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Pērn, 2015. gadā, Ozol-
nieku novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 120 mazuļi. 
31. janvārī jaundzimušo ģi-
menēm Ozolnieku pašval-
dības pārstāvji pasniedza 
sudraba karotīti ar novada 
simboliku. Ar muzikālu svei-
cienu no Ozolnieku Mūzikas 
skolas un dejotājiem aizsākās 
64 jaundzimušo sveikšana, 
kuri nākuši pasaulē pagājušā 
gada otrajā pusē.

Ceturto meitiņu sagaidī-
juši Ziedonis un Maija Sirvidi 
no Ozolniekiem, kuri mei-
tiņām devuši pļavas ziedu 
vārdus. Māsiņām Madarai, 
Gundegai un Margaritai pie-
pulcējusies pastarīte Mago-
ne. Māmiņa Maija Sirvide 
dalās pārdomās: „Esam lai-
mīgi par mazajām „puķītēm” 

ģimenes „dārzā”. Priecāja-
mies, ka pašvaldība rūpējas 
par daudzbērnu ģimenēm, ir 

nodrošinātas brīvpusdienas 
bērniem, tiek segtas trans-
porta izmaksas skolēniem, 
gan cita veida atbalstu ģime-
nē ļoti izjūtam. Trīs lielākās 
meitas apmeklē 7 dažādus 
interešu izglītības pulciņus. 
Mums kā vecākiem ir jāatrod 
laiks visiem bērniem.”

Prieku par piektā bērniņa 
nākšanu pasaulē piedzīvojusi 
Rihteru ģimene no Cenu pa-
gasta, kurā ienākusi meitiņa 
Laura. Daudzbērnu māmi-
ņa Sarmīte Rihtere stāsta, 
ka viņas ikdiena ir piepildī-
ta ar rūpēm par bērniem: 
„Ģimenē aug trīs brālīši un 
divas māsiņas. Bērniem ap-
zināti izvēlējāmies latviskus 
vārdus, lai gadskārtu svētki 
mūsu ģimenē kļūtu personis-
kāki. Ikdienā izjūtam atbal-

stu no pašvaldības un Ozol-
nieku novada daudzbērnu 
ģimeņu biedrības.”

Mārtiņa un Janas Polī-
šu ģimenē no Cenu pagasta 
vecākajam dēlam Rodrigo 
pievienojies jaunākais brālis 

Enriko. Vecākais brālis ar ne-
pacietību gaida, kad paaug-
sies rotaļu biedrs. Piedzims-

tot jaunākajam dēlam, lielais 
brālis sācis palīdzēt mammai 
un rotaļāties ar jaundzimušo.

Māsiņu Paulu sagaidījusi 
Līdaku ģimene no 
Salgales pagasta - 
tētis Lauris, mam-
ma Ilona un sešga-
dīgais brālis Raivis. 
Vecāki stāsta, ka 
brālis labi pieskata 
un izklaidē māsiņu. 
Ģimene atzīmē, ka 
izjūt pašvaldības 
atbalstu un ģimenē 
ietaupīto naudiņu 
plāno tērēt bērnu 
interešu izglītībai 
un kopīgiem ģime-
nes pasākumiem.

Par pirmdzimto 
dēlu Edgaru prie-

cājas Damlicu ģimene – tē-
tis Dāvis un māmiņa Sintija: 
„Priecājamies, ka pirmais ir 

piedzimis dēls. Abi sapņojam 
par kuplu ģimeni. Mazo Ed-
garu lolo arī vecvecmāmiņa 
Dzidra Jurgina, kurai ir 12 
mazbērni, bet tagad sagaidīts 
arī pirmais mazmazdēls.”

Jauniešu darba vadītāja 
Raivja Duplinska un viņa 
dzīvesbiedres Lāsmas no 
Salgales pagasta ģimenē 
ienācis dēliņš Kristers. Lai-
mīgais tētis stāsta, ka abi ar 
sievu nāk no lielām ģime-
nēm un klusībā cer, ka arī 
Kristeram būs māsiņa un 
vēl kāds brālītis.

Jaundzimušo sveikšanas 
pasākumi Ozolnieku nova-
dā tiek organizēti divreiz 
gadā – 2016. gada pirmajā 
pusgadā dzimušie mazuļi 
tiks sveikti jūlijā, izsūtot 
ģimenēm ielūgumus uz pa-
sākumu. 

Solvita Cukere

Pērn novadā piedzimuši 120 mazuļi

Būvniecības jomā šogad 
novadā vislielākā uzmanība 
būs pievērsta Cenu pagas-
tam. Brankās veiksim pērn 
atlikto Saules ielas gājēju 
celiņa izbūvi un PII „Bitī-
te” piebūves būvniecību. 
Plānots izstrādāt projektu 
ilgi gaidītajam Ozolnieki-
Brankas gājēju celiņam. 
Ja ar ceļa projektēšanu 
saistīto formalitāšu termiņi 
neievilksies, šogad paredzēts 
izbūvēt pirmo kārtu. 

Ānē plānojam jaunas 
katlu mājas būvniecību, kā 
arī ūdens ņemšanas un attīrī-
šanas vietas izbūvi. PII „Sau-
līte” plānots aktu zāles un sil-

tummezgla telpas remonts. 
Teteles pamatskolā paredzēti 
apkārtnes labiekārtošanas 
darbi un laukuma bruģēšana 
pie skolas. Plānojam atjaunot 
bērnu rotaļu laukumus Ozol-
niekos, bet no jauna izveidot 
tos Brankās un Ānē. 

Gada lielākais projekts 
būs pirmā kārta Rubeņu un 
Akmeņu ceļa brauktuves re-
konstrukcijai, ūdensvada ka-
nalizācijas izbūvei Raubēnos, 
ko paredzēts realizēt, piesais-
tot ERAF līdzfinansējumu 
uzņēmējdarbības vides uz-
labošanai. Šī paša līdzfinan-
sējuma ietvaros ir paredzēts 
atjaunot arī Kopielu Ozol-

niekos. Tāpat Ozolniekos ir 
plānots noasfaltēt Zemgales 
ielu, turpināt projektēt ka-
nalizācijas un ūdensvada, kā 
arī ceļa seguma atjaunošanu 
un lietus ūdens novadīšanas 
sakārtošanu nākamajās - 
Pļavu un Zvaigžņu ielās, kā 
arī Zvaigžņu ielas rajonā. 

