Ozolnieku
avīze
2017. gada Jūnijs nr. 6 (244)

ar saknēm novadā

Cienījamie izdevuma ”Ozolnieku Avīze” lasītāji!

Tā kā avīzes maija numura lielāko daļu veltījām informācijai par gaidāmo vēlēšanu norisi novadā, tad maija mēneša notikumu apskatu un domes lēmumus esam iekļāvuši šajā numurā.

Vēlēšanu rezultāti Ozolnieku novadā
3. jūnijā Latvijā notika republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanas. Centrālās vēlēšanu komisijas
(CVK) apkopotie dati
atklāj, ka šajās pašvaldību vēlēšanās balstiesīgo iedzīvotāju aktivitāte bijusi lielāka, nekā
2013. gadā. No 6904
balsstiesīgajiem Ozolnieku novadā nobalsojuši 3424 jeb 49,59 %.
Vēlēšanu urnā iemestas
3422 derīgas aploksnes
ar 3355 derīgām vēlēšanu zīmēm. Ir ievēlēti
15 deputāti no sešiem
reģistrētajiem deputātu
kandidātu sarakstiem.
„Latvijas Zemnieku savienību” novada

domē pārstāvēs četri deputāti - Pēteris
Veļeckis - līdzšinējais
domes priekšsēdētājs,
Dina Štelmahere – Garozas pamatskolas direktore, Jānis Valerts
- SIA “Krauss” valdes
loceklis un Ervins Vēveris - “ERGO Life Insurance SE” Latvijas
filiāles departamenta
direktors.
Pa 3 deputātu vietām Ozolnieku novada
domē ieguvušas trīs
partijas. No Latvijas
Reģionu Apvienības
vislielāko vēlētāju balsis saņēmis uzņēmējs
un politiķis Dainis
Liepiņš, hokejists un
uzņēmējs Miķelis Rē-

dlihs un uzņēmējs Zigmārs Babčuks.
No Nacionālās apvienības saraksta ir
iebalsoti
Ozolnieku
novada
pašvaldības
tehniskais speciālists
Artūrs Semjonovs, iepriekšējā sasaukuma
deputāts Guntars Akmentiņš, kā arī Ozolnieku vidusskolas ķīmijas
skolotāja un novada
Bāriņtiesas
locekle
Lolita Meinharde.
No Latvijas Zaļās
partijas ievēlēti 2 iepriekšējā sasaukuma
deputāti - Latvijas
Lauku
konsultāciju
un izglītības centra
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis

Kažotnieks un Ozolnieku
vidusskolas
sporta pedagoģe Rasma Skruļa, kuriem
pievienojies
uzņēmējs Andris Ozoliņš.
Pa vienam deputātam Ozolnieku novada domes jaunajā
sastāvā ir no partijas
“Vienotība”- Centrālās statistikas pārvaldes departamenta direktors Uldis Ainārs
un “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija uzņēmējs Igors Orlovs.
Uz pirmo sēdi jaunā
sasaukuma Ozolnieku
novada domes deputāti pulcējās 16. jūnijā,
kur tika ievēlēts domes
priekšsēdētājs, priekš-

sēdētāja vietnieks un
pastāvīgo komiteju locekļi.
Atklāti
balsojot:
“PAR” – 9 balsis,
“PRET” – 6 balsis: par
Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju ie-

vēlēts Dainis Liepiņš.
Atklāti
balsojot:
“PAR” – 9 balsis,
“PRET” – 6 balsis:
par Ozolnieku novada
domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts
Guntars Akmentiņš.

Īpašos svētkos godina novada
stiprās ģimenes
savā

Maijā pirmo reizi
tika svinēta Ozolnieku
novada Stipro ģimeņu
diena, godinot 21 novadnieku ģimeni, kas
laulībā aizvadījusi 15
un vairāk gadus. No
pieteiktajām ģimenēm
visilgāk - 60 gadus
kopdzīvē – ir pavadījuši Ādolfīne un Ādams
Krišjāņi no Salgales pagasta.
Pasākumā īpaši tika
suminātas trīs novadnieku „Zelta ģimenes”,
kas laulībā nodzīvojušas 55 gadus, kā arī novadā dzīvojošās septiņas aizbildņu ģimenes,

kas uzņēmušās rūpes
par bērniem.
Trīs ģimenes - Guna
un Ārijs Strautnieki,
Ausma un Ēriks Pūces,
Grieta un Juris Ziebergi
no prezidenta kundzes
Ivetas Vējones rokām
saņēma piemiņas veltes
- Ozolnieku vidusskolā
darinātus zīles formas
koka dēlīšus ar iegravētu novēlējumu.
„Ģimenēm novēlu
saticību,
savstarpēju
izpratni un atbalstu,
saglabājot, cienot un
godājot ģimenes spēku
un tradīcijas. Ja cilvēks
jūtas labi un ir laimīgs

ģimenē,
labāka kļūst
visa sabiedrība
kopumā,” svinīgajā uzrunā
uzsvēra Iveta
Vējone.
Pasākumā
kā
simbols
novada ģimeņu
spēkam
iestādīts ozols
Branku pakalpojuma centra ēkai
pieguļošajā parkā. Ģimeņu svētkus kuplināja dziedošā Krievkalnu
ģimene, bet Liporu ģimenes vadībā ģimenes
apguva latvisko danču
soļus. Pasākuma noslēgumā visi saņēma
svētku laikā tapušās ģimenes fotogrāfijas. Ar
šo pasākumu novada
Dzimtsarakstu nodaļa
ir aizsākusi jaunu tradīciju, cerot, ka Stipro
ģimeņu svētki kļūs par
ikgadēju, ģimenes vērtības akcentējošu pasākumu.

Apbalvo mācību priekšmetu olimpiāžu
uzvarētājus, vecākus un skolotājus
18. maijā Tautas
namā norisinājās Ozolnieku novada mācību
priekšmetu olimpiāžu
uzvarētāju, vecāku un
skolotāju godināšanas
pasākums. Šogad apbalvojamo vidū bija
gan pagājušā gada zinošākie skolēni, gan
jauni
apbalvojamie,
apliecinot, ka apzinīgs
darbs un zinātkāre
mācību procesā ir atbalstāmas un uzslavas cienīgas vērtības.
Piedalīšanās konkursos, olimpiādēs, skatēs

un zinātniski pētnie- Izcilniekus sveica Izglīciskajā darbā skolē- tības nodaļas vadītāja
niem ir vērtīga dzīves Liene Šmite, novēlot
pieredze, kas māca ra- skolēniem atrast savu
doši pielietot ikdienas īsto vietu dzīvē un damācību darbā gūtās rīt to, kas katram viszināšanas. Ar mērķi labāk izdodas un patīk.
motivēt skolēnus un Pasākuma dalībniekus
pedagogus,
veicinot ar skanīgiem priekšjauno talantu izaugsmi nesumiem sveica mājiun attīstību, Ozolnie- nieki – Ozolnieku Mūku novada pašvaldība zikas skolas audzēknis
otro gadu pasniedza Kārlis Vagals, koncertnaudas balvas, ko šo- meistare Antra Upegad, atbilstoši sasnieg- niece un mūsdienu
tajiem
rezultātiem, deju studija “Benefice”
saņēma 58 novada Annikas Andersones
skolēni un 41 skolotājs. vadībā.
Rakstu autore: Solvita Cukere
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Ozolnieku novada dome maija sēdē nolēma:
1. Apstiprināt Ozolnieku novada domes 2016.
gada publisko pārskatu.
2. Aizstāt Ozolnieku
novada domes 2017. gada
17.janvāra lēmuma Nr.4.
(protokols Nr.1)„ Par Ozolnieku novada pašvaldības
izglītības iestāžu vidējām izmaksām un pašvaldības atbalstu vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības
programmā 2017.gadā”
1.1. un 2.1. apakšpunktos
vārdus un ciparus “no 1,5
līdz 4 gadu vecumam” ar
vārdiem un cipariem “no
1,5 gadu vecumam līdz
obligātās sagatavošanas
uzsākšanai pamatizglītības
ieguvei”.
3. Apstiprināt saistošos
noteikumus Nr.4/2017 Grozījumi Ozolnieku novada
domes 2016.gada 12.aprīļa
saistošo noteikumu Nr.
4/2016„Par pirmsskolas
izglītības nodrošināšanu
Ozolnieku novadā”.
4. Apstiprināt precizētus saistošos noteikumus
Nr.3/2017 “Par pašvaldības
atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās”.
5. Apstiprināt Bērnu un
jauniešu interešu izglītības
programmu īstenošanas
un finansējuma sadales
kārtības nolikumu.
6. Apstiprināt Bāriņtiesas ētikas kodeksu.
7. Lūgt ilgtermiņa
aizņēmumu no Valsts kases
304 650 EUR apmērā Ozolnieku novada pašvaldības
izglītības iestāžu investīciju
projektiem, tai skaitā:
6 920 EUR apmērā projekta„Teteles pamatskolas,
kas atrodas Skolas ielā
10, Tetelē, Cenu pagastā,
Ozolnieku novadā, 2.stāva
durvju nomaiņas darbi”
īstenošanai. Par projekta
realizāciju noslēgts līgums
ar SIA„Latbūvnieks”;
6730 EUR apmērā projekta„Pirmsskolas izglītības
iestādes ”Saulīte”, kas atrodas Jaunatnes ielā 4,Ānē,
Cenu pagastā, Ozolnieku
novadā sētas izbūves darbi”

īstenošanai. Par projekta
realizāciju noslēgts līgums
ar SIA„Uzars Bruģēšana”;
291 000 EUR apmērā
projekta„ Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības
iestādes”Bitīte”, kas atrodas
Saules ielā 6, Brankās,
Cenu pagastā, Ozolnieku
novadā pārbūves darbi”
īstenošanai. Par projekta
realizāciju noslēgts līgums
ar SIA„Koger vide”.
Lūgt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases 86
150 EUR apmērā Ozolnieku novada pašvaldības ceļu
un ielu labiekārtošanas
investīciju projektiem, tai
skaitā:
53 500 EUR apmērā
projekta„Kanalizācijas tīklu,
kas atrodas Saules ielā,
Ozolniekos, izbūves darbi”
īstenošanai. Par projekta
realizāciju noslēgts līgums
ar SIA„Siltumkomforts”;
12 370 EUR apmērā
projekta„Valsts reģionālā
autoceļa P100 JelgavaDalbe un Eglaines/Skolas
ielas krustojuma izbūve
Ozolniekos” īstenošanai.
Par projekta realizāciju
noslēgts līgums ar SIA„BM
projekts”;
20 280 EUR apmērā
projekta„Ozolnieku atpūtas
parka būvprojekta izstrāde”
īstenošanai. Par projekta
realizāciju noslēgts līgums
ar SIA„Arhitektu birojs
Arteks”;
Lūgt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases 755
500 EUR apmērā projekta
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Rubeņu
un Akmeņu ceļu pārbūve
Cenu pagasta Raubēnu
ciemā” īstenošanai. Par projekta realizāciju noslēgts
līgums ar SIA ”Velve”.
8. Piešķirt finansiālu
atbalstu sekojošā apmērā:
biedrībai„Ozolnieku
novada daudzbērnu
ģimeņu biedrība”, reģ.Nr.
40008229241, EUR 500,00
- projekta “Nometne Ozolnieku novada daudzbērnu
ģimenēm” īstenošanai;
biedrībai„Tuvu”, reģ.
Nr. 40008218248, EUR

