. Kopā ar
bērniem gatavojam ēdienus
un spiežam sulas, stiprinot
bērnu patstāvību, pašapziņu, kā arī veicinot roku attīstību. Bērniem pieejamo
grupas vidi papildināsim ar
daudzveidīgiem bērnu vispusīgu attīstību veicinošiem
materiāliem.
Ikdienā “Pūcītē”, realizējot mūzikas programmu,
daudz dziedam. Bērniem
grupās un iestādes gaitenī ir
pieejami dažādi pašu gatavoti instrumenti.
Šovasar skolotājas pilnveidoja savas profesionālās
zināšanas un prasmes, apmeklējot kursus “Iekļaujošās
izglītības aspekti darbā ar
pirmsskolas vecuma bēr-

niem”, bet oktobrī plānots
pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsīm. Veiksmīgākai bērna attīstībai iestādē
tiek nodrošināts arī logopēda, izglītības psihologa un
speciālā pedagoga atbalsts.
Bērnu vispusīgai attīstībai
iestāde šogad piedāvā interešu izglītību: angļu valodu,
orķestri, mākslu, tautas dejas, veidošanu no māla.
Jaunajā mācību gadā
kopā pulcinājām bērnus un
vecākus Zinību dienā, Tēvu
dienā, kopīgi vingrojām Eiropas sporta nedēļā un piedalījāmies Miķeļdienas tirdziņā. Visiem novēlam labu
veselību, saticību un mīlestību, kopā augot un pilnveidojoties!
Jolanta Kupriša, PII “Pūcīte”
izglītības metodiķe
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Ozolnieku vidusskolā aktīvākie iniciatīvas
‘’NACIONĀLO DĀRGUMU JAUNATKLĀŠANA’’ dalībnieki

9.septembrī
Latvijas
Valsts pirmā prezidenta Jāņa
Čakstes mājās „Auči’’ tika
apbalvoti klašu kolektīvi no
Ozolnieku novada izglītības
iestādēm, kuri Latvijas valsts
simtgades svinību programmā iekļautās iniciatīvas
“Nacionālo dārgumu jaunatklāšana’’ pirmajā posmā
sasniedza vislabākos rezultā-

tus. Iniciatīvas ietvaros līdz
pat 2018.gada novembrim
skolēniem ir iespēja apmeklēt 20 nacionālas nozīmes
objektus, veikt tajos uzdevumus, vienlaikus sacenšoties
par balvām.
Ar Ozolnieku novada
labāko klašu apbalvošanu
oficiāli tika noslēgts pirmais
iniciatīvas posms. Jāatzī-

mē, ka klases no Ozolnieku
novada skolām iesaistījās
iniciatīvā pašas pirmās, kā
arī jaunatklāšanā devās visvairāk. Apbalvošanas diena
tika veidota ar ideju, lai tā
būtu kā lokālo bagātību iepazīšanas piedzīvojums, tāpēc pēc ‘’Auču’’ iepazīšanas
Inetas Freimanes vadībā,
skolēni devās izbaudīt sa-

Ozolnieku novada jauniešu projekts
“Dāvana mūsu LATVIJAI!”

Ozolnieku novada pašvaldība
otro gadu realizē jaunatnes politikas valsts programmas 2016.
gadam projektu, kas atbalsta jauniešu centru darbību, ar mērķi
veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu. Šogad jaunieši rada
dāvanas Latvijai, tāpēc projektam
atbilstošs nosaukums “Dāvana
mūsu LATVIJAI!”.
Projekta ietvaros jaunieši jūnijā
radīja orientēšanās spēli Ozolnieku novadā, kur tika iekļauti publiski nozīmīgi objekti Ozolnieku
novada Salgales pagastā. Paši
jaunieši gan radīja spēli, gan piedalījās orientēšanās pasākumā,
kas noslēdzās Jāņa Čakstes dzimtas mājās “Auči”. Paldies visiem
uzņēmējiem, iedzīvotājiem, organizācijām, kas aktīvi iesaistījās
orientēšanās maršruta izstrādē, kā
arī informēja jauniešus par kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem
novadā.
Projekts turpinājās jūlijā, kad
jaunieši radīja dāvanu Garozas
ciemam, Salgales pagastā. Uz Garozas pakalpojumu centra “Eži”