Pie Ozolnieku vidusskolas 
turpināsies apkārtnes labie-
kārtošanas darbi, nobruģējot 
laukumu pie atjaunotajām 
skolas ieejas kāpnēm, kā arī 
paredzēts veikt iekšējo sil-
tumtīklu rekonstrukciju. PII 
„Zīlīte” turpināsim darbu pie 
pieejamības nodrošināšanas, 
atjaunojot piebrauktuves un 

nojumes pie ieejām, savukārt 
PII „Zīlīte” filiālē ir ieplānota 
āra nojumes izbūve. Melio-
rācijas un Skolas ielas māju 
pagalmos atjaunosim bērnu 
rotaļu laukumiņus. Lai no-
drošinātu publisko telpu pie-
ejamību cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, ir paredzēts 
Ozolnieku bibliotēkas un 
jauniešu centra kāpņu telpas 
remonts.

Salgales pagastā galve-
nie ieguldījumi tiek plānoti 
lauku ceļa posma Pētersoni 
- Līčupes atjaunošanā, iz-
mantojot ELFLA līdzfinan-
sējumu uzņēmējdarbības 
veicināšanai un apdzīvotības 

saglabāšanai lauku apvidos, 
kā arī gājēju celiņa izbūve 
no Emburgas uz Staļģenes 
krustojumu, apgaismojums 
gar šoseju Blukas - Embur-
ga, telpu remonts Emburgas 
pakalpojumu centrā „Vīgrie-
zes” pagasta jauniešu centra 
vajadzībām un malkas šķūņa 
būvniecība Garozā pie pakal-
pojumu centra „Eži”. Šogad 
uzbūvēsim saimniecības ēku 
un izremontēsim klases Ga-
rozas pamatskolā, veiksim 
kapitālo remontu virtuvē un 
atjaunosim ventilāciju Salga-
les pamatskolas katlu mājā. 

Jānis Počs, pašvaldības 
izpilddirektors

Šogad turpināsies būvdarbi dzīves vides labiekārtošanā

Polīšu ģimene. Līdaku ģimene.

Damlicu ģimene. Rihteru ģimene.
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Februāra sēdē  
OzOlnieku nOvada 
dOme nOlēma:

1. Apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 3/2016 
„Par Ozolnieku novada 
pašvaldības budžetu 
2016.gadam”.
2. Apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 5/2016 
„Par nekustamā īpašuma 
nodokli Ozolnieku novadā 
2016.gadā”. 
3. Apstiprināt amatā 
Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāju Diānu Pavlovsku.
4. Apstiprināt lēmum-
projektu nomāt telpas 

Branku jauniešu centra 
vajadzībām.
5. Izveidot Ozolnieku 
novada vadības grupu 
deinstitucionalizācijas 
projekta īstenošanai.
6. Atkārtoti ievēlēt par 
Ozolnieku novada bā-
riņtiesas priekšsēdētāju 
Ivetu Strēlnieci.
7. Atbrīvot no pienākumu 
pildīšanas bāriņtiesas 
locekles Villiju Pakalni un 
Sarmu Roni.

aktualitātesdOmes ziņas

 „Ozolnieku Avīzes”  2016. 
gada janvāra numurā Nr.1 
(227) 2.lpp. publicētajā raks-
tā „Aktuālākā informācija par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķina un samaksas kārtī-
bu Ozolnieku novadā 2016.
gadā” ir veikts labojums, kas 
ATSAUC KĀ 2016. GADĀ SPĒ-
KĀ NEESOŠU sekojošo NĪN 
aprēķina kārtības punktu:

“No 2015. gada apliek 
ar NĪN likmi 3 % apmērā vidi 
degradējošu, sagruvušu vai cil-
vēku drošību apdraudošu būvi 

un arī būves, kuru būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, ar nākamo 
mēnesi pēc būvniecības ter-
miņa izbeigšanās no lielākās 
kadastrālās vērtības: būvei 
piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtības vai būves kadastrālās 
vērtības.”

Šī likme bija spēkā tikai 
2015. gadā un 2016. gadā 
vairs nav spēkā.

Lidija Žukovska, Nodokļu 
ekonomiste

Precizējums informācijai par nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķina un samaksas 
kārtību Ozolnieku novadā 2016.gadā

Veidojot 2016.gada 
novada budžeta pro-
jektu, īstenota finanšu 
politika, kas vērsta uz 
novada sociālo un eko-
nomisko attīstību un 
pašvaldības autonomo 
funkciju izpildes nodro-
šināšanu. Pamatbudžeta 
ieņēmumus galvenokārt 
sastāda iedzīvotāju ie-
nākuma un nekustamā 
īpašuma nodokļa ieņē-
mumi, kuru vērtēto ie-
ņēmumu prognozi no-
saka Finanšu ministrija, 
ņemot vērā pašvaldības 
teritorijā dzīvojošo iedzī-
votāju skaitu un struk-
tūru. Šā gada budžeta 
plāns veidots, ievērojot 
piesardzības principu un 
rēķinoties ar iespējama-
jiem riskiem prognozēto 
ieņēmumu izpildē.

Kopējais Ozolnieku 
novada pašvaldības bu-
džets 2016.gadam plā-
nots 14 329 819 EUR ap-
mērā.  Lielāko daļu - 13 

013986 EUR jeb 91% no 
kopējā budžeta, sastādīs 
pamatbudžeta ieņēmu-
mi, pārējo daļu - spe-
ciālā budžeta ieņēmumi 
-339 066 EUR, ziedoju-
mi un dāvinājumi 2000 
EUR. Lai nodrošinātu 
novada attīstības plānu, 
budžetā ir paredzēts arī 
aizņēmums no Valsts 
kases 977 054 EUR ap-
mērā.