500,00 - projekta “Vasaras
nometne jauniešiem
„Tuvu”” īstenošanai;
Salgales atbalsta biedrībai, reģ.Nr. 40008237319,
EUR 500,00 - projekta “Dienas nometne„Varavīksnes
2017”” īstenošanai;
Ozolnieku vidusskolai,
reģ.Nr. 90001623310, EUR
500,00 - projekta “Savas
profesijas mednieks” īstenošanai;
Ozolnieku vidusskolai,
reģ.Nr. 90001623310, EUR
500,00 - projekta “Paņemt
dabu aiz rokas” īstenošanai.
Deleģēt pārvaldes
uzdevumu – Ozolnieku novada ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu SIA„Ozolnieku KSDU”,
reģ.nr. 41703003356, līdz
2020. gada 16.maijam.
Apstiprināt nekustamā
īpašuma Saules ielā 9-21,
Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā,
kadastra Nr. 5466 900 0893,
nosacīto cenu un izsoles
sākumcenu EUR 15`500,00
(piecpadsmit tūkstoši pieci
simti euro). Uzdot Ozolnieku novada pašvaldības
Izsoles komisijai organizēt
minētā dzīvokļa izsoli.
Nodot atsavināšanai
dzīvokļa īpašumu Iecavas
ielā 9-8, Garozā, Salgales
pagastā, Ozolnieku novadā,
kadastra Nr. 54789000136,
nosakot, ka atsavināšanas
veids ir pārdošana par
brīvu cenu.
Atbalstīt projektu
“Šķiro mazs un liels!”
un piešķirt biedrībai
“Jāņupes iedzīvotāji”, reģ.
Nr.40008174475, pašvaldības līdzfinansējumu
projektam EUR 1000.00
Nodrošināt Ozolnieku
novada pašvaldības 2019.
gada budžetā projekta
“Slimību profilakses un
veselības veicināšanas
pasākumi Ozolnieku
novadā” īstenošanai
nepieciešamo priekšfinansējumu 10% apmērā
(12 093,00 euro) no projektam piešķirtā kopējā
attiecināmā finansējuma.

Ozolnieku novada dome jūnija sēdē nolēma:
1. Apstiprināt 2017.
gada 3.jūnija pašvaldību
vēlēšanu rezultātus.
2. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju Ozolnieku
novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
3. Par Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju
ievēlēt Daini Liepiņu.
4. Par Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja
vietnieku ievēlēt Guntaru
Akmentiņu.
5. Ievēlēt Ozolnieku
novada domes pastāvīgo
komiteju locekļus.
Attīstības un tautsaimniecības pastāvīgā

komiteja 6 deputātu
sastāvā:
Andris Ozoliņš – komitejas priekšsēdētājs
Artūrs Semjonovs
Jānis Kažotnieks
Dainis Liepiņš
Ervins Vēveris
Igors Orlovs
Sociālo jautājumu
pastāvīgā komiteja 5
deputātu sastāvā:
Rasma Skruļa – komitejas priekšsēdētāja
Guntars Akmentiņš
Lolita Meinharde
Pēteris Veļeckis
Uldis Ainārs

Izglītības, kultūras,
veselīga dzīvesveida
veicināšanas pastāvīgā
komiteja 5 deputātu
sastāvā:
Zigmārs Babčuks –
komitejas priekšsēdētājs
Lolita Meinharde
Miķelis Rēdlihs
Jānis Valerts
Dina Štelmahere
Finanšu pastāvīgā
komiteja 5 deputātu
sastāvā:
Dainis Liepiņš – komitejas priekšsēdētājs
Guntars Akmentiņš
Zigmārs Babčuks
Rasma Skruļa
Andris Ozoliņš

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 11.aprīļa sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.4) Precizēti ar Ozolnieku novada domesn2017.gada 16.maija sēdes lēmumu Nr.5 (protokols Nr.5)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2017

„Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā 27.2panta piekto daļu
Pašvaldības dzīvokļu speciālists
I. Vispārīgie jautājumi
III. Pieteikuma iesniegšanas un
pieņem lēmumu par atteikumu
Saistošie noteikumi (turpmāk
izskatīšanas kārtība
piešķirt Pašvaldības atbalstu un
- Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
7. Lai pretendētu uz Pašvaldības atbalstu, Pilnvarotā persona
Pieteikumu iekļaušanu izskatīšanai
Ozolnieku novada pašvaldība
iesniedz Pašvaldībā pieteikumu
rindas kārtībā uz nākošo gadu.
(turpmāk - Pašvaldība) atbalsta
(turpmāk - Pieteikums), kuram
12. Pašvaldības dzīvokļu
Ozolnieku novada daudzdzīvokļu
pievienots:
speciālista lēmumu viena mēneša
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, līdzfinansē7.1. Noteikumu 5.4.punktā nolaikā no tā saņemšanas dienas
juma apmērus un piešķiršanas
teikto dzīvokļu īpašnieku kopības
var apstrīdēt Ozolnieku novada
nosacījumus.
lēmuma kopiju,
Administratīvo aktu strīdus
Noteikumos lietoti termini:
7.2. Pilnvarotās personas
komisijā, iesniedzot iesniegumu
energoefektivitātes
pārstāvības tiesības apliecinošs
Pašvaldībā.
pasākumi – pasākumu kopums
dokuments;
13. Pašvaldības domes un
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
7.3. dzīvojamās mājas pārvalAdministratīvo aktu strīdus
dīšanas līguma kopija;
energoefektivitātes paaugstinākomisijas lēmumus var pārsūdzēt
šanai, viedas energovadības un
7.4. izziņa par dzīvojamās
Administratīvā procesa likuma
atjaunojamo resursu izmantošamājas dzīvokļu īpašnieku kopējās
kārtībā.
nai, kuru ietvaros veic būvniecību,
parādsaistībām par saņemtajiem
iekārtu iegādi, būvuzraudzību,
pakalpojumiem (apsaimniekošaIV. Pašvaldības atbalsta piešķirnas, atkritumu apsaimniekošanas,
šanas un pārskaitīšanas kārtība
autoruzraudzību un šo pasākumu
siltumapgādes, ūdensapgādes
14. Lēmumu par Pašvaldības
vadību;
un kanalizācijas pakalpojumi), kas
atbalsta piešķiršanu pieņem
Pašvaldības atbalsts – Pašvaldības līdzfinansējums energosaistīti ar dzīvokļa īpašuma lietoPašvaldības dome.
efektivitātes pasākumu veikšanai
šanu uz pieteikuma iesniegšanas
15. Pašvaldības atbalsta
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
brīdi, izteiktas euro un procentos
saņēmēja Pilnvarotā persona
Ozolnieku novadā;
no šo pakalpojumu rēķinu summēneša laikā pēc Pašvaldības
mas pēdējo 12 mēnešu laikā;
Pilnvarotā persona –
domes lēmuma par Pašvaldības
7.5. izvērsta paredzamo izdedaudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
atbalsta piešķiršanu slēdz līgumu
vumu tāme Noteikumu 3.punktā
dzīvokļu īpašnieku kopības pilnar Pašvaldību. Ja minētajā termiņā
varota persona darbību veikšanai
norādīto darbu veikšanai.
Pašvaldības pabalsta saņēmējs
Pašvaldības atbalsta saņemšanai;
8. Pieteikumu atbilstību Nonav parakstījis līgumu, uzskatāms,
teikumiem to reģistrācijas secībā
ES fondu programma –
ka tas ir atteicies no piešķirtā
mēneša laikā no tā saņemšanas
Eiropas Savienības 2014.-2020.
atbalsta.
izvērtē Pašvaldības dzīvokļu
gada plānošanas perioda darbības
16. Pašvaldības atbalsts tiek
speciālists, kurš ir tiesīgs pieprasīt
programmas„Izaugsme un nodarpārskaitīts uz saņēmēja kontu
binātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta
papildus informāciju saistībā ar
kredītiestādē desmit darba dienu
mērķa„Veicināt energoefektiviPašvaldības atbalsta piešķiršanu.
laikā no dienas, kad Pilnvarotā
tātes paaugstināšanu valsts un
9. Ja Pieteikums atbilst
persona Pašvaldībā ir iesniegusi
dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā
Noteikumu prasībām, Pašvaldības
akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” atzinumu par
atbalsta mērķa pasākums„Veicināt
dzīvokļu speciālists tos virza
dzīvojamās mājas energoefektivienergoefektivitātes paaugstināšaPašvaldības domei lēmuma pienu dzīvojamās ēkās”.
ņemšanai par Pašvaldības atbalsta
tātes paaugstināšanas pasākumu
3. Pašvaldības atbalsts
piešķiršanu.
tehnisko dokumentāciju.
atbilstoši Pašvaldības budžetā
10. Ja pieteikums neatbilst
17. Pašvaldības atbalstu drīkst
šim nolūkam paredzēto finanšu
noteikumu prasībām, Pašvaldības
izlietot tikai līgumā norādītajiem
līdzekļu apmēram tiek piešķirts
dzīvokļu speciālists:
mērķiem.
energoefektivitātes paaugstinā10.1. pieņem lēmumu par
18. Pašvaldības atbalsta saņēšanas pasākumu tehniskās dokumējs ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā
atteikumu piešķirt Pašvaldības
mentācijas izstrādei, tai skaitā:
pēc atbalsta saņemšanas iesniedz
atbalstu;
3.1. ēkas energosertifikāta
Pašvaldībā atskaiti par Pašvaldības
10.2. atstāj pieteikumu bez
izstrādei, ko izstrādājis neatkarīgs
atbalsta izlietojumu, pievienojot
virzības, nosakot termiņu precizējumu iesniegšanai.
eksperts ēku energoefektivitātes
konta izdruku.
11. Ja attiecīgā kalendārā
jomā;
gada laikā Pašvaldības atbalsta
3.2. būvspeciālista tehniskās
V. Noslēguma jautājumi
saņemšanai iesniegts vairāk Pieteiapsekošanas atzinuma sagata19. Noteikumi stājas spēkā
vošanai;
kumu nekā Pašvaldības budžetā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas Pašvaldības informatīvajā
3.3. būvspeciālista būvprojekšim mērķim paredzēti budžeta
ta vai ēkas fasādes apliecinājuma
izdevumā “Ozolnieku avīze”.
līdzekļi, par Pieteikumiem, kuri
kartes sagatavošanai.
atbilst Noteikumu prasībām,
II. Pašvaldības atbalsta
nosacījumi
4. Pašvaldības atbalsts tiek
piešķirts EUR 500,00 (pieci simti
euro) apmērā vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.
5. Uz Pašvaldības atbalstu var
pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, ja
5.1. dzīvojamā māja atrodas
Ozolnieku novada teritorijā un ir
nodota ekspluatācijā līdz 2000.
gadam;
5.2. dzīvojamā māja ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā,
tajā ir vismaz piecas dzīvojamo
telpu grupas, vienam dzīvokļa
īpašniekam pieder ne vairāk kā
20% no kopējā dzīvokļu īpašumu
skaita, un nedzīvojamo telpu
grupas (izņemot neapkurināmas
bēniņu un pagraba telpu platības)
neaizņem vairāk par 25 % no ēkas
kopējās platības;
5.3. dzīvokļu īpašnieki, kuri
pārstāv 2/3 no visiem dzīvokļu
īpašumiem, normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā pieņēmuši
dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmumu veikt energoefektivitātes
pasākumus dzīvojamā mājā,
piedaloties “Attīstības finanšu
institūcijas “Altum”” administrētajā
programmā, izstrādāt tehnisko
dokumentāciju, apmaksāt ar to
saistītos izdevumus, kā arī vienojušies par šim mērķim nepieciešamo
līdzekļu ieguves veidu.
6. Par vienu dzīvojamo māju
var iesniegt tikai vienu pieteikumu
Pašvaldības atbalsta saņemšanai.