sienas jaunieši uzgleznoja tautu
meitu, kuras matos ir iepītas rozes, kas simbolizē Garozu, ozollapas, kas simbolizē Ozolnieku novadu un latviešu tautisko rakstu
lenta, kas simbolizē Latvijas valsti. Kopumā aktivitātē piedalījās
vairāk nekā 30 jauniešu no visa
Ozolnieku novada. Paldies aktivitātes vadītājai un mākslas nodarbību skolotājai Annai Kaltiginai,
ainavu arhitektam un Ozolnieku
jauniešu centra pedagogam Pēterim Vorzam un Garozas jauniešu
centra vadītajai Vinetai Grundei,
kuri aktīvi piedalījās sienas apgleznošanā, iesaistot Ozolnieku
novada jauniešus. Sienas gleznojuma idejas autori ir Ozolnieku
novada jaunieši. Aktivitātes noslēgumā jaunieši nokrāsoja Garozas
pakalpojuma centra „Eži” kāpnes
un kopīgi baudīja pikniku.
Augustā Garozas ciema jaunieši radīja dāvanu jauniešu centram
Garozā, no koka paletēm izveidojot mūsdienīgas mēbeles. Mēbeļu
radīšanā tika iesaistīti 20 jaunieši,
tās apgleznojot ar latviešu tautiskajiem rakstiem.
Projekts noslēdzās septembrī
ar Ozolnieku novada jauniešu
dienu, projekta izvērtēšanu, apliecinājumu izsniegšanu un svinīgo
noslēguma pasākumu. Projekta
mērķis ir sasniegts, ģenerējot jaunas idejas projektiem un aktivitātēm novada jauniešiem.

Einārs Ervīns Deribo, Ozolnieku
novada pašvaldības Jaunatnes lietu
speciālists

vas balvas – piedzīvojumus
lokālajos dārgumos.
1.- 4. klašu grupā uzvarēja Ozolnieku vidusskolas
4.b klase. Uzvarētājus apbalvoja Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Guntis Rozītis,
atzīmējot, ka būtiski iepazīt
nacionālos dārgumus visā
valstī, lai vairotu patriotismu sevī, savā ģimenē un
tautā. Klase tika apbalvota ar dienas piedzīvojumu
lauku sētā ‘’Caunītes’’, kur
skolēniem bija iespēja ne
tikai apgūt maizes cepšanas
prasmes, bet arī izbaudīt
saulaino dienu dažādās atrakcijās un spēlēs. Jāatzīmē, ka klašu audzinātājas
uzsvēra, ka šī iniciatīva ir
lielisks palīgs skolotājiem,
jo tā piedāvā jau gatavus
ekskursiju plānus un idejas.
Arī vidējā līgā jeb 5.- 9.
klašu grupā uzvarēja Ozolnieku vidusskolas skolēni
- 7.b klase. Klases kolektīvs
ne tikai jaunatklājis visvairāk dārgumu, bet arī veicis

tajos visvairāk uzdevumu.
Klases pārstāvji atzina, ka
regulāri dodas dažādās ekskursijās, pateicoties aktīvajai klases audzinātājai. Arī
šī klase kā balvu saņēma
aizraujošu piedzīvojuma
dienu ‘’Caunītēs’’.
Lielajā līgā jeb 10.- 12.klašu grupā uzvarēja Ozolnieku
vidusskolas 12.klase. Grupai
tika pasniegtas divas balvas
– ekskursija rakstnieka Edvarda Virzas mājās ‘’Billītes’’
un slidošanas piedzīvojums
„OZO Hallē”. Klases pārstāvji
atzina, ka iniciatīva ir lieliska,
ne tikai pateicoties balvām,
bet arī tam, ka piedaloties var
veikt interesantus uzdevumus.
Nacionālo
dārgumu
jaunatklāšanas
projekta
noslēgumā skolēni pasniegs dāvanu Latvijai –
laika kapsulu, kurā būs vēlējumi valstij un dokumenti
par iniciatīvas norisi.
Elīna Miķelsone, Iniciatīvas
‘’Nacionālo dārgumu jaunatklāšana’’ vadītāja