Visi 2016.gada bu-
džeta ieņēmumu posteņi 
salīdzinājumā ar 2015.
gadu ir palielinājušies. 
2016.gada pamatbudže-
ta ieņēmumi tiek plānoti 
par 20,7% lielāki nekā 
bija 2015.gada plāns, tai 
skaitā nodokļu ieņēmu-
mu plāns ir par 5% lie-
lāks nekā 2015.gadā, par 
5% plānots palielināt arī 
ieņēmumus no maksas 
pakalpojumiem. Šis būs 
pirmais gads, kad no-
vads saņems arī 336 398 
EUR lielu maksājumu no 

2016. gada budžeta prioritātes

VID atgādina, ka valsts 
amatpersonām laika posmā 
no 2016. gada 15. februāra 
līdz 2016. gada 1.aprīlim 
(ieskaitot) ir jāiesniedz kār-
tējā valsts amatpersonas 
deklarācija par 2015. gadu, 
un tas jādara, izmantojot 
VID elektroniskās deklarē-
šanas sistēmu (turpmāk – 
EDS). Lai iesniegtu valsts 
amatpersonas deklarāciju 
vai jebkuru citu dokumen-
tu EDS, jo ikviens var kļūt 
par EDS lietotāju, neslēdzot 
līgumu ar VID, bet izman-
tojot www.latvija.lv sniegto 
tehnisko risinājumu.

VID aicina gan valsts 
amatpersonas, gan visus 
valsts iestāžu darbiniekus 
izmantot arī citus VID EDS 
pakalpojumus un iesniegt 
elektroniski arī Gada ienā-
kumu deklarāciju (no 2016. 
gada 1.marta), lai atgūtu 
pārmaksāto iedzīvotāju ie-
nākuma nodokli par attais-

notajiem izdevumiem.
Iesniedzot Gada ienāku-

mu deklarāciju, izmantojot 
EDS, tajā automātiski tiek 
atspoguļota visa VID rīcībā 
esošā informācija par no-
dokļu maksātāju. Iesnie-
dzējam pašam papildus 
jānorāda un jāpievieno at-
taisnojuma dokumenti tikai 
par tām summām, par ku-
rām VID rīcībā informācijas 
nav. Viedtālruņu un plan-
šetdatoru lietotājus VID ai-
cinām izmantot EDS mobilo 
versiju (eds.vid.gov.lv).

Var konsultēties arī klātie-
nē vai arī zvanīt uz VID Infor-
matīvo tālruni 67120000, iz-
vēloties tematu „Informācija 
valsts amatpersonām”. Tāpat 
VID mājaslapas sadaļā „Kon-
takti” ir iespējams pieteikties 
padziļinātai konsultācijai no-
teiktā vietā un laikā, izvēloties 
tematu „Jautājums par valsts 
amatpersonas deklarāciju”.

Valsts ieņēmuma dienests

Valsts ieņēmumu dienests 
(VID) aicina valsts iestāžu 
amatpersonas un 
darbiniekus izmantot 
VID e-pakalpojumus! 

Uzņēmums SIA „Ozol-
nieku KSDU” ikdienā veic 
dažādus novada iedzīvotāju 
ērtībām vērstus pasākumus. 
2016. gadā SIA „Ozolnieku 
KSDU” plāno būtiski uzlabot 
ilgtermiņā siltumapgādes 
nodrošinājumu Ozolnieku 
ciematā, jo izbūvēta jauna 
siltumtrase, un šī gada martā 
plānots nodot ekspluatācijā 
jauno šķeldas katlumāju.

Ozolnieku novada dome 
2015. gada 13. oktobrī ir no-
lēmusi atbalstīt Eiropas Sa-
vienības 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda Kohēzi-
jas fonda līdzfinansēto SIA 
„Ozolnieku KSDU” potenciālo 
projektu „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība”.  SIA 
„Ozolnieku KSDU” gatavo 
projekta ieceri, kuras ie-
tvaros ir plānota sadzīves 
kanalizācijas tīklu papla-
šināšana Ozolnieku cie-
ma aglomerācijas robežās. 
Projekta mērķis ir palielināt 
centralizētās sadzīves kanali-
zācijas pieejamību Ozolnieku 
ciema iedzīvotājiem. Ja pro-
jekts tiks apstiprināts, darbi 
varētu tikt uzsākti 2017. gada 
otrajā pusē.

Iedzīvotāju viedoklis ir 
ļoti svarīgs, tādēļ aicinām ie-
dzīvotājus izrādīt vēlmi par 
pieslēgšanos plānotajiem 
sadzīves kanalizācijas tīk-
liem, rakstot iesniegumu SIA 
„Ozolnieku KSDU” mājas 
lapā, sūtot uz e-pastu ilva@
oksdu.lv vai klātienē Kastaņu 
ielā 2, Ozolniekos. 

Neraugoties uz to, ka 
2014.-2020. gada ES fondu 
plānošanas perioda daudz-
dzīvokļu māju renovāci-
jas programma (darbības 
programmas Izaugsme un 
nodarbinātība pasākums 
Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu dzīvojamās 
ēkās) šobrīd ir saskaņošanas 
fāzē ar Latvijas institūcijām 
un arī Eiropas Komisiju, 
„Ozolnieku KSDU” apsaim-
niekošanas nozare turpinās 
gatavošanās darbus, sadar-
bībā ar māju vecākajiem 
dzīvokļu īpašniekus iepazīs-
tinās ar savas mājas tehnisko 
stāvokli un aicinās jau tagad 
izteikt savu viedokli šajā 
jautājumā. 

Gunārs Jaunsleinis,
SIA „Ozolnieku KSDU” valdes 

priekšsēdētājs

SIA „Ozolnieku KSDU” 
plānotie projekti 2016. gadā

1. Saistošie noteikumi 
nosaka ar nekustamā īpašuma 
nodokli neapliekamos objektus 
un nekustamā īpašuma mak-
sāšanas paziņojumu piespiedu 
izpildes termiņu Ozolnieku 
novadā.