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2017
„Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

paskaidrojuma raksts

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums
Pieaugot tarifiem siltuma un
energoapgādes jomā, ir aktuāli
samazināt energopatēriņu un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšana ir viens no veidiem,
kā nākotnē ietaupīt uz apkures rēķina. Šobrīd ir iespēja saņemt ES fondu
līdzfinansējumu Eiropas Savienības
2014.-2020.gada plānošanas perioda
darbības programmas„Izaugsme
un nodarbinātība”4.2.1.specifiskā
atbalsta mērķa„Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un
dzīvojamās ēkās”4.2.1.1. specifiskā
atbalsta mērķa pasākuma„Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu
dzīvojamās ēkās”ietvaros. Tā ir
iespēja iedzīvotājiem ar mazu pašu
resursu piesaisti veikt daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumus, tomēr
dokumentu sagatavošana un
iesniegšana ir darbietilpīgs process
un izdevumi parasti jāsedz pašiem
iedzīvotājiem.
Lai atbalstītu novada iedzīvotāju aktivitātes energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu īstenošanā, pašvaldība ir nolēmusi sniegt
finansiālu atbalstu saskaņā ar likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā”27.2otrās daļas 4.punktu
un piekto daļu.
2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Ozolnieku novada
pašvaldība atbalsta Ozolnieku
novada daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumus, līdzfinansējuma apmērus un
piešķiršanas nosacījumus.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Pašvaldības atbalsta kopējais
apmērs ir atkarīgs no iedzīvotāju
aktivitātes, tomēr pašvaldības
rīcībā nav precīzas informācijas par
dzīvokļu īpašnieku nodomu uzsākt
dzīvojamo māju energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumus. 2017.
gada budžetā šim mērķim paredzami līdzekļi EUR 5000,00 apmērā.
4. Informācija par plānoto
projektu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav plānota.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Ozolnieku novada domes lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Amatpersonu pieņemtos lēmumus
var apstrīdēt Administratīvo aktu strīdus komisijā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav paredzētas.

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

aktualitātes
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.4 /2017
Grozījumi 2016.gada 12.aprīļa Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2016

“Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu
Ozolnieku novadā”

APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 16.maija
lēmumu Nr.(prot. Nr.5) Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta
2.4 daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
Izdarīt Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.4/2016 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu
Ozolnieku novadā” šādus grozījumus:
Izteikt noteikumu 28.punktu
sekojošā redakcijā:
„28. Pašvaldības atbalsta
apmērs privātajai izglītības
iestādei pirmsskolas izglītības
pakalpojuma nodrošināšanai
vienam bērnam mēnesī tiek
noteikts apmērā, kas nepārsniedz vienam izglītojamam
nepieciešamās vidējās izmaksas
PII pirmsskolas izglītības prog-

rammas īstenošanai attiecīgajā
budžeta gadā (pielikums Nr.3),
un kas 2017.gadā ir EUR 249,42
mēnesī vienam izglītojamam no
1,5 gadu vecumam līdz obligātās sagatavošanas uzsākšanai
pamatizglītības ieguvei un EUR
172,88 mēnesī vienam izglītojamam, īstenojot bērna obligāto
sagatavošanu pamatizglītības
ieguvei. ”

Ozolnieku novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr.4/2017
“Grozījumi 2016.gada 12.aprīļa Ozolnieku novada domes saistošajos
noteikumos Nr.4/2016 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu
Ozolnieku novadā

paskaidrojuma raksts

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums
2017.gada 1.janvārī ir
stājušies spēkā grozījumi Ministru
kabineta 2015.gada 08.decembra
noteikumos Nr.709„Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un
kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši
tās noteiktajām vidējām izmaksām
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības
iestādei”, kas nosaka jaunu kārtību
izmaksu aprēķināšanai vienam
izglītojamam pirmsskolas izglītības
programmā, t.i., nosakot vienam
izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības izglītības
iestādēs pirmsskolas izglītības
programmas īstenošanai, jāveic
atsevišķs aprēķins par bērniem
no pusotra gada līdz četru gadu
vecumam un par bērniem, kam
tiek īstenota obligātā sagatavošana
pamatizglītības ieguvei. Tomēr
minētais formulējums nav precīzs,
jo nav saprotams, kādas izmaksas
attiecināmas uz izglītojamiem, kuri
ir sasnieguši piecu gadu vecumu,
bet vēl nav uzsākuši obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
2. Īss projekta satura
izklāsts
Saistošo noteikumu grozījumi
nosaka Ozolnieku novada pašvaldības atbalstu privātai izglītības

iestādei pirmsskolas izglītības
programmas izmaksu segšanai
Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļā
minētajā gadījumā, precizējot
izglītojamo vecumu līdz obligātās
sagatavošanas pamatizglītības
ieguves uzsākšanai.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Saistošie noteikumi nepalielina pašvaldības 2017. gada budžeta
izdevumus atbalstam privātai izglītības iestādei pirmsskolas izglītības
programmas izmaksu segšanai.
4. Informācija par plānoto
projektu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Ozolnieku novada
bezmaksas izdevumā„Ozolnieku
avīze”un nosaka Ozolnieku novada
pašvaldības atbalsta apmēru
privātai izglītības iestādei pirmsskolas izglītības programmas izmaksu
segšanai 2017.gadā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
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Ozolnieku novada pašvaldība uzsāk īstenot
projektu novada iedzīvotāju veselības veicināšanai
un slimību profilaksei
Ozolnieku novada
pašvaldība 2017. gada
31. maijā parakstīja
vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru par projekta
9.2.4.2/16/I/066 „Slimību profilakses un
veselības veicināšanas
pasākumi Ozolnieku
novadā” īstenošanu.
Projekta ietvaros
līdz pat 2019. gada
beigām
Ozolnieku
novada iedzīvotājiem
būs iespēja iesaistīties
dažādos veselības veicināšanas un slimību
profilakses
pasākumos, ko īstenos pašvaldība,
izmantojot
Eiropas Sociāla fonda
(ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus.
Projekta
mērķis
ir uzturēt un uzlabot
Ozolnieku novada iedzīvotāju (īpaši teritoriālās, nabadzības un
sociālās atstumtības
riskam pakļauto iedzīvotāju)
veselību,
īstenojot mērķtiecīgus
veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumus
tādās jomās kā veselīga uztura lietošanas,
garīgās, seksuālās un
reproduktīvās veselības, fizisko aktivitāšu,
profilaktisko pārbaužu
veicināšana, atkarību
izraisošo vielu lietošanas samazināšana un
slimību profilakse.
Aktivitātes,
kur

plānots iesaistīt vairāk nekā 1700 novada
iedzīvotājus,
norisināsies visā Ozolnieku
novada teritorijā. Īstenojot plānotos pasākumus, pašvaldība vēlas
motivēt iedzīvotājus
pozitīvai
paradumu
maiņai. Iedzīvotājiem
būs iespēja piedalīties
informatīvos
pasākumos par sirds un
asinsvadu slimību un
onkoloģisko slimību
profilaksi (semināri,
lekcijās, interaktīvi pasākumi, informatīvas
akcijas utml.), fiziskās aktivitātes veicinošos pasākumos
(apgūt
nūjošanas,
slēpošanas, slidošanas tehnikas, piedalīties funkcionālajos
treniņos un vingrošanas nodarbībās u.c.),
apmeklēt seminārus
un meistarklases veselīga uztura pagatavošanai, uzzināt par
garīgās veselības veicināšanas iespējām
(tai skaitā psihoemocionālu atbalstu topošajiem un jaunajiem
vecākiem), kā arī piedalīties semināros un
atbalsta grupās par
atkarības un līdzatkarības jautājumiem.
Informatīvi pasākumi un interaktīvas
nodarbības par dažādām veselības veicināšanas tēmām ir
paredzētas arī nova-

da izglītības iestādēs.
Izglītojamajiem būs
iespēja apgūt peldētprasmi, vingrot, slēpot, gūt praktiskas
zināšanas par veselību
veicinošiem paradumiem un piedalīties
izglītojošās nometnēs.
Projekta ietvaros
plānots
iegādāties
veselības parametru
paškontroles
ierīces
(asinsspiediena mēraparātus, mikroelektroniskās ierīces holesterīna un glikozes
ekspresdiagnostikas
veikšanai, svarus), kā
arī inventāru – distanču slēpju komplektus pieaugušajiem un
pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem,
kā arī nūjas nūjošanai,
kas tiks izmantotas
projektā plānoto aktivitāšu ieviešanā.
Vienlaikus
tiks
veikta arī izpēte un
sagatavoti
pārskati
par novada iedzīvotāju veselības paradumu maiņu attiecībā uz veselīga uztura
lietošanas, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas veicināšanu, kā arī profilakses
uzlabošanu, lai turpmāk pašvaldība spētu
nodrošināt pieeju iedzīvotāju vajadzībām
atbilstošiem veselību
veicinošiem pasākumiem.
Kopējās
projek-