15 gadus godina
grāmatu nozīmīgumu
Ānes kultūras namā 26. augustā, pasākumā aktīvi piedaloties
dažādu paaudžu novadniekiem,
krāšņi aizvadīti Jelgavas un Ozolnieku novadu 15. grāmatu svētki,
kas kaimiņu novadiem kļuvuši par
kopīgu ikgadēju tradīciju.
“Bibliotēkas iedzīvotājiem ir
pieejamas katrā Ozolnieku novada ciemā, tās ir pietiekami apmeklētas un piepildītas ar jaunām
grāmatām, kas interesē lasītājus.
Grāmatas ir vērtība arī laikā, kad
plašsaziņas līdzekļi un internets
ar tām konkurē zināšanu ieguves
apritē. Grāmatas ir neaizvietojams
emociju avots, jo cilvēkam ir svarīgas gan zināšanas, gan emocionālā pasaule. Paldies visiem, kas jau
daudzus gadus palīdz organizēt
šos lieliskos svētkus grāmatai,”
svētku uzrunā uzsvēra Ozolnieku
novada domes priekšsēdētājs Pēteris
Veļeckis.
„Jau
15
gadus sanākam kopā, lai
godinātu grāmatas, sniedzot iespēju satikties
izdevējiem,
lasītājiem un
rakstniekiem.
Uz svētkiem
aicinām arī
politiķus, jo

viņi ir tie, kas veido un raksta šodienas vēsturi. Svētku programma
ir tik daudzpusīga un krāsaina,
ka katrs atradīs sev interesējošu nodarbi. Paldies, par atbalstu
Latvijas Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, ES parlamenta deputātei, Sandrai Kalnietei,
Latvijas Bērnu fondam, Jelgavas
tipogrāfijai un grāmatu izdevējiem
par dāvinājumiem visām novadu
bibliotēkām,” akcentēja Biruta
Eglīte, „Lauku bibliotēku atbalsta
biedrības” priekšsēdētaja.
Grāmatu galdi, radošās darbnīcas un tikšanās ar autoriem vienkopus pulcēja novadu grāmatu
mīļotājus, pierādot, ka 15 gadu
tradīcijai Jelgavas un Ozolnieku
novados ir dziļas saknes.
Solvita Cukere
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“Ozolu” virves vilcēji ceturtie pasaulē

No 8. līdz 11. septembrim Malmē, Zviedrijā,
notika Pasaules atklātais
klubu un valstu čempionāts virves vilkšanā. Otrajā
sacensību dienā Ozolnieku “Ozoli” startēja svara
kategorijā MIX 600, kur
startē četri vīrieši un četras sievietes, kuru kopējais
svars nedrīkst pārsniegt
600 kilogramus. „Ozoli”
čempionāta kopvērtējumā
uzrādīja labāko rezultātu
Latvijas komandu vidū.
Divdesmit klubu konkurencē, kuri pārstāvēja visus pasaules spēcīgākos
klubus, Ozolnieku “Ozoli”
otro gadu ierindojās ceturtajā vietā, kas uzskatāms
par pēdējos gados lielāko
latviešu panākumu virves
vilkšanas arēnā.
Komandu
pārstāvēja

virves vilcēji Anda Kupriša, Laura Griestiņa, Marina Pinčuka, Antra Alksne,
Andris Sarģelis, Māris Gūtmanis, Oskars Oļševskis,
Artūrs Romanovskis, Jānis
Jansons. Komandu laukumā izveda kluba “Ozoli
“ trenera palīgs Mārtiņš
Zitāns, atbalstīja kluba vecākais treneris Edgars Ludzītis, bet tehniski palīdzēja
Raimonds Struks.
Kluba „Ozoli” valdes
loceklis Laimonis Vanags
dalās piedzīvotajā: „Aizcīnīties līdz ceturtajai vietai
bija grūti. Enkurā komandai bija sieviešu kārtas
pārstāve, kas ir neraksturīgi šai kategorijai. „Ozolu”
dāmas trenējas otro gadu,
un šīs bija sezonas lielākās
sacensības. Liels gribasspēks un mērķtiecīgi treni-