2. Ar nekustamā īpašuma 
nodokli netiek apliktas dzīvoja-
mo māju palīgēkas un to daļas 
(izņemot garāžas), kuru platība 
pārsniedz 25 m2 un kuras netiek 

izmantotas saimnieciskajā 
darbībā. 

3. Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņo-
jumu izdošanu un nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu 
piedziņu atbilstoši Noteikumu 
nosacījumiem veic Ozolnieku 
novada pašvaldības Finanšu un 
grāmatvedības daļa.

4. Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņoju-

ma piespiedu izpildes termiņš 
tiek noteikts 7 (septiņi) gadi 
no nodokļa samaksas termiņa 
iestāšanās brīža.

5. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā pēc to publicēšanas 
Ozolnieku novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Ozolnie-
ku Avīze”, un tie ir piemērojami 
nekustamā īpašuma maksāju-
mu paziņojumu sagatavošanai 
par 2016.gadu.

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 09.februāra sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.2)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.5/2016 
„Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 

2016.gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, un likuma „Par nekusta-

mā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu un 9.panta otro daļu

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.5/2016
 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2016.gadā"

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu mērķis ir no-
teikt vienotus principus, kuri jāievēro 
pašvaldībai un nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājam likumā "Par 
nekustamā īpašuma nodokli" noteik-
to tiesību normu piemērošanā par 
Ozolnieku novada administratīvajā 
teritorijā esošo nekustamo īpašumu, 
īstenojot pašvaldībai deleģētās 
tiesības apliekamo un neapliekamo 
nekustamo īpašumu noteikšanā un 
attiecīgu nodokļa likmju piemēro-
šanā. 

Saistošie noteikumi izdoti 
saskaņā ar likuma "Par nekustamā 
īpašuma nodokli" 1.panta otrās da-
ļas 9.1punktu un 9.panta otro daļu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

 Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā 2016.gadā 
ar nekustamā īpašuma nodokli tiek 
apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, 
(izņemot garāžas), kuru platība 
pārsniedz 25 m2 un kuras netiek 
izmantotas saimnieciskajā darbībā, 
kā arī nosaka nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Nav plānota pašvaldības 
budžeta ieņēmumu daļas būtiska 
samazināšanās.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru 
attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir fiziskas un 
juridiskas personas, kuru īpašumā 
vai tiesiskajā valdījumā ir dzīvojamo 
māju palīgēkas, kuru platība 
pārsniedz 25 m2 un kuras netiek 
izmantotas saimnieciskajā darbībā. 

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķinu un maksāšanas paziņoju-
mu izdošanu atbilstoši šo saistošo 
noteikumu nosacījumiem veic Ozol-
nieku novada pašvaldības Finanšu 
un grāmatvedības daļa.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

    Nav attiecināms

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku  novada domes priekšsēdētājs Solvita Cukere
Solvita Cukere

19. janvārī Ozolnieku 
novada pašvaldība noslē-
dza līgumu ar Zemgales 
plānošanas reģionu (ZPR) 
par sadarbību Eiropas 
Sociālā fonda projekta 
„Atver sirdi Zemgalē” īste-
nošanā. Projekta ietvaros 
pašvaldība līdzdarbosies 
Eiropas Komisijas apstip-
rinātās darbības prog-
rammas „Izaugsme un 
nodarbinātība” specifiskā 
atbalsta mērķa pasākumā 
„Deinstitucionalizācija”, 
kas dos iespēju cilvēkiem, 
kuri pašlaik uzturas valsts 
sociālās aprūpes institū-
cijās, bet varētu dzīvot 
ārpus tām, pakāpeniski 
nodrošināt viņu vajadzī-
bām atbilstošus sociālos 
pakalpojumus dzīvesvie-
tā. Pasākumu mērķa gru-
pa ir pilngadīgas personas 
ar garīga rakstura traucē-
jumiem un ārpus ģimenes 
aprūpē esoši bērni un 
jaunieši, kā arī bērni ar 
funkcionāliem traucēju-
miem.

Ar Ozolnieku novada 
domes lēmumu tika iz-
veidota Ozolnieku nova-
da deinstitucionalizācijas 
vadības grupa, kuras pie-
nākumos ietilps infor-
mācijas sagatavošana un 
sniegšana ZPR par infra-
struktūras objektiem paš-
valdībā, esošajiem un plā-
notajiem pakalpojumiem 
un pieprasījuma pēc tiem, 
jaunu sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu izveides un 
sniegšanas organizēša-
na u.c. Pašvaldības varēs 
pretendēt uz Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda 
finansējumu arī sociālo 
pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstīšanai.

Deinstitucionalizācijas 
pasākumam plānotais at-
tiecināmais finansējums 
Latvijā kopumā ir 47 209 
260 eiro. Projektu plā-
nots īstenot no 2016. līdz 
2022.gadam. 

Dace Mauliņa, Attīstības 
plānošanas daļas projektu 

vadītāja

Ozolnieku novada pašvaldība 
iesaistās projektā ar mērķi 
paplašināt sociālo pakalpoju-
mu klāstuNo 2015. gada novem-

bra Ozolnieku novada Sal-
gales pagasta pārvaldes 
telpās „Vīgriezēs” Valsts 
un pašvaldību vienotajā 
klientu apkalpošanas cen-
trā (VPVKAC) iedzīvotā-
jiem pieejamas konsultā-
cijas par 8 valsts iestāžu 
–Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID), Valsts soci-
ālās apdrošināšanas aģen-
tūras (VSAA), Pilsonības 
un migrācijas lietu pār-
valdes (PMLP), Nodarbi-
nātības valsts aģentūras 
(NVA), Uzņēmumu re-
ģistra (UR), Valsts zemes 
dienesta (VZD), Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) 
un Valsts darba inspekci-
jas (VDI) pakalpojumiem. 
Centrā iedzīvotāji var pie-
teikt noteiktus VSAA un 
VID pakalpojumus. 