Ozolnieku novada pašvaldība paraksta līgumu ar
SIA “Velve” par Rubeņu un Akmeņu ceļa pārbūvi
Cenu pagasta Raubēnu ciemā
31. maijā Ozolnieku
novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis
un Māris Kreicers (SIA
”Velve” valdes priekšsēdētājs) svinīgi parakstīja
līgumu starp Ozolnieku
novada pašvaldību un
SIA ”Velve” par Rubeņu
un Raubēnu ceļu pārbūvi Ozolnieku novada
„Raubēnos”. Projekta
kopējās izmaksas ir 2
042 372.9 miljoni eiro,
no tiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda
daļa 1 592 155 eiro un
valsts budžeta dotācija
46 046.04 eiro.
Projekta
pirmajā
kārtā 2017.gada būvniecības sezonā paredzēta Rubeņu ceļa posma
pārbūve – 1,3 kilomet-

ru garā posmā. Vairāk
nekā 900 metros paredzēta arī gājēju ietve
un apgaismojums. Tiks
izbūvētas divas sabiedriskā transporta pieturas. Līdzās tam plānota
divu sūknētavu, kā arī
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve 1,3
kilometru garumā.
Projekta otrajā kārtā 2018.gadā paredzēta
Rubeņu ceļa pārbūve
atlikušajā apmēram kilometru garajā posmā,
Akmeņu ceļa seguma
atjaunošana
puskilometra garumā, autobusa galapunkta, kā arī
vēl divu pieturu izbūve.
Līdzās tam paredzēta
arī lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve,
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kā arī ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūve kilometru garajā
Rubeņu ceļa posmā un
puskilometru garajā Akmeņu ceļa posmā.
Darbu
izpildītājiem – SIA ”Velve” ir
25 gadu darba pieredze
būvniecības un ārējo
tīklu izveides darbos.
Valdes priekšsēdētājs
Māris Kreicers ir pārliecināts, ka būvdarbi
tiks izpildīti, iekļaujoties termiņos. Būvnieki
apsolījuši sadarboties
ar teritorijā esošajiem
uzņēmējiem piekļuves
ceļu
nodrošināšanai
darbu veikšanas laikā.
Būvniecības pirmās kārtas noslēgums plānots
2017. gada novembrī.

Projektā “Uzņēmējdarbībai
nozīmīgas
infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada
Cenu pagastā” iekļauti
13 novada mazie un vidējie komersanti, kuri
parakstījuši apliecinājumu par to, ka viņi veiks
savas uzņēmējdarbības
paplašināšanu un attīstību, bet, protams, ieguvēji būs arī citi Rubeņu
un Akmeņu ceļa teritorijā esošie uzņēmēji,
kuriem būs iespēja lietot izbūvētās komunikācijas.
Sabiedrisko attiecību
un informācijas daļa

ta attiecināmās izmaksas ir 120 930
eiro. No tām 85% jeb
102 790,5 eiro ir ESF
līdzfinansējums, bet
15% jeb 18 139,5 –
valsts budžeta līdzekļi.
Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un iesaistīties
plānotajās aktivitātēs.
Informācija par tām
tiks publicēta pašvaldības
mājaslapā
www.ozolnieki.lv un
laikrakstā “Ozolnieku
Avīze”.
Projekts „ Slimību profilakses un
veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/066)
norisinās
darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas
un slimību profilakses
pakalpojumiem,
jo
īpaši nabadzības un
sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.2.
pasākuma “Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai
un slimību profilaksei”
ietvaros. Projekts tiek
finansēts no Eiropas
Sociālā fonda un valsts
budžeta līdzekļiem.
Dace Mauliņa,
Attīstības plānošanas
daļas Projektu vadītāja

Noslēgušās
brīvprātīgo mācības
palīdzībai bīstamās
situācijās
Maijā biedrība “Tuvu” kā Latvijas partneris piedalījās Vācijas labdarības organizācijas GAiN rīkotajā pasākumā- Intensīvas apmācības reaģēšanai krīzes situāciju
novēršanā, kur piedalījās dalībnieki no
7 valstīm. Organizatoru un dalībnieku
grupas apciemoja trūcīgās ģimenes Ozolnieku novadā, iesaistot spēlēs bērnus un
iepriecinot ar dāvanām. Notika arī palīdzības izdale, kur sadzīves preces, apavus
un pārtiku saņēma 450 cilvēku. Apmācību laikā tiek izspēlētas dažādas situācijas
katastrofu novēršanai, kā arī notika komandas stiprināšanas un saliedēšanas pasākumi. Daļa no apmācībām notika Ozolnieku novada Brankās, kur komandai bija
jāpārvar psiholoģiska rakstura un fiziski
pārbaudījumi. Komandu līderi atzina, ka
apmācībās gūtā pieredze būs noderīga.
Zane Rautmane, Biedrība “Tuvu”
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Iepazīsimies - “Ozolnieku novada Gada cilvēks”

Lāsma Cimermane - uzvarētāja nominācijā „Gada cilvēks”
Novadnieci Lāsmu Cimermani daudzi pazīst kā
aktīvu un radošu daudzbērnu māmiņu, kuras sirdsdarbs ir labdarības organizācijas – biedrības “Tuvu”
– vadība, kur kopā ar kolēģi
Zani Rautmani un atbalstītājiem pašaizliedzīgi sniedz
atbalstu Ozolnieku novada
ģimenēm. Katru gadu biedrība “Tuvu” organizē vairākus
nozīmīgus pasākumus ģimenēm ar bērniem un palīdzības projektus, kā arī atvērusi
labdarības veikalus.
Cik ilgi Jūsu dzīve ir
saistīta ar Ozolnieku novadu?
Brankās kopā ar ģimeni
dzīvojam 16. gadu. Šeit nopirkām vecu māju, kur ievācāmies kā jauna ģimene.
Abi ar vīru studējām LLU
Jelgavā, pēc izglītības esmu
ekonomiste, un gūtā izglītība man palīdz tajā, ko daru
biedrībā ”Tuvu”. Darbu sāku
kā grāmatvede un finansiste,
bet ātri sapratu, ka tas nav
mans sirdsdarbs. Tikai vēlāk
sapratu, ka es vēlos strādāt
ar cilvēkiem. Es lepojos ar
ciemu un novadu, kur dzīvoju. Novads ir ļoti izaudzis
un attīstījies. Paldies pašvaldībai par sakārtoto dzīves vidi- nopļautu zālienu,
veloceliņu, puķudobēm, kas
rosina arī domāšanā iziet
no savas viensētas robežām.

Prieks par Branku jauniešu
centru un vienotības sajūtu, uz vietas svinot kopīgos
svētkus. Manuprāt, svētki
ir jāsvin, pašiem ir jārada tā
īpašā sajūta, atzīmējot mazās
uzvaras pieturas, ko esam sasnieguši savā, bērnu un novada dzīvē. Man svētki saistās ar ģimenes kopā būšanu,
jo ikdienā nereti viens otram
paskrienam garām un ne-

ieklausāmies, nepamanām.
Mani bērni apmeklēja pirmsskolas iestādi Brankās un tas
man palīdzēja satuvināties ar
citām novadnieku ģimenēm.
Nosauciet, Jūsuprāt,
būtiskākās īpašības, kas
raksturo Ozolnieku novada iedzīvotājus?
Man patīk, ka šeit ir daudz
gados jaunu ienācēju ģimeņu. Priecājos, ka aug jauna

paaudze, novads attīstās, ir
nākotne un cerība. Svarīgi,
lai nepaliekam vienaldzīgi
pret apkārt notiekošo, pamanām citus cilvēkus un vajadzības, nedomājot par to, kas
man par to būs.
Pastāstiet kādu kuriozu atgadījumu no savas
ikdienas, kas norisinājies Ozolnieku novadā?
Kad nopirkām īpašumu
Brankās, vēl nepazinām vietējos iedzīvotājus. Uz veciem
pamatiem sākām būvēt māju
un par sevi dzirdējām runas,
ka šeit būs lielveikals un baseins. Smējāmies, ka cilvēki
bieži pieņem savas vēlmes
par esošo.
Vai, atbalstot tradīciju, plānojat izvirzīt kādu
novadnieku
konkursa
„Ozolnieku novada Gada
cilvēks” 2017. gada nominācijām?
Pēdējā
gada
darbu
intensitātē un, pateicoties
jauniešu darba vadītajam
Eināram Deribo, mēs pamanījām vietējos jauniešus, kuri
mums ir iekrituši dziļi sirdī.
Caur telpu jautājumu risināšanu iepazinām jauniešu
darba darītājus - enerģiskus,
radošus, darboties gribošus.
Prieks, par tiem, kuriem deg
sirds par apkārtējiem.
Ko
Jums
nozīmē
konkursā iegūtais tituls
“Gada cilvēks”?

Man sākotnēji likās, ka
tas nav vajadzīgs, jo mēs ar
Zani to nedarām titulu dēļ.
Līdz apbalvošanas brīdim
es neko nezināju un no sirds
priecājos par Ozolnieku novada Daudzbērnu ģimeņu
biedrības vadītāju Raimondu
Zariņu, kurš arī bija izvirzīts
šai nominācijai. Atzinība man
bija negaidīts pārsteigums, jo
es negaidu pateicību par darbu, ko darām. Pēc pasākuma
man sirdī bija gandarījums,
ka tas ir apbalvojums mūsu
organizācijas komandas un
brīvprātīgo kopīgajam veikumam. Priecājamies, ka mūsu
darbs ir pamanīts. Esam pateicīgi novada jauniešiem un
pašvaldībai, kas ir pretimnākoša tam, ko darām. Apbalvojums nebija formāls, bet mīļš
paldies par kopīgi paveikto.
Ko Jūs novēlēsiet
Ozolnieku novadam 15
gadu jubilejā, ko svinēsim nākamgad?
Man Ozolnieki saistās
ar dažādām aktivitātēm, ko
jauniešiem vēlams vēl vairāk
tepat dzīvesvietas tuvumā, lai
vairāk ejam svaigā gaisā un
dabā pavadīt brīvdienas. Lai
novadniekos nav vienaldzības pret apkārt notiekošo un
cilvēkiem, kaimiņiem, darba
kolēģiem, kuri mums katram
ir blakus. Tad arī attīstīsimies un augsim kā novads.
Solvita Cukere

Vija Muceniece atgriezusies Latvijā un dzīvo ar prieku
Šogad aprit 30 gadu kopš
pirmās lielākās pret padomju okupācijas režīmu vērstās
akcijas, kad 1987. gada 14.
jūnijā organizācija „Helsinki
86” sarīkoja mītiņu un ziedu
nolikšanu pie Brīvības pieminekļa, pieminot Latvijas pilsoņu deportāciju 1941. gada
14. jūnijā. Varam uzskatīt, ka
1987. gada vasarā aizsākās
ceļš uz Latvijas neatkarības
atjaunošanu, kas noslēdzās
1991. gada 21. augustā.
To cilvēku, kuri pārdzīvojuši izsūtījuma gadus, paliek arvien mazāk. Gadiem
ejot, pieaug vērtība tam, ko
represētie saglabājuši savās
atmiņās un attieksmē pret
dzīvi. Ozolniekos mūža nogali aizvada Vija Muceniece,
kura 1941. gada 14. jūnijā ar
ģimeni tika izsūtīta uz Sibīrijas Ziemeļiem. Kundze
pārkāpusi 90 gadu slieksni
un, neskatoties uz veselības
problēmām, spēj saglabāt
gaišu skatu uz pārdzīvoto,
gūstot atziņas un nostiprinot pārliecību par dzīvē svarīgāko.