ņi “Ozoliem” ļāva sasniegt
augsto rezultātu. Sacensībās emocijas sita augstu
vilni, jo dāmām šīs bija
pirmās ugunskristības pasaules līmeņa sacensībās.
Pēc
intensīva
treniņu
darba, klusībā bijām cerējuši uz labu rezultātu un
lepojamies ar sasniegto,
jo apsteidzām spēcīgāko
pasaules lielvalstu - ASV,

Lielbritānijas,
Ķīnas,
Dienvidāfrikas, Zviedrijas,
Kanādas, Lietuvas TOP
komandas. Zeltu šogad
izcīnīja Šveices nacionālā
izlase, sudrabs- Holandes,
bet bronza-Vācijas virves
vilcēju klubiem.”
Noslēgumā Laimonis
Vanags ieskicē nākotnes
vīziju: „Novembrī atsāksim spēka un izturības tre-

Jānis Sviķis triumfē čempionātā Hokejisti startē Latvijas bērnu un jaunatnes
veterāniem brīvajā cīņā un
čempionātā
grieķu10. septembrī
romiešu cīņā
ar spēli pret HK

10. septembrī sporta
centrā “Mēmele” Bauskā
aizvadīts ikgadējais Latvijas atklātais čempionāts
veterāniem brīvajā cīņā
un grieķu-romiešu cīņā,
kur augstākās godalgas
abos cīņas sporta veidos,
neraugoties uz cienījamo
vecumu - 77 gadi, mājās
pārvedis novada sporta
veterāns Jānis Sviķis no
Salgales pagasta.
„Mans tēvs bija sporta
meistars grieķu - romiešu cīņā. Ģimenē biju vienīgais dēls un tēvs mani
ievirzīja sportā - klasiskajā cīņā. Nopietni sportot
pamudināja leģendārais
Jelgavas 4. vidusskolas
fizkultūras skolotājs Rolands Čuhālovs. Sāku ar
vieglatlētiku un peldēšanu, bet Rīgā, 1. Medicīnas
skolā, apgūstot feldšera
specialitāti, treneris Ēriks
Matvejs mani ievirzīja
grieķu - romiešu cīņā.
Dienot armijā, turpināju
sportot divīzijas izlasē.
Dzīves gājumā vienmēr
plecu pie pleca esam sportojuši kopā ar cīkstoni
Boļeslavu Matusēviču. No

2013.gada aizstāvu Ozolnieku novada godu dažādos veterānu čempionātos
un novadu sporta spēlēs.
Šogad Bauskā izcīnīta zelta medaļa grieķu - romiešu cīņā un sudraba godalga brīvajā cīņā,” medaļas
un goda rakstus izrādot,
stāsta sporta veterāns.
Enerģiskais seniors neslēpj panākumu atslēgu:
“Arī dzīvē pēc rakstura
esmu cīnītājs. Ceļos 5.00
no rīta, seko rīta rosme,
kross, spēka vingrojumi.
Divas reizes nedēļā skrienu arī garās distances.
Mājās viena istaba jau
veidojas kā sporta muzejs
- pilna ar apbalvojumiem.
Dzīvoju ar devīzi – ja eju
startēt, tad nedrīkstu mājās braukt bez godalgām.”
Solvita Cukere

“Pirāti”
hokeja
komanda
“Ozo
Stars” uzsāka startu Latvijas bērnu
un jaunatnes hokeja čempionāta
jaunajā
sezonā
U-13 vecuma grupā. Spēles gaita
liecināja, ka spēle
būs
aizraujoša,
abas
komandas
bija nopietni gatavojušās un gatavas
uzvarēt. Lai arī
pirmie vārti piederēja “Pirātiem’’,
“Ozo Stars” ātri
atguva zaudēto un
vārtu attiecību izlīdzināja. Intriga saglabājās līdz
pat trešā perioda vidum,
kad, izmantojot pretinieku kļūdas, “Ozo Stars” palielināja vārtu starpību un
ar viena punkta pārsvaru
(3:2) noslēdza šo spēli, un
dāvāja uzvaru saviem līdzjutējiem Tēvu dienā.
“Ozo Stars” pirms starta čempionātā aizvadīja
četras draudzības spēles,
gūstot uzvaras. Draudzības spēļu cikls uzsākts ar
divām uzvarām pret HK
“Pirāti” ar rezultātiem