VPVKAC visplašāk 
iedzīvotājiem pieejami 
VSAA un VID pakalpo-

jumi, par pārējo iestāžu 
pakalpojumiem iespējams 
saņemt konsultācijas par 
e-pakalpojumu lietošanu. 
Centrā iedzīvotāji var ie-
sniegt iesniegumus bez-
darbnieka, apbedīšanas, 
mirušā pensionāra lau-
lātajam (pensionāram), 
bērna kopšanas, bērna 
piedzimšanas, ģimenes, 
valsts, vecāku, paternitā-
tes, maternitātes, slimības 
un citu pabalstu piepra-
sīšanai, kā arī iesniegu-
mus elektroniskās algas 
nodokļu grāmatiņas ie-
sniegšanai vai izņemšanai 
galvenā ienākumu gūša-
nas vietā, pieteikties Elek-
troniskās deklarēšanas 
sistēmas (EDS) lietošanai 
u.c. Līdz šim iedzīvotā-
ji visaktīvāk izmantojuši 
VSAA pakalpojumus un 
VPVKAC pieprasījuši pa-
balstus. 

No 1. marta VID sāk 

pieņemt gada ienākumu 
deklarācijas par gūtajiem 
ienākumiem. Gada ienā-
kumu deklarāciju papīra 
formātā var iesniegt arī 
VPVKAC, kā arī iespējams 
saņemt konsultāciju par 
deklarāciju iesniegšanu, 
izmantojot EDS. 

Minēto iestāžu publis-
kos pakalpojumus, līdzīgi 
kā iepriekš, var saņemt arī 
iestāžu esošajās nodaļās/
klientu apkalpošanas cen-
tros. Vairāk informācijas, 
kas saistīta ar VPVKAC 
pakalpojumiem, iedzīvo-
tāji var uzzināt Salgales 
pagasta pārvaldē, valsts 
un pašvaldību vienotajā 
portālā www.latvija.lv/
pakalpojumucentri, kā arī 
rakstot uz e-pastu: ozol-
nieki@pakalpojumucen-
tri.lv vai zvanot pa tālr. 
63085741, 63099229.

Andra Vecmane, Klientu 
apkalpošanas speciāliste 

Valsts un pašvaldību vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Salgalē varēs 
iesniegt arī deklarācijas

2016. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna struktūra

2016.gada pamatbudžeta sadalījums 
pa funkcionālajām kategorijām

 

 
 

 

 
 

 Transferti
34%

Maksas 
pakalpojumi 
10%

Nenodokļu 
ieņēmumi 2%

Ieņēmumi 
          no IIN 

48%

NĪN
6%

IIN   6243945
NĪN   794505
Nenodokļu ieņēmumi 284640
Maksas pakalpojumi 1254500
Transferti  4436396

Izpildvara    672743
Sabiedriskā kārtība un drošība  153794
Ekonomiskā darbība   110905
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 4157792
Kultūra, sports    890062
Izglītība     5844518
Sociālā aizsardzība   2195516

Pašvaldību izlīdzināšanas 
fonda. Lielu daļu budže-
ta pieauguma sastāda ei-
rofondu līdzmaksājumi 
SAM 3.3.1. (Rūpniecisko 
zonu infrastruktūras sa-
kārtošana) – 1 331 tūkst. 
EUR un lauku ceļu re-
montiem -144 tūkst. EUR.

Ozolnieku novada pa-
matbudžeta izdevumu 
plāns izstrādāts atbilstoši 
izdevumu funkcionālajām 
kategorijām un atbilstoši 
ekonomiskai klasifikāci-
jai, un ņemot vērā Ozol-
nieku novada plānošanas 
dokumentus. Pašvaldības 
pamatbudžeta izdevu-
mu plāns ir apstiprināts  
13 471 799 EUR apmērā.

Salīdzinājumā ar 2015. 
gadu, divas reizes ir pie-
audzis kapitālieguldījumu 
plāns, plānots arī darbi-
nieku atlīdzības pieau-
gums, kas galvenokārt 
saistīts ar minimālās al-
gas izmaiņām un to, ka 
tiks paaugstinātas algas 
sociālās aprūpes centra 
„Zemgale” viszemāk at-
algotajiem darbiniekiem 
un pirmsskolas pedago-
giem. Pārējie izdevumi ir 
saglabāti iepriekšējo gadu 
līmenī, izņemot faktu, ka 
2016. gads būs pirmais, 
kad tiks veikta visu paš-
valdības darbinieku medi-
cīniskā apdrošināšana.

2016. gadā plānots tur-
pināt izglītības iestāžu in-
vestīciju projektu realizē-
šanu, vairāku ielu un ceļu 
segumu atjaunošanas dar-
bus, kā arī realizēt vairā-
kus projektus, kas saistīti 
ar kanalizācijas, attīrīša-
nas iekārtu un ūdensap-
gādes iekārtu renovāciju 
un izbūvi.

Daiga Liepa, 
Finanšu un grāmatvedības 

daļa, galvenās 
grāmatvedes vietniece
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Atpūtas komplekss 
„LeMOND” Ozolnieku no-
vada Cenu pagasta Tetelē, 
Bērzu ielā 4, pēdējo gadu 
laikā, mainoties viesu 
nama saimniekiem, iegu-
vis jaunu seju un daudz-
veidīgas atpūtas iespējas 
viesiem klusā un relaksē-
jošā vidē pie ūdeņiem. 

Viesu nama plašās, gai-
šās telpas būs piemērotas 
pasākumiem ar viesu skai-
tu no 50 līdz 60 cilvēkiem. 
Atpūtas kompleksa pirts 
telpās ir iespējams atpūs-
ties un rīkot svinības arī 
nelielam draugu lokam līdz 
20 cilvēkiem. Viesus šeit 
ērti izguldīs un piedāvās 

pasākumam atbilstošu ēdi-
nāšanu. Atjaunotais viesu 
nams ir piemērots kāzu, 
saviesīgu pasākumu, dzī-
ves jubileju, vasaras sporta 
pasākumu, tematisko un 
korporatīvo pasākumu rī-
košanai.