Vija
Muceniece
dzimusi 1927. gada
8. maijā Valkā. Viņas
tēvs Kārlis Mucenieks
bija otrs vecākais dēls,
kuram būtu tiesības
mantot daļu no vectēva saimniecības, bet
viņš izvēlējās militāro
karjeru. Latvijas armijā
Kāris Mucenieks dienēja kapteiņa pakāpē.
Visu vectēva saimniecību mantoja vecākais
brālis, kurš bija izsūtīts 1949. gadā. Bērnībā Vija kopā ar vecāko
brāli Hariju vasarās dzīvoja
vectēva saimniecībā „Ķīķi”,
kas atrodas 3 km no Valkas.
Tad tēvam dienesta pienākumu dēļ bija jāpārceļas uz
Rīgu, kur Vijai uzsāka mācības Rīgas 8. pamatskolā.
Gaišo bērnības laiku aptumšoja Latvijas okupācija.
1941. gada 14. jūnija agrā
rītā pie Mucenieku dzīvokļa
durvīm klauvēja un lika sataisīties tālam ceļam. Tēvs
tika nošķirts (miris Vjatlagā
1942. gadā). Izsūtītie vis-

pirms devās ar vilcienu līdz
Krasnojarskai, tad ar kuģi
gandrīz divas nedēļas pa
Jeņisejas upi uz Ziemeļiem.
„Mūs izsēdināja pie Karas
jūras Jeņisejas lejtecē pretī
Diksona salai. Nebija vietas,
kur dzīvot, tikai vēlāk uzcēlām mājas. Vietējie cilvēki
bija ziemeļbriežu gani, pēc
tautības ņenci. Bija grūti
sarunāties, jo krievu valodu
viņi nesaprata. Tajā pašā
laikā, viņi nebija ideoloģiski ietekmēti un palīdzēja
pirmajā, smagākajā gadā.

Lielākā daļa izsūtīto bija bez
bargajam klimatam piemērota apģērba, tādēļ pateicība vietējiem iedzīvotājiem,
kuri deva kažokādas un apģērbu, dalījās ar pieredzi, kā
izdzīvot skarbajos apstākļos. Ziemeļu vidē, pat polārā
vasarā saule bija blāva, nesildīja, vienīgie augi – sūnas
un ķērpji. Visu laiku pavadīja sala un bada sajūta. Mēs
16 gadus izdzīvojām aiz Polārā loka, mamma uzturēja
ticības garu mūsos. Es varu
apliecināt, ka Dievs ir, un

Viņš ir tas, kas dod mums
vislielāko palīdzību dzīves
grūtībās. Tādēļ arī mēs visi
trīs izdzīvojām un atgriezāmies. Satriecoša bija sajūta,
atgriežoties Latvijā 1957.
gada rudenī, bija vēlme
skūpstīt šo zemi,” atmiņās
dalās Vija. Tāpat kā citiem
represētajiem, arī Muceniekiem bija jāsastopas ar ierobežojumiem. Brālis Harijs
netika augstskolā, bet Vija
pabeidza tikai vakarskolu.
„Tā ir laime atkal 60 gadus būt Dzimtenē. Skarbajos
izsūtījuma gados likās, ka šis
bezdievīgais režīms ilgi nepastāvēs. Es priecājos par katru
dienu, ko dzīvoju un nesaprotu cilvēkus, kuri pamet
Latviju, meklējot labāku dzīvi. Izsūtījuma laiks mācīja,
ka manta un veselība ir nestabilas, zūdošas lietas. Dievs
un Dzimtene ir mūsu dzīvē
lielākās vērtības, uz kurām
balstīties,” uzskata Mucenieces kundze.
Aigars Stillers, Ozolnieku
novada vēstures ekspozīcijas
krājumu glabātājs

izglītība

Nosvinēti izlaidumi
novada mūzikas un
mākslas skolās!
Nosvinēti
izlaidumi novada mūzikas un
mākslas skolās!
Ozolnieku novada
abās mūzikas un mākslas
skolās krāšņi nosvinēti
izlaidumi. Šogad Salgales
Mūzikas un mākslas skolu absolvēja pirmie Vizuāli plastiskās mākslas
programmas audzēkņi.
Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību
šajā programmā saņēma
6 audzēkņi, bet mūzikas
programmās šogad divi
absolventi- flautas un sitaminstrumentu spēlē. Kopš
skolas dibināšanas šogad nosvinēts 7. izlaidums, un skolu
absolvējuši 24 audzēkņi.
Arī skanīgu Ozolnieku
Mūzikas skolas audzēkņu un
absolventu koncertu ir nosvinēts 5. izlaidums pieciem
skolas instrumentu spēles

audzēkņiem. Skolas absolventi vairākus gadus skolas
pedagogu vadībā padziļināti
apguvuši kāda instrumenta spēli. Starp absolventiem
divi jaunie saksofonisti,
flautiste, pianiste un čellists.
Izlaidumu noslēdza tradicionālā ceriņa stādīšana skolas
priekšā.

Mazie putnēni gatavi lidojumam
un atvadās no pirmsskolas

Maija nogalē piecās Ozolnieku novada pirmsskolas
izglītības iestādēs aizvadīts
izlaidumu laiks 139 Ozolnieku novada bērniem, kuri ir
gatavi jaunam savas dzīves
posmam - uzsākt skolas gaitas.PII „Zīlīte” Ozolniekos šogad pabeidza – 79 audzēkņi.
PII “Saulīte”
absolvēja 31 audzēknis, no tiem 9
pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmā, 22
- vispārējā pirmsskolas izglītības programmā. „Šis gads
PII „Saulīte” ir īpašs, jo izlaidumus varējām organizēt
izremontētajā iestādes zālē.
Dziesmās un dejās pavadīti divi saules un mīļu vārdu
pielieti rīti kopā ar iestādes
absolventiem un viņu vecākiem,” stāsta Inese Karlevica,
vadītājas vietniece izglītības
jomā.

„PII „Zīlīte” mazie absolventi, viņu vecāki, draugi izlaidumā nesaņēma nevienu
spožu nieku, nevienu ābolu,
bet vienu lielu, lielu prieku,”
sajūtās par šī gada izlaidumu
dalās Vineta Štube, vadītājas
vietniece izglītības jomā.
„PII “Bitīte” absolvēja 14
izglītojamie, kas ar drošu
soli ir devušies pretī tālākai izglītībai. Skolotājas par
katru no absolventiem turēs īkšķus, lai viss izdodas
turpmākajos dzīves soļos,”
izjūtās dalās vadītāja Elīza
Juste.
Izlaidumos bērni pastāstīja klātesošajiem, cik gatavi ir savam pirmajam lidojumam un rādīja apgūtās
prasmes. Skolotājas ar bērniem iebrida bērnības atmiņu pļavā un atcerējās savus
kopīgi aizvadītos gadus.
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Skaisti nosvinēti izlaidumi
novada skolās

Skolā aizvadītie gadi katra
cilvēka dzīvē ieņem īpašu vietu. Skola ir otras mājas, kur
tiek pavadīta lielākā dienas
daļa, gūtas zināšanas, veikti
pētījumi, iekrāsojot dzīvi jaunās krāsās.
Teteles pamatskolā, pēc
kārtas jau 185. izlaidumā,
ceļa maizi turpmākajām dzīves gaitām saņēma 7 absolventi no 9.a (klases audzinātāja- Biruta Stūrmane) un 9
absolventi no 9. b (klases audzinātāja- Svetlana Ļadenko)
klasēm. Skolu ar izcilam sekmēm absolvēja Iļja Mihailovs
(9.b klase), kurš saņēma Teteles pamatskolas mecenātu
brāļu Biruļu naudas balvu.
Izlaidums- pirmā, lielā darba
cēliena noslēgums, lai piepildītu savas vēlmes un sapņus
būs nepieciešama neatlaidība, sīkstums, pacietība, mīlestība. Absolventiem direktore novēlēja dzīvē uzstādīt
lielus mērķus, jo tajos vieglāk
trāpīt, kā arī būt aktīviem,
radošiem un čakliem savas
dzīves veidotājiem.
„No sirds pateiktus labus
vārdus dzīvei dosim līdzi 34
Ozolnieku vidusskolas 9.klašu absolventiem,” izlaidumā
absolventus sirsnīgi uzrunāja Ozolnieku vidusskolas
direktore Klāra Stepanova.
Ainas Krūmiņas audzināmo 9.a klasi (15 absolventi)
izlaidumā raksturoja kā radošu, dziedošu, sportisku
un draudzīgu. Ar labām un
izcilām sekmēm 9.a absolvēja 3 audzēkņi - Eglīte Megija, Jermolajeva Kristīne un
Krūzberga Megija. Skolotājas
Lolitas Meinhardes audzināmo 9.b klasi (19 absolventi)
uzslavēja kā patriotisku, gudru un savstarpēji atbalstošu.
Ar labām un izcilām sekmēm
9.b absolvēja 15 audzēkņiBērziņš Reinis, Briģe Madara
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Linda, Dombrovska Marija, Dūda Luīze Franciska,
Indriksone Elīza, Kalnets
Gints, Lagzdiņa Santa, Pinne Lilija, Portnaja Madara,
Sergejevs Timurs, Sīle Anete un Tāra Santa. Skolas
absolventi nākotnes sapņus
uzrakstīja uz zīmītēm, lai
vēlāk tās piesietu baloniem
un palaistu debesīs.
Šogad izlaidumu svinēja
arī 18 vidusskolēni -12.ab
klases absolventi, starp kuriem 4 audzēkņi, kuri skolu
beidza tikai ar labām un