kurš arī sezonas kopvērtējumā
izcīnīja Latvijas vicečempiona titulu, savukārt pieredzes bagātais
Ozolnieku novada triālists Kaspars
Vērnieks (MT skola) noslēdzošajos
posmos trešais, tādējādi arī sezonas
kopvērtējumā 3.vieta.
Egils Agarskis, sacensību tiesnesis

niņus sporta zālē. Nākamā
gada janvāra beigās sāksies Latvijas čempionāts
virves vilkšanā telpās, kas
atšķiras ar tehniskajām
niansēm. Nākamgad startēsim arī Latvijas čempionātā virves vilkšanā āra
apstākļos un Eiropas čempionātā Lielbritānijā.”
Solvita Cukere

Apsveicam
Jelgavas un
Ozolnieku novada
49.skolēnu sporta
spēļu uzvarētājus!
Ozolnieku vidusskola
izcīnījusi 1.vietu kopvērtējumā lielo skolu grupā!
Sveicam sporta skolotājus Rasmu Skruļu, Marinu
Cīruli un Vinetu Zīverti ar
audzēkņu sasniegumiem!

4:2 un 6:5, kam sekoja
Salgales pamatskola
pārliecinoša uzvara pret
izcīnījusi 2.vietu kopvēr“HS Rīga 2004” ar rezultējumā mazo skolu grupā!
tātu 15:1. Nobeigumā tika
Salgales pamatskola arī
pieveikta komanda “DI2016./2017.m.g.
turpina
NAMO” ar rezultātu14:2.
profesionāli
orientēto
sporVisās spēlēs puiši rādīja
ta programmu.
labu sagatavotību, dāvājot
Sveicam sporta skopozitīvas emocijas līdzjulotājus Anitu Ūvenu un
tējiem.
Raivi Duplinski ar audzēkņu
“OZO Stars” aicina
sasniegumiem!
apmeklēt
hokeja
spēles klātienē. Nākamā spēle 1.oktob«Ozolnieku Avīze»
rī “OZO Hallē” pret
Metiens – 3500 eks.
“DINAMO”.

Zināmi Latvijas čempionāta uzvarētāji triālā
27.un 28.augustā Ozolnieku novada, „Priežkalnu” trasē noslēdzās
Latvijas čempionāta posmi triālā.
Pārliecinošu uzvaru svinēja trases saimnieks, novadnieks Andris
Grīnfelds.
Otrs labākais „Priežkalnos” bija
Kristers Einass (Grobiņas MK),

7

Solvita Cukere

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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Ozolnieku Tautas nams
oktobrī ielūdz

ziņojumu dēlis

Turpinās lekcijas numeroloģijā “Iepazīsti sevi un citus caur skaitļiem”.

06.10. plkst. 18:30 Vispārējs skaitļu raksturojums.
13.10. plkst. 18:30 Skaitļu nozīme ikdienas situācijās (labvēlīgas dienas dažādām darbībām, ko stāsta tavs telefona numurs, mājokļa adrese, mašīnas numurs u.c.)
20.10. plkst. 18:30 Eņģeļu numeroloģija - bieži redzamu vienādu ciparu vēstījums
Dalības maksa par nodarbību– 5,00 EUR.
Semināru vadīs Latvijas Numerologu biedrības sertificēta numeroloģe Līga Bērziņa.

Sirsnīgi sveicam oktobra
mēneša jubilārus!