Viesi ir novērtējuši sa-
kopto apkārtni, plašumu, 
ērtības un pievērsuši uzma-
nību senajam ozolam viesu 
nama pagalmā. Saglabāts 
un pilnveidots bruģētais 
pagalms un plašā auto 
stāvvieta. Saimnieki plāno 
pievērsties jaunu apstādīju-
mu veidošanai un izveidot 
rotaļu laukumu bērniem, 
kā arī uzbūvēt vasaras zāli 
100 personām. „Tetele ir 
laba vieta uzņēmējdarbībai, 
jo šeit valda klusums un 
miers, kas viesiem patīk,” 
uzskata viesu nama saim-
nieks Dainis Virbalis.

Solvita Cukere

Jau trešo gadu pēc kār-
tas no 25. janvāra līdz feb-
ruāra beigām Ānes biblio-
tēkas telpās bija apskatāma 
rokdarbu izstāde „Mūsu 
talantīgie Ānes iedzīvotāji”. 
Šogad tajā ir daudz dažādu 
rokdarbu tehniku - pēr-
ļošanas, mulinē pīšanas, 
adīšanas, tamborēšanas un 
krustdūrienu meistardarbi, 
kā arī pašu rokām gatavo-
tas lelles. 

Izstāde palīdzējusi ap-
zināt daudz talantīgu un 

radošu novadnieku. Gadu 
no gada izstādes dalībnieki 
mainās, mainīgas ir modes 
tendences, bet nemainīgas 
paliek vērtības, kuras ir pa-
šos darītājos, kas mudina 
veidot dzīvi košāku un inte-
resantāku. 

Izstāde un rokdarbu 
meistarklases dara krāsai-
nāku bibliotēkas vidi un 
ikdienu, piesaistot jaunus 
apmeklētājus.

Jevgēnija Noreiko, Ānes 
bibliotēkas vadītāja

Atjaunots atpūtas 
komplekss Tetelē

Kad 1990.gadā pieņē-
ma Latvijas Republikas li-
kumu “Par svētku, atceres 
un atzīmējamām dienām”, 
padomju komunistiskā 
genocīda upuru piemi-
ņas dienas noteica trīs – 
25.martu, 14.jūniju un de-
cembra pirmo svētdienu. 
Tā laika deputāts no Jel-
gavas, veterinārārsts un 
LLA mācībspēks Gunārs 
Preinbergs ierosināja no-
teikt par atceres dienu 
arī 5.februāri, pieminot 
1945.gadā veiktās repre-
sijas. Kā vietējas nozīmes 
pasākumu pie kultūras 
nama „Rota” to ik gadu 
atzīmē Jelgavas pilsētas, 
Jelgavas un Ozolnieku no-
vadu pašvaldības sadarbī-
bā ar politiski represēto 
apvienību „Staburadze”. 
Šeit ar mūsu novadnieka 
Pētera Āna iniciatīvu ie-
rīkota represēto piemiņas 
vieta, kur piemiņas pasā-
kumā sagulst ziedi nomo-
cīto tautiešu piemiņai.

Jau 1944.gada jūlijā, 
Latvijas teritorijā ienākot 
Padomju armijai, tai se-
koja īpašā kara gaitā izvei-
dotās Aizsardzības Tautas 
komisariāta pretizlūko-
šanas pārvaldes SMERŠ 
(armijas drošības dienests 
jeb čeka) darbinieki. Viņu 
uzdevums – iztīrīt frontes 

aizmuguri no pretpadom-
ju elementiem un vāciešu 
atbalstītājiem. 1945.gada 
februārī tika veikta plaša 
deportācija no Zemgales. 
Deportēto skaits sasniedza 
5000 cilvēku. 5.februāri 
viens no izsūtīto ešeloniem 
atstāja Jelgavas Cukurfab-
rikas staciju ar galamērķi 
Sibīrija - Arhangeļskas ap-
gabala Molotovska (tagad 
Severomorska). Kopumā 
no Jelgavas izsūtīti četri 
ešeloni ar 1000 – 1200 
cilvēkiem. 

Zināmu ieskatu var 
dot atsevišķas perso-
nu lietas Latvijas Valsts 
arhīvā, ar kurām iespē-
jams iepazīties tikai no-
tiesāto radiniekiem. Mi-
nētā G.Preinberga tēvs 
bija arestēts Rīgā, kad 
pēc SMERŠ virsnieku 
pratināšanas viņu nosū-
tīja uz nometni Jelgavā, 
no kuras viņš 5.februārī 
izvests uz Molotovsku. Ti-
kai aprīlī noformēti doku-
menti par notiesāšanu uz 
8 gadiem speciālajā labo-
šanas darbu nometnē. Pēc 
nedaudz vairāk kā gada 
Ādolfs Preinbergs nomet-
nē mira. 

1945.gada februārī 
deportēts arī Ozolnieku 
pagasta vecākais Jānis 
Krastiņš no „Iecēn-Gali-

ņiem”. Viņa meita Lonija 
Krastiņa atceras: „Tēvu 
izsūtīja 1945.gada 6.feb-
ruārī uz Soļikamsku. Viņš 
ceļā saslima ar plaušu kar-
soni. Ieslodzītie atradās 
Soļikamskas klosterī bez 
pārtikas un ūdens. Nomi-
rušos sameta lielā bedrē, 
turpat pie klostera sienas. 
Par to pastāstīja Straut-
manis no Jelgavas, kurš 
atgriezās.” L.Krastiņa 
1992.gadā no Latvijas 
Valsts arhīva saņēma izzi-
ņu, ka Jānis Krastiņš atra-

dās filtrācijas nometnē. Tā 
kā nav atrodama krimi-
nāllieta par J.L.Krastiņa 
represēšanu, Latvijas 
Republikas prokuratūra 
nevar izsniegt reabilitā-
cijas dokumentus. 1948.
gadā Lonija Krastiņa ar 
māti Aneti un vecāko 
māsu Liliju Krastiņām 
pameta „Iecēn-Galiņus”, 
jo bija brīdināta, ka viņi 
ir izsūtāmo sarakstā, kā 
budžu ģimene. 1949.gada 
25.martā notika plašākā 
izsūtīšanas akcija Latvi-

jas vēsturē. Bijušais Jāņa 
Krastiņa vietnieks pagas-
ta valdē Pēteris Vējonis 
ar sievu Alvīni bija starp 
tiem, kas nonāca Sibīrijā.