noteikts izaugsmes ceļš,” izskan skolas direktores Irēnas
Pavlovičas ceļa vārdi absolventiem. Izlaidumā audzēkņu pateicības ziedi sagulst
klases audzinātāju– 1.-4.kl.
Sigitas Baimanovas un 5.-9.
kl. Sandras Širves rokās. Ar
labām un izcilām sekmēm
pamatskolu beigusi Megija
Liepa.
Garozas pamatskolā godināja desmit šī gada 9. klases
absolventus un klases audzinātāju Katrīnu Nikolajevu.
Novēlēt skolas absolventiem

izcilām sekmēm- Ausmiņa Laura, Učelniece Egija,
Vugule Grēta Daniela un
Lipšāne Sintija. „Pateicoties klases audzinātājai Sigitai Krauzei, 12.ab klase,
jūs esiet komanda, kurā
ikviens ir personība. Spējāt
atrast vidusceļu, jo jūs vada
apņēmība un neatlaidība.
Prieks, ka 12.klases absolventu vairākums mācības
turpinās dažādās Latvijas
augstskolās,” priecājās direktore Klāra Stepanova.
Muzikālā un sirsnīgā gaisotnē norisinājās izlaidums
Salgales pamatskolas absolventiem. „Skola lepojas ar
deviņiem izglītotiem jauniešiem, kuri gatavi doties tālāk
pasaulē, lai sevi pilnveidotu
un darītu mūsu Latviju stiprāku. Katram ir ejams savs

veiksmi bija ieradušies Ronja, Sprīdītis, Paija, Karlsons,
Pepija un Ēzelītis mūsu skolas dramatiskā pulciņa dalībnieku izpildījumā. Skolas
meiteņu ansamblis pedagoģes Māras Ansonskas vadībā priecēja absolventus ar
skanīgām dziesmām,” stāsta
skolas direktore Dina Štelmahere. Ar labām un teicamām sekmēm skolu pabeidza Darja Škļarova.
Skolēnu vecākiem izlaidumos pedagogi novēlēja
vienmēr uzticēties saviem
bērniem un viņu spējām,
sniedzot atbalstu un motivējot jauniem sasniegumiem. Visu novada skolu
absolventiem novēlam, lai
kurp aizvestu dzīves ceļš,
neaizmirst savu dzimto vietu un skolu.
Rakstu autore: Solvita Cukere
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Apbalvojumus saņem “Zemgales Laiks Ziedonim” laureāti

2. jūnijā norisinājās krāšņa ceremonija, kur pirmo
gadu tika apbalvoti “Zemgales Laiks Ziedonim” laureāti. Starp apbalvojumam
izvirzītajiem arī vairāki aktīvi
Ozolnieku novada iedzīvotāji.
Apbalvojums tika pasniegts
piecās nominācijās: zinātnē,
novadpētniecībā, tautsaimniecībā, jauniešiem un par
dzīvi mākslā. Lai gan konkurss “Zemgales Laiks Ziedonim” notika pirmo gadu, tika
saņemti vairāk nekā 30 pieteikumi nominācijām, kurus
izskatīja žūrija. Pirms laureātu cildināšanas ceremonijas
tika godināti visi apbalvojuma
pretendenti, starp kuriem bija
izvirzīti arī Ozolnieku novada
Muzikālā teātra „Nianse” vadītāja Ingūna Lipska un Lauku sētas „Caunītes” saimniece
Santa Rubene.
Laureāti Zemgalē šogad ir
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
12. klases skolnieks Ralfs Ro-

gaļevs, Jelgavas pilsētas deju
kolektīva “Vēja zirdziņš” vadītāja Alda Skrastiņa, Vecumnieku novada „Kalna svētību
kopienas” Bruknas muižas
priesteris Andrejs Mediņš, Iecavas novada folkloras kopas
“Tarkšķi” vadītāja Kristīne
Karele un mūsu novadniece,

arhitekte un LLU profesore
Aija Ziemeļniece.
Laureāte zinātnes nominācijā “Zemgales Taureņu
uzbrukums” Aija Ziemeļniece
ir arhitekte un Latvijas Lauksaimniecības universitātes
profesore. Aija ir arhitektūras zinātņu doktore un aka-

dēmisko darbu veic jau 19
gadus. Aijas Ziemeļnieces
zinātniskais darbs ir saistīts
ar kultūrvēsturiskās ainavu
telpas pārmaiņu procesu
izpēti. Īpašs A. Ziemeļnieces ieguldījums ir izveidotā
veiksmīgā sadarbība ar citām Latvijas augstskolām,
kas studentiem dod iespēju
piedalīties kopējos zinātniskajos un praktiskajos projektos. “Jautājumu “Kāpēc
es to daru?” es sev uzdevusi
neesmu. Tas ir tāds iekšējs
dzenulis, kas liek saņemt
savus spēkus, atrast laiku
un izdarīt darbu, lai kultūrmantojums tiek sakārtots
un saglabāts,” saņemot apbalvojumu, pārdomās dalās
Aija Ziemeļniece.
Apbalvošanas
ceremonijas ievadā īpaši godināja
divas Zemgales personības
par pašaizliedzīgu darbību
mūža garumā – 92 gadiem
bagāto mūsu novadnieku,

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri, vīru ar Latviju sirdī un
plašām zināšanām Latvijas
vēsturē, Voldemāru Birznieku par ieguldījumu novadpētniecībā un strēlnieku
kauju piemiņas mantojuma
saglabāšanā Ložmetējkalnā,
Jelgavas novadā, kurš, saņemot godinājumu, nespēja
valdīt aizkustinājuma asaras.
Diemžēl slimības dēļ ierasties un saņemt godinājumu
par mūža ieguldījumu nevarēja kultūras dzīves personība un režisore Vija Zelmene,
kura vēl joprojām aktīvi attīsta Jelgavas sabiedrisko un
kultūras dzīvi.
Pasākumu
bagātināja
muzikālie sveicieni - īpaši
veltījumi katram apbalvojamajam un I. Ziedoņa ”Epifāniju” video projekcijas. Apbalvojumu organizē biedrība
“Zemgales Laiks Ziedonim”
sadarbībā ar fondu “Viegli”.
Solvita Cukere

Ozolnieku Mūzikas skola skanīgi
svin 10 gadu jubileju

Vokālais ansamblis
“Procesā” muzikālā
lidojumā
20. maijā Siguldā, koncertzālē „Baltais flīģelis”, norisinājās II Latvijas Jaukto vokālo ansambļu konkurss, kur Ozolnieku Tautas nama vokālais
ansamblis “Procesā” ieguva 1. pakāpi, bet 2. jūnijā
Ozolnieku Tautas namā vokālais ansamblis priecēja novadniekus ar koncertprogrammu “Lidojumam
labvēlīgs laiks”. Scenogrāfes Ilzes Beķeres uzburtajā
parka idillē ansamblis izpildīja plašu repertuāru no
renesanses līdz džeza skaņām un latviešu tautasdziesmām, apcerot tādas tēmas kā mīlestība, bērnības sapņi, pavasara ziedonis un arī šķiršanās sāpes.
Koncertu ar klavieru skaņdarbiem bagātināja koncertmeistare Māra Ansonska. Pasākuma režisores
Madaras Gribas iedrošināti, ansambļa dalībnieki
spēra pirmos soļus arī aktiermākslā. Ansamblim tā
bija jauna un iedvesmojoša pieredze, un ļoti iespējams, ka drīzumā klausītāji varēs piedzīvot arī kādu
muzikālu izrādi. Koncerta noslēgumā uz nenopietno
dziesmu “Joka pēc alfabēts” ansamblim pievienojās
arī mazie klausītāji, vēlreiz apliecinot, ka Ozolnieku
novadā aug spēcīga jauno mūziķu paaudze. Ansambļa “Procesā” dalībnieki Krists Boitmanis, Laura Klegere-Dortāne, Jana Švāne, Evija Mauševica, Gatis
Skrebelis un Kaspars Cērps mūzikas mīļotājus aicinās uz atkalsatikšanos koncertā rudenī.
Krists Boitmanis, ansambļa “Procesā” vadītājs

Ozolnieku Mūzikas skolas 10.
jubilejas gads, kas bija piepildīts
ar 10 daudzveidīgu noskaņu
koncertiem, noslēdzās ar krāšņiem un emocionāli piepildītiem
mūzikas svētkiem 7. jūnijā Ozolnieku Tautas namā.
Mūzikas skolas jubilejas svinības ievadīja svinīgā sēde, kur
skolas direktore Dina Tauriņa
un vietniece Edīte Brūniņa pateicās par ieguldīto darbu un
atbalstu skolas izaugsmē pedagogiem, skolas darbiniekiem,
vecākiem un atbalstītājiem. „Šodien svētki ne tikai mūsu skolai,
tie ir īsti svētki mūzikai, mākslas
veidam, kas neatstāj vienaldzīgu
nevienu. Mūzika – tā ir dvēseles
valoda, tā ir jūtu un noskaņu
mājoklis, tā ir skaņās izteikta
dvēseles dzīve,” svinīgajā uzrunā
uzsvēra Dina Tauriņa. Skolas jubilejas pasākumā ar augstas raudzes muzikālo sniegumu priecēja skolas audzēkņi, absolventi un
pedagogi, izpelnoties skatītāju
atzinības aplausus. Jubilejas pa-

sākumu atraktīvi vadīja skolas
audzēkņi Kristiāna Putniņa un
Kārlis Ošs.
Aizvadītajos 10 gados Ozolnieku Mūzikas skolai ir bijuši 5
izlaidumi ar 29 absolventiem: 7
saksofonisti, 6 akordeonisti, 5 sitēji, 4 pianistes, 2 čellisti, 2 flautistes, 1 eifonists,1 trompetists
un 1 vijolniece. Ozolnieku Mūzikas skolas kolektīvs šajos gados
ir saliedējies aizrautīgā un radošā darbā, izveidojušās tradīcijas,
kas tiek koptas un gadu no gada
pilnveidotas. Pie tādām jāmin
tradicionālās vasaras nometnes,
pedagogu un audzēkņu koncerti, ceriņu stādīšana izlaidumā.
Par skaistu ikgadēju tradīciju
izveidojies skolas organizētais
”Mazpilsētu un lauku mūzikas
skolu Pūšaminstrumentu spēles
audzēkņu konkurss”, kas šogad
maijā Ozolniekos norisinājās jau
septīto reizi un ir ieguvis popularitāti visā Latvijā. „Ozolnieku
Mūzikas skola ir kā dūcošs bišu
strops vai darbīgs skudru pūznis,