Gunai Kakstānei-90!
Līvijai Almai
Cimmermanei-90!
Annai Liepniecei-95!
Māri Aināru
Inesi Zubovsku
Lilitu Rudēvicu
Maiju Igauni
Liliju Galvanovsku
Annu Auriņu
Dzintru Podrečiku
Juriju Ogorodņikovu
Natāliju Bērziņu
Leokadiju Čerkovsku
Kazimiru Astiču
Dzidru Šīnu
Jeļizavetu Cvetkovu
Zelmu Māski
Juriju Trifanovu
Leonardu Goroško

7. oktobrī plkst.19:00 Mīļie skatītāji, uzsāksim kopā 26. kultūras
sezonu! Ozolnieku novada amatierkolektīvu vedēji un vedējmātes
ielūdz uz koncertuzvedumu “Sudrabkāzu atkāzas” - lai netrūkst
prieka dzirksts, tālāk mūžu dzīvojot! Režisore Dace Vilne. Ieeja: 3,00 EUR
(pasākums pie galdiņiem, darbosies bufete).

Regīnu Grīnbergu
Arni Pētersonu
Zinaidu Siļki
Valdu Borusu
Gaļinu Labuču
Imantu Kreicbergu
Halinu Lanu
Pārslu Miķelsoni
Smaidu Tiltiņu
Zentu Kreicbergu
Veru Ševčuku
Dzidru Žubuli
Tamāru Vāsuli
Viktoriju Seņkāni
Ausmu Šaumbergu
Maigu Brokāni

7. oktobrī plkst. 20.00 Ānes kultūras namā izrādē
«Balkona ragneši» uzstāsies Neatkarīgā teātra
«Kabata», Nacionālā un Dailes teātra aktieri.
Vīrs negaidīti atgriežas mājās un sastop sievu kopā...
Austriešu dramaturgs Herberts Bergers tipiski anekdotisku
gadījumu ietērpis asprātīgos, negaidītu sižetisku pavērsienu
virpuļos un pievienojis krāsainus dialogus. Attiecības tā
samežģīsies, ka šo mezglu atraisīt būs pa spēkam vienīgi
īstai mīlestībai. Autors atgādina, ka, dzenoties pēc karjeras,
naudas un vispārējas atzīšanas, cilvēki bieži atstāj novārtā
tādas vērtības kā ģimene un mīlestība.
Biļetes cena 4.00 EUR

Sirsnīgs paldies visiem, kuri palīdzēja organizēt,
atbalstīja un piedalījās Ozolnieku un Jelgavas novadu
15. Grāmatu svētkos Ānē!
Pateicamies Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktora
vietniecei Dzintrai Pungai, abu novadu bibliotekārēm, kultūras darbiniekiem, jauniešu centru vadītājiem, Ozolnieku amatierteātra aktieriem, autobusu
šoferiem, brīvdienu mājai „Ānes muiža”, Egonam
Landsmanim, Ingai Gedrovičai, Signei un Annai
Lūsiņām, Jānim Krieķim, Lilitai Belovai un Aināram
Kākeram par atbalstu pasākuma norisē!
Ingrīda Krieķe,
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja

Bibliotēkas paziņojums
Ēkas kāpņu telpas remonta laikā Rīgas ielā 29,
ieeja Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā,
vēstures ekspozīcijā un Ozolnieku bērnu un
jauniešu iniciatīvu centrā uz remontdarbu laiku
atrodas ēkas otrā galā, izejot caur metāla vārtiem,
no bijušās JUTA ražotnes puses.

10.oktobrī plkst.10:30 radošās apvienības “Teātris un Es” jautra komēdija bērniem un vecākiem “Baltais Lācis - SUPERZVAIGZNE”. Baltais
Lācis ir nolēmis kļūt par SUPERZVAIGZNI… Tikai viņš nezina, kā to izdarīt!
Palīgā Lācim ierodas viņa uzticamais draugs Pingvīns un sākas īsts šovs…
Režisors: Armands Ekštets. Ieeja: 2,50 EUR.
15. oktobrī plkst.18:00 cirka “KARABAS” šovs! Iluzionista Gabriela Gota
maģiskie triki, žonglieri, klauni, ‘’Street Warriors’’ akrobāti un ekvilibristi.
Ieeja: 3, 5, 7, 10 un 15,00 EUR. Bērniem līdz 3 gadiem ieeja bez maksas, no
4 – 7 gadiem 5,00 EUR.
27. oktobrī plkst.19:00 monoizrāde “Sprīdis mežā” Tautas nama
kamerzālē. Stāsts jauniešiem un vecākiem 7 tēlojumos (bez starpbrīžiem)
pēc Annas Brigaderes pasaku lugas «Sprīdītis» motīviem. Režisors Artūrs
Jankovskis. Ieeja: 4,00 EUR. Vietu skaits ierobežots!
Dalbes baznīcā 9. oktobrī plkst. 15.30
(pēc dievkalpojuma)