Dažkārt izskan apgal-
vojumi, ka padomju laika 
represiju atceres dienas ir 
par daudz, bet, iedziļino-
ties represēto likteņgaitās, 
saprotam, ka šīs sāpīgās 
tautas vēstures lappuses 
mēs nedrīkstam aizmirst.

Aigars Stillers, 
Ozolnieku novada vēstures 

krājumu glabātājs

darbīgie un talantīgie nOvadnieki

10. februārī Latvijā 
jau 15. gadu norisinājās 
„Ēnu diena”, kuru daudzi 
Ozolnieku novada skolu 
jaunieši izvēlējās pavadīt 
kopā ar sev interesējošas 
profesijas pārstāvjiem. 
Jaunieši „ēnojuši” dažādu 
profesiju pārstāvjus, pie-
mēram, radio diktorus, 
žurnālistus, IT speciālistus, 
NBS Aviācijas eskadriļas 
pārstāvjus, fizioterapeitus, 
reitterapeitus, ārstus un ci-
tus medicīnas darbiniekus, 
juristus, policijas inspekto-

rus, baņķierus, ēdināšanas 
jomas profesionāļus, kā arī 
mākslas un radošo profesi-
ju pārstāvjus. Novada sko-
lēni „Ēnu dienas” ietvaros 
ieskatījās arī LR Saeimas 
un Ozolnieku novada paš-
valdības darba ikdienā. 
Interesantu iespēju šogad 
piedāvāja arī Jelgavas Teh-
nikums, kur varēja „ēnot” 
ne tikai mācībspēkus, bet 
arī tehnikuma izglītojamos.

Jaunāko klašu skolēnus 
šai dienā vecāki iepazīs-
tināja ar savas profesijas 

niansēm. Sākumskolas 
audzēkņi iepazina banku 
darbiniekus, jūrniekus, 
koučinga speciālisti, aina-
vu arhitektu un citu profe-
siju pārstāvjus. Ozolnieku 
vidusskolā „Ēnu dienā” 
notika arī „Profesiju ga-
datirgus” 5. līdz 7. klasei, 
kurā piedalījās pārtikas un 
dzērienu tehnologs, kos-
metologs, fotogrāfs, veteri-
nārārsts, IT speciālists un 
automehāniķis. Izglītojamo 
uzdevums bija iepazīt un 
aizpildīt darba lapas par di-
vām profesijām. 

Katru gadu „Ēnu die-
na” novadā kļūst arvien 
populārāka ne tikai no 
„ēnotāju” puses, bet arī no 
darba devēju puses. Paldies 
visiem, kas bija atvērti šim 
pasākumam un veltīja laiku 
jauniešu izglītošanai.

Santa Tuherma, Ozolnieku 
novada skolu karjeras 

konsultants 

Ozolnieku novada jaunieši „ēno” 
dažādu profesiju pārstāvjus

Pieminam 1945. gadā izsūtītos zemgaliešus

Ozolnieku vidussko-
las skolēni angļu valodas 
skolotāju Alīnas Rjabovas 
un Lauras Plotas vadībā ir 
iesaistījušies „Nordplus” 
mobilitātes programmā. 
Desmit skolēni no 7.a un 
8.b klasēm un viņu skolotā-
jas janvāra beigās devās uz 
Zviedriju, lai iepazītu Latvi-
jai vēsturiski tuvās Ziemeļ-
valsts kultūru. Projekta rea-
lizācijai ir vairākas daļas, 
un ceļojums uz Zviedrijas 
nelielo pilsētu Arvidsjaur, 
ko dēvē arī par Zviedrijas 
Lapzemes provinci, bija 
pirmā dažādu valstu jau-
niešu un pedagogu tikša-
nās un kopējās sadarbības 
vieta. 

Zviedrijas ziemeļos sa-
tikās četru projekta dalīb-
valstu pārstāvji – zviedri, 
latvieši, lietuvieši un gren-
landieši, mācoties komuni-
cēt un prezentēt savas val-
stis angļu valodā, strādājot 
10 darba grupās. Tikšanās 
laikā jauniešiem bija iespē-
ja salīdzināt katras dalīb-
valsts kultūru, mentalitāti, 
tradīcijas, ēdienus, mūziku 
un sportu, gūstot daudzas 
interesantas atziņas.

Projektā iesaistītie peda-
gogi un skolēni brauciena 
laikā novērtēja zviedru la-
bās angļu valodas prasmes 
un izrunu. Pārsteidza zvied-
ru draudzīgums, viesmīlība 
un izpalīdzība. Jaunieši ne-
slēpj, ka Zviedrijā satikuši 
jaunus draugus un krietni 

paplašinājuši savu redzes-
loku par jauniešu dzīvi citās 
Ziemeļvalstīs. Ar braucienu 
uz Zviedriju vēl nekas nav 
beidzies un saziņa starp 
projekta dalībniekiem šo-
brīd aktīvi turpinās sociāla-
jos tīklos. 

Skolotājai Alīnai Rja-
bovai šī bija pirmā dalība 
starptautiskā projektā: 
„Brauciena laikā visi gu-
vām jaunu, neaizmirsta-
mu cilvēciskās saskarsmes 
un pedagoģisko pieredzi. 
Viesojoties skolās, bija ie-
spēja tuvāk iepazīt zviedru 
kolēģu darba ikdienu un 
mācību vidi salīdzinājumā 
ar skolām Latvijā. Ikdiena 
Zviedrijas skolā ir mazāk 
disciplinējoša. Skolas telpas 
ir mājīgas, paši audzēkņi 
apgleznojuši klašu sienas 
un durvis. Audzēkņi peda-
gogus uzrunā vārdā, sav-
starpējā komunikācija ir 
brīvāka. Izglītības sistēma 
Zviedrijā ir atšķirīga – vai-
rāk orientēta uz profesionā-
lo izglītību.” 