un skolotāji ir tie, kuri mūs iedvesmo, lai dzīve vienmēr būtu
skaista un piepildīta,” uzskata
100 skolas audzēkņi.
10 gados skolā dažādus laika
posmus strādājuši 40 skolotāji.
Lielisku dāvanu jubilejā sev un
skolai sagādāja Alberta Kekļas
vadītais orķestris, marta beigās
izcīnot I vietu konkursā “Džeza
karuselis” Sanktpēterburgā un
iegūstot galveno balvu Lietuvas pilsētā Pluņģē notikušajā
konkursā “Pavasario trimitai
2017”. Skolas kolektīvs priecājas par absolventiem, kuri gūtās
zināšanas pilnveido un turpina
muzicēt dažādos kolektīvos, ir
gandarīts par pilnajām klausītāju zālēm koncertos, audzēkņu,
vecāku un Ozolnieku novada iedzīvotāju atsaucību ikdienā, kas
sniedz sajūtu, ka Mūzikas skola
10 gadu laikā ir kļuvusi par nozīmīgu un neatņemamu Ozolnieku novada izglītības un kultūras
dzīves sastāvdaļu.
Solvita Cukere
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Noskaidroti Ozolnieku novada 8. Spartakiādes uzvarētāji
Maijā un jūnijā Ozolnieku
novada 8. Spartakiādes ietvaros aizvadītas sacensības četros sporta veidos – basketbolā,
pludmales volejbolā, laivu slalomā un mini futbolā.
Novada 8. Spartakiādes
Basketbola turnīrā „Ozokalna”
komanda ar pārliecinošu pārsvaru guva uzvaru pēc uzvaras
un šķita, ka zelta medaļas jau
garantētas, taču „Ezermalu”
vīri ar pārliecību, ka spartakiādes kopvērtējumā trešā vieta
tomēr jāiegūst un katrs punkts
ir svarīgs – pēdējā dienā ar
favorītiem izcīnīja uzvaru un
ieguva čempiona titulu pirmo reizi spartakiādes vēsturē,
„Ozokalnam” atstājot sudraba
godalgas. Pēc savstarpējās spēles rezultāta tika noskaidrots,
ka „Kauguriem” jāsamierinās
ar 4.vietu, atstājot „Centra”

komandai bronzas medaļas.
Turnīrā lieliski cīnījās arī puiši
no Salgales pagasta Emburgas.
Maija izskaņā gleznainajās
„Lejupēs” spartakiādes Laivu
slaloma dalībniekus sagaidīja
viesmīlīgais Mārcis Laidiņš.
Sacensībās azartiski startēja 12 airētāju ekipāžas. Bija
sagādātas laivas, ekipējums,
drošības vestes gan lieliem,
gan maziem, dalībniekus priecēja sporta meistares airēšanā
Ilzes Laidiņas paraugdemonstrējums. Sacensību nolikums
ļāva veidot ekipāžu no savas
spartakiādes komandas dalībniekiem, kā arī atrasties laivā
trešajam – bērnam līdz 12
gadiem, par ko īpaši priecīgi
bija tieši bērni, un Artūrs Duntavs pat profesionāli nostūrēja
mammas vietā, iegūstot sacensību reitingā 5.vietu. Vai-

Novada bokseriem
skaistas uzvaras

Maijā Ozolnieku Sporta
centrā norisinājās vērienīgs
boksa turnīrs „Ozolnieki
Cup 2017”, kas divas dienas
pulcēja spēcīgākos bokserus
no trim valstīm - Igaunijas,
Lietuvas un Latvijas, tostarp
arī mūsu novadniekus no
Ānes boksa kluba. ”Ozolnieki Cup 2017” startēja 54 jaunie bokseri, nikni cīnoties
par galvenajām godalgām
- diplomiem, medaļām un
turnīra kausiem. Ozolnieku novada bokseri startēja
veiksmīgi, šogad izcīnītas
četras godalgas - divas zelta
un divas sudraba.
Artūrs Ivanovs, kurš pārstāv Ozolnieku novadu svara
kategorijā līdz 52 kg, izcīnīja
zelta medaļu un arī lielo turnīra kausu kā Labākais Latvijas bokseris. Lepojamies,
ka novadnieks - Markus
Tenčs svara kategorijā līdz
50 kg demonstrēja tehniski
slīpētas boksa cīņas un izcīnīja 1. vietu savā svara kategorijā. Arī spēcīgais novada
bokseris Daniils Tenčs finālcīņā startēja labi un svara

kategorijā līdz 70 kg izcīnīja
sudraba godalgu – 2. vietu.
Novadnieks Vladislavs Muškets svara kategorijā līdz 76
kg finālcīņā piekāpās Lietuvas pretiniekam un izcīnīja
sudraba medaļu.
Pēc turnīra Ozolniekos
jaunie bokseri maija nogalē startēja Latvijas čempionātā Rīgā, kur Latvijas
čempiona titulu junioru
grupā izcīnīja Artūrs Ivanovs (svara kategorijā līdz
54 kg), bet sudraba godalgu izcīnīja – Daniils Tenčs
(līdz 69 kg). Jūnija sākumā
Artūrs Ivanovs no Ozolnieku boksa kluba kļuva par
starptautisko AIBA boksa
turnīra čempionu Kauņā.
Artūrs uzvarēja Lietuvas
un Igaunijas valsts čempionus, bet finālā uzvarēja
čempionu no Izraēlas svara
kategorijā līdz 54 kg. Šobrīd
Artūrs gatavojas Latvijas
Jaunatnes Olimpiādei, kas
notiks no 7. līdz 9. jūlijam
Priekuļos.
Solvita Cukere

rākums dalībnieku tomēr bija
uzticīgi ģimenes tradīcijām un
startēja ģimeņu sastāvā: Daģi,
Berķi-Bergi, Grīšļi, Miķīši, Kļaviņš/Dzirkale un citi. Slaloma
čempionu godā tika divi spēkavīri Mārcis Laidiņš un Ervins Vēveris. Sudraba medaļas
- orientieristu Ilonas un Salvja
Daģu ģimenei. Trešā vieta un
bronzas medaļas - Agitai un
Aldim Berķiem-Bergiem.
Saulainajos Vasarsvētkos
Ozolnieku Sporta centra smilšu laukumi gaidīja pludmales
volejbolistus. Tuvojoties 8.
Spartakiādes
noslēgumam,
„Ezermalu” puiši cīnās arvien
„niknāk”. Piecu komandu
konkurencē „Centra” spēlētāji
Edgars Jusis un Kristaps Balodis izrādījās pietiekami rūdīti pludmales volejbolisti, lai
noturētu zeltu savai komandai.

Sudrabs Ozolnieku sportistiem - Andrim Zadovskim un
Armandam Tartilovam, bronzas medaļas „diviem Jāņiem”
– Rimeicānam un Krastiņam.
Līdzjutēju atbalstīti, uzvarētāji
balvās saņēma godalgas un
dvieļus ar spartakiādes logo.
Noskaidroti arī uzvarētāji mini
futbolā starp 3 komandām. Ar
lielu cīņassparu turnīru uzsāka
„Ezermalu” komanda, uzvarot
„Centra” komandu ar 6:1, taču
zaudēja „Tetelānes” komandai
ar 1:3, savukārt, „Tetelānes”
komanda zaudēja „Centra”
komandai ar 2:3. Līdz ar to,
tikai iegūto un zaudēto vārtu
rezultāts noteica, ka bronzas
medaļas izcīnījusi „Centra”
komanda, sudrabs „Tetelānes” komandai, bet čempionu
godā - enerģiskā „Ezermalu”
komanda.
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Noskaidroti spartakiādes
kopvērtējuma rezultāti:
1.vietā „Centrs” - 293 punkti (10 ieskaites)
2.vietā „Kauguri” - 280
punkti (10 iesk.)
3.vietā „Ezermalas” - 270
punkti (10 iesk.)
4.vietā „Aizupes” - 184
punkti (8 iesk.)
5.vietā „Tetelāne” - 182
punkti (9 iesk.)
6. vietā „Ozokalns”- 178
punkti (8 iesk.)
7.vietā „ „Salgale” - 116
punkti (7 iesk.)
8.vietā „Brankas” - 45
punkti (3 iesk.).
Spartakiādes uzvarētājus
komandu kopvērtējumā tradicionāli apbalvosim Ozolnieku
novada svētkos 22. jūlijā.
Irēna Leitēna, Ozolnieku
Sporta centrs

Latvijas čempionāta 2. posmā triālā
uzvar Andris Grīnfelds
11. jūnijā Ozolnieku novada
Salgales pagasta ”Priežkalnos”
Agarska Triāla Klubs organizēja Latvijas triāla čempionāta 2.
posmu, kur piedalījās 50 moto
un velo grupu dalībnieki no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Absolūtajā čempionāta vērtējumā pārliecinoši uzvarēja
novadnieks Andris Grīnfelds
(Agarska Triāla Klubs), atstājot
2. vietā Kristeru Einasu (Grobiņas MK) un 3. vietā - Niku Alksni (Viking Trial). Šādā secībā
pirmais trijnieks finišēja arī pirmajā sacensību posmā Liepājā.
B grupā uzvaru svinēja Arvis
Alksnis (Viking Trial), otrais Dainis Vītoliņš (MT skola).
Intriga brieda sacensību C
grupā. Uzvaru izcīnīja Vallo Poder no Igaunijas, Daniels Grinkevičs (Agarska Triāla Klubs),

kurš startē tikai pirmo sezonu,
izcīnīja otro vietu, trešais Artis
Alksnis (Viking Trial). Grupas
kopvērtējumā, pēc diviem posmiem, pašreiz Artis ar Danielu
ar 32 punktiem dala 1./2. vietu,
ar 20 punktiem 3./ 4. vietu dala
Vallo un veterāns Guntars Mateuss (Grobiņas MK).
Jāpiemin piecgadīgais Adrians Grīnfelds (Agarska Triāla
Klubs), kurš pēc diviem posmiem Mini grupā atrodas ceturtajā pozīcijā, elektro motociklu
grupā pirmais Agnis Alksnis
(Viking Trial), bet Jauniešu grupā - Renārs Atvars (MT skola).
Latvijas
čempionāts
šogad notiek piecos posmos,
nākamais Ugālē 15. jūlijā.
Vienlaicīgi ar triālu, notika
ekstrēmās moto daudzcīņas
sacensības, piedalījās 20 da-

lībnieki divās grupās. Paldies
Grīnfeldu ģimenei par ieguldīto
darbu sacensību organizēšanā
”Priežkalnu” trasē.
Egīls Agarskis (Agarska TK)