Rudens Mūzikas festivāla
“Zemgales Ērģeles`2016”
koncerts

muzicēs Ozolnieku Tautas nama Vokālā
grupa “Procesā”
vadītājs Krists Boitmanis.

26. oktobrī plkst.18.00 Salgales
pagasta Pakalpojumu centra
„Eži” 2. stāvā atklās
Annas Kaltiginas
filcēto gobelēnu un gleznu izstādi
„No pavasara līdz rudenim”.

Ieeja koncertā – ziedojums ērģelēm.

Aicina novadniekus
apgūt angļu valodu
bērniem un
pieaugušajiem.
Pieteikšanās pie
pasniedzējas Anastasijas
Purnes pa tālr. 25154299

OzoFit aicina uz nodarbībām:
Pirmdienās
18:00 cardio un spēka treniņi
19:00 pilates
Otrdienās
11:00 treniņš māmiņām
(Nodarbības piemērotas arī grūtniecēm)
18:00 treniņi muguras veselībai
19:00 power pilates
Trešdienās
19:00 deju aerobika
Ceturtdienās
18:00 cardio un spēka treniņi
19:00 pilates

Sieviešu vokālais ansamblis „Madara”
aicina savā pulkā dziedošas dāmas visos vecumos!

Mēģinājumi notiek pirmdienās plkst. 17.30 Ozolnieku Tautas namā.
Pieteikties pie vadītājas Gintas Āriņas pa tālr. 29477877

Aicina piedalīties jauno māmiņu
interešu grupā
 Ozolnieku novada jaunās māmiņas apvienojušās interešu
grupā, lai kopīgi dalītos pieredzē mazuļu attīstības posmu niansēs, audzināšanā, pilnveidotu savas zināšanas un prasmes.
 Ozolnieku bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā māmiņas
tiekas katru ceturtdienu no plkst. 11.00 līdz 14.00. Informāciju
par tikšanās reizēm un aktivitātēm māmiņas var gūt Ozolnieku
novada mājas lapā www.ozolnieki.lv vai Ozolnieku bērnu un
jauniešu iniciatīvu centrā, Rīgas ielā 29, Ozolniekos.
 Ļoti gaidīsim mūsu pulkā Ozolnieku novadā deklarētās
jaunās māmiņas.

 Sintija Ciša, Ozolnieku bērnu un jauniešu centra vadītāja
(Tālr. 20462386, sintija.cisa@ozolnieki.lv)

Nodarbības notiek Skolas ielā 4, Ozolniekos
Kontakti: 27808138, Facebook: ozofitness
Nodarbības vada Anete Rone

Aizsaulē
aizgājuši

Ozolnieku Sporta centra pasākumi oktobrī
8. oktobrī plkst. 16.00
Nacionālās līgas I. divīzijas volejbola spēle VK "Ozolnieki"-VK "Aizkraukle"
15. oktobrī plkst. 14.00
Nacionālās līgas I. divīzijas volejbola spēle VK "Ozolnieki"- VK "Aizkraukle"
15. oktobrī plkst. 18.00 	Baltijas līgas volejbola sezonas atklāšana VK "Poliurs/Ozolnieki"-RTU/Robežsardze
22. oktobrī plkst. 14.00
Nacionālās līgas I. divīzijas volejbola spēle " RTU " – VK "Ozolnieki"
23. oktobrī plkst. 11.00
Ozolnieku novada pusmaratons skriešanā
5.,12.,19.,26. oktobrī 	Koptreniņi skriešanā "Ozolnieku apļi"
plkst. 18.00

Maiga Knape
Anatolijs Vicups
Ņina Ivaņina
Leonora Kravale

1934
1949
1928
1929