Aizvadīta Ozolnieku velotūre lielākais brīvdabas sporta pasākums
Sestdien, 20. maijā, jau
17. reizi aizvadīti ikgadējie velosvētki, kur ik gadus
piedalās ap 500 dalībnieku.
Pirms došanās velomaršrutā visi pasākuma dalībnieki
saņēma pašvaldības sagādātu dāvanu - atstarojošās
vestes velosipēdistiem. Novadnieki arī šogad labprāt
izmantoja saulaino brīvdienu, lai kopā ar ģimeni un
bērniem aktīvi un enerģiski
pavadītu dienu, dodoties
kopīgā velobraucienā 24,2
km garā distancē, pie reizes
iepazīstot novadu un atklājot brīvdabas sportošanas
prieku. Aptuveni kilometru
garās braucēju kolonnas
priekšgalā - novada sporta
lepnums - Matīss Cers - vairākkārtējs Latvijas čempi-

ons ar kvadraciklu.
Velobrauciens sākās un
arī noslēdzās Ozolnieku
Sporta centra stadionā, izbraucot goda apli. Lai arī
māmiņām ar mazuļiem velo
krēsliņos maršruts bija izturības pārbaudījums, tomēr
sasniegt finišu šogad bija pa
spēkam ikvienam, pat 4,5
gadīgam jaunākajam velotūres dalībniekam. Pasākuma noslēgumā stadionā visi
iestiprinājās ar Zemessargu
gatavoto putru un izbaudīja
muzikālos priekšnesumus.
Pasākuma dalībniekus ar
dziedājumu priecēja TV
šova „Super Nova” dalībnieks Edgars Kreilis.
Tieši daudzo bērnu un
jauniešu dalība velotūrē
dāvā cerību, ka šī ikgadējā

sportiskā tradīcija turpināsies, uzskata pasākuma
organizatori - Ozolnieku
Sporta centrs.
Solvita Cukere

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

ziņojumu dēlis

Kristapa Grasmaņa foto izstāde “Izgaršo pasauli sajūtās un krāsās”

Sveicam jūlija jubilārus!
Lai notiek tā, kā
vēlas Tava sirds,
Lai atspīd saule
tad, kad lietus līst,
Lai atskrien vējš,
kas bēdas aiznes
līdz,
Lai Tev ar smaidu
atnāk katras
dienas rīts!

Allai Kasjanovai		
Veltai Bartužai		
Marijai Jakovļevai
Lidijai Liepai		
Raisai Rubļovai		
Irai Harčenko		
Zigrīdai Ozolai		
Monikai Kalniņai
Dzidrai Baranovskai
Andai Subatalovai
Valentīnai Smirnovai
Vilnim Jegorovam

15. jūlijā plkst. 12:00 Ozolnieku novada jaundzimušo bērniņu un viņu
vecāku sumināšanas pasākums. Ieeja ar ielūgumiem.

85
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75

Ozolnieku novada svētki
“Ar saknēm novadā” 22. jūlijā

Pirmoreiz svinēsim pie Ozolnieku ezera!
Kultūras programma
 17:00 Svētku atklāšana (“Drumline Latvia” maršējošie bundzinieki). Novada amatiermākslas
kolektīvu koncertuzvedums “Lēnāk pār tiltu draugi” (pūtēju orķestris “Zelmeri Pro”, solists Atis
Auzāns)
 19:00 Kaspars Zlidnis un grupa “Gain Fast”
 21:00 Grupa “Torba – na - Kruche” (Sankt-Pēterburga)
 23:00 “Ugunsnakts mistērija” – uguns skulptūras ezerā, vijolniece Inta Broka, soliste Anmary
 24:00 Svētku uguņošana
 0:30 Normunds Rutulis un grupa “Dandy Deluxe”
 1:30 – 04:00 DJ Jax
Brīvdabas bezmaksas aktivitātes
 16:00 – 21:00 Ūdens atrakcijas (vizināšanās ar laivām, ūdens batuts, veltnis, bumbas u.c.)
Mazuļiem - rotaļu laukums, veiklības, spēka un izklaides atrakcijas bērniem un pieaugušajiem
“Mākslas pietura” - gleznu izstāde, portretu zīmēšana, paraugdemonstrējumi un radošā
darbnīca
Sporta sacensības
 12:00 – 17:00 Latvijas atklātā čempionāta noslēdzošā- trešā kārta virves vilkšanā

KAPU SVĒTKI OZOLNIEKU NOVADA KAPSĒTĀS 2017
CENU PAGASTĀ
9. jūlijā plkst.14.00 Dalbes kapsētā (Dalbes ev. lut. baznīcā)
9. jūlijā plkst.13.00 Jaunzemju kapsētā ( SIA ”Velis-A”)
9. jūlijā plkst.14.30 Mušķu kapsētā ( SIA ”Velis-A”)
9. jūlijā plkst.17.00 Teteles kapsētā ( SIA ”Velis-A”)
16. jūlijā plkst.14.00 Teteles kapsētā (Jelgavas Romas katoļu draudze)
27. augustā plkst.16.00 Skrabu kapsētā (Dalbes ev. lut. baznīcā)
Darbosies izbraukuma kafejnīcas
SALGALES PAGASTĀ
Ieeja uz visiem pasākumiem bez maksas! ● Organizators – Ozolnieku novada Kultūras nodaļa
5. augustā plkst.12.00 Katrīnas kapos
Vairāk info www.ozolnieki.lv / kultūra / sports ● tautasnams@ozolnieki.lv, T. 26525350
5. augustā plkst.13.00 Segļu kapos
5. augustā plkst.14.00 Lībiešu kapos
Pasākumi Salgales pagastā jūlijā
12. augustā plkst.12.00 Igauņu kapos
29. jūlijā plkst. 11:00 pie Ozolnieku ezera
3.jūlijā plkst.12.00 Pakalpojumu centrā ‘’ Eži”, 2.stāvā, aici12. augustā plkst.13.00 Baznīcas kapos
notiks
nām uz radošām nodarbībām “Zemeņu mirklis”.
12. augustā plkst.14.00 Zosēnu kapos
Latvijas
čempionāts
sprinta
distancē
Ķopā
ar mākslinieci Annu Kaltiginu gleznosim zemenes.
12. augustā plkst.15.00 Trunnu kapos

triatlonā „Ozolnieku triatlons”
(peldēt, braukt ar velosipēdu un skriet).

Paziņojums par dzīvokļa izsoli
Ozolnieku novada domes izsoles komisija rīko dzīvokļa īpašuma
Nr.21 (1 istaba, platība 35.3 m2), kas atrodas Saules ielā 9, Ozolniekos,
Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr.5466 900 0893, tai
skaitā tam piesaistīto kopīpašuma domājamo daļu no būves un zemes,
rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2017.gada
16.jūnija līdz 2017.gada 18.jūlija plkst. 8:15, Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā (2.kabinetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku
novadā.
Piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 18.jūlijā plkst. 8:20, Ozolnieku novada
pašvaldības ēkas zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos.
Mantas sākumcena ir EUR 15 500.- (piecpadsmit tūkstoši pieci simti
euro).
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 550.- apmērā Ozolnieku novada domes kontā
Nr.LV72HABA0551001405027, A/s „Swedbank”, kods: HABALV22 ar
norādi “Nodrošinājums dzīvokļa Saules ielā 9-21, Ozolniekos, izsolei”.
Dzīvokļa apskate iespējama katru darba dienu, iepriekš piesakoties
pie nekustamā īpašuma speciālistes Irinas Malahovskas tel. 63084713;
29993538, e-pasts: irina.malahovska@ozolnieki.lv
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 līdz 2017.
gada 17.augustam, 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

Pieteikties sacensībām, uzzināt sacensību
nolikumu, dalības maksu, veicamās distances,
klases u.c. informāciju Latvijas triatlona federācijas
mājas lapā http://triatlons.lv vai, rakstot uz
e-pastu: mypapaagency@inbox.lv un
pa tālr. 20023868.
Ozolnieku novadā deklarētiem dalībniekiem dalība
sacensībās bez maksas.

Nāc skaties labākos Latvijas triatlonistus un
izmēģini spēkus pats!

Franču zemeņu šarlotes gatavošanas meistarklase.
Konkursiņš par zemenēm.
Lūdzu iepriekš pieteikties līdz 30.jūnijam pa tālr.29109265
8.jūlijā ekskursija uz Vidzemi- „Lavandu burvība”.
Iepazīsim “Ugunsgrēka” vietas Bīriņu pilī.
Apmeklēsim reibinošos lavandu laukus.
Viesosimies Umurgas pagastā pie īstās latvju saimnieces
Sarmītes Brūveres briežu dārzā “Jaunozoli”.Veselības augu
brīvdabas funkcionālās ekspozīcijas apmeklējums. Viesosimies J. Ulmes saimniecībā “Lādes Avotiņi”.
4.augustā plkst. 15.00 -18.00 Garozā Pakalpojumu centrā
“Eži”, 2.stāvā, tikšanās ar Ventiņu stāstnieci, pirtnieci un
zāļu sievu Līgu Reiteri.

Pateicība
Ozolnieku novada pirmskolas izglītības iestāde ”Saulīte”
mums asociējas ar patīkamu vidi, smaidīgu, atbalstošu
personālu un atsaucīgu iestādes vadību.
Jebkurā izglītības iestādē bērna integrēšanās jaunajā vidē un
pavadītā laika kvalitāte ir atkarīga no pedagogiem. Šajā pirmskolas iestādē bijām gaidīti un bērni auga drošā un patīkamā
vidē. Paldies iestādes logopēdei, kura daudz darba un mīlestības ieguldījusi mūsu bērnos, kā arī pirmskolas pedagoģēm
Lienei Grīnbergai un Marinai Hlomovai, kuras ir ieguldījušas
sirdi un dvēseli audzēkņu izaugsmē. Ģimeniskums, sirds
siltums un mīlestība raksturo Ozolnieku novada pirmskolas izglītības iestādi “Saulīte”. Paldies, Ozolnieku novada pašvaldībai
un Izglītības nodaļai par palīdzību un ieguldītajiem līdzekļiem
bērnu attīstības veicināšanai.
Absolventu vecāku vārdā- Edžus mamma, Indra Feldmane-Ducmane

Ozolnieku Sporta centra pasākumi jūlijā
Datums

Plkst.

SPORTA PASĀKUMI

2. jūlijā

11.00

Garo distanču skriešanas seriāls „IELŪDZ OZOLNIEKI 2017” 4.kārta

5.,12.,19.,26. jūlijā

18.00

Tautas sporta un veselības koptreniņi skriešanā „OZOLNIEKU APĻI 2017”

Sirsnīga pateicība Salgales
pagasta Garozas medpunkta
ārsta palīdzei
Loretai Ekertei par iejūtību
un profesionāli sniegto
neatliekamo palīdzību.
Ar pateicību- Gunta Pleiere, Salgales
pagasta „Priežkalnos”

Aizsaulē
aizgājuši
Gunārs Janovskis
1944
Genovefa Deksne
1933
Mudīte Kokiņa
1936
Ivans Šiško
1960
Aleksejs Galaikins
1956
Anna Klāra/Ann Clare Daugule 1943
Andrejs Pērkons
1946
Irma Saliniece
1933