Jaunieši jau šobrīd ga-
tavojas maijā gaidāmajam 
braucienam uz Lietuvu, kur 
atkal satiksies ar jauniegūta-
jiem draugiem. Pēc tam visi 
dalībvalstu jaunieši vieso-
sies arī Grenlandē. Zīmīgi, 
ka pēdējā tikšanās plānota 
2017. gada aprīlī savās mā-
jās - Ozolnieku novadā, kur 
viesus iepazīstināsim ar lat-
viešu kultūru un mentalitāti.

Solvita Cukere

Mobilitātes projekts Ozolnieku 
vidusskolas audzēkņus aizved 
uz Zviedriju

Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūra 
jau no 2014. gada sep-
tembra uzsāka projekta 
“PROTI un DARI!” īste-
nošanu Jauniešu garan-
tijas ietvaros. Projektu 
plānots īstenot līdz 2018. 
gada decembrim. Projek-
ta īstenotājs ir Jaunatnes 
starptautisko program-
mu aģentūra sadarbībā 
ar Latvijas pašvaldībām, 

tai skaitā arī Ozolnie-
ku novada pašvaldību 
ar mērķi  motivēt un ak-
tivizēt jauniešus, kuri 
nemācās, nestrādā vai 
neapgūst arodu un nav re-
ģistrējušies Nodarbinātī-
bas valsts aģentūrā (NVA) 
kā bezdarbnieki, nodro-
šinot šo jauniešu iesaisti 
izglītībā, aroda apguvē, 
Jauniešu garantijas pasā-
kumos, kurus īsteno NVA 

un Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūra, nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā. Īstenojot 
projekta aktivitātes, tiks 
sniegts atbalsts jaunie-
šiem vecumā no 15 līdz 29 
gadiem.

Ozolnieku novada paš-
valdība un tās partneri 
projektā veiks mērķa gru-
pas jauniešu sasniegšanas 
un informēšanas pasā-

kumus, iesaistot pašval-
dības partnerus. Apzinās 
jaunieša prasmes, inte-
reses un iegūto izglītību, 
nosakot tālākos attīstības 
virzienus. Pēc tam izstrā-
dās individuālo pasākumu 
programmu, kas sastāv no 
četrām obligātajām kom-
ponentēm: personības 
attīstība, iekļaušanās sa-
biedrībā, „darba tikums” 
un mūžizglītības kompe-

tences. Projekta ietvaros, 
līdz 9 mēnešiem ilgā laika 
periodā ar katru jaunieti 
tiks noslēgta vienošanās 
par dalību individuālās 
pasākumu programmas 
īstenošanā. Lai sekmīgi 
uzsāktu projekta realizā-
ciju, šobrīd noris projekta 
vadības grupas apmācību 
process.
Santa Tuherma, projekta ko-
ordinatore Ozolnieku novadā

vēstures lappuse

Izstāde „Mūsu talantīgie 
Ānes iedzīvotāji” 

Pirms pieciem gadiem 
ieviestas Ozolnieku novada 
skolās, veiksmīgi turpina 
darboties Eiropas Komisi-
jas finansētās programmas 
„Atbalsts piena produktu 
piegādei izglītojamiem” 
jeb „Skolas piens” un „At-
balsts augļu un dārzeņu 
piegādei skolēniem vispā-
rējās izglītības iestādēs” jeb 
„Skolas auglis”. Abu prog-
rammu mērķis - veicināt 
veselīga uztura un piena 
patēriņu starp skolēniem. 
„Piens un augļi ir garšīgi un 
kvalitatīvi. Bez maksas ābo-
lus un pienu var saņemt ne 
tikai jaunāko klašu skolēni, 
bet arī 7.–9. klašu skolēni. 
Rudenī bērniem tika piedā-
vāti arī bumbieri. It sevišķi 
par augļiem un pienu prie-
cājas sākumskolas bērni,” 

uzsver Dina Štelmahere, 
Garozas pamatskolas di-
rektore. 

Salgales pamatskolas 
direktore Irēna Pauloviča 
novērojusi: „Programmā 
„Skolas auglis” piedalāmies 
no 2011. gada janvāra. Iz-
veidojusies sadarbība ar z/s 
„Osīši” no Sesavas pagasta, 
kuras saimnieki skolai gal-
venokārt piegādā ābolus.  
No 2015. gada 1. septembra 
skola iesaistījusies arī prog-
rammā „Skolas piens”, ko 
nodrošina skolas ēdinātājs 
i/u „Daina” sadarbībā ar 
„Rīgas piena kombinātu”. 
Pienu dzer vidēji 85% sko-
lēnu brokastu starpbrīdī, 
bet āboli skolēniem garšo, 
un var teikt, ka programma 
savu mērķi ir sasniegusi.

Par veselīgu uzturu ru-

nājam audzināšanas stun-
dās. Pērn skolās projektu 
dienu tēma bija „Veselība”, 
kur vairāki projekti izstrā-
dāti tieši par veselīga uztura 
nozīmi. Skolēni ir tikušies 
ar ģimenes ārstu A. Dzalbu 
un pārrunājuši veselīga dzī-
vesveida pamatprincipus.”

Aptaujājot novada sko-
lu audzēkņus, uzzinām, ka 
skolēniem tiek piedāvātas 
iespējas piedalīties izglī-
tojošos pasākumos, kuru 
mērķis ir veicināt zināšanas 
par veselīgu uzturu un dzī-
vesveidu. Skolēni uzskata, 
ka veselīga dzīvesveida un 
ēšanas paradumi tiek vei-
doti ģimenē, katrs jaunietis 
pats ir atbildīgs par to, lai 
veselīgi ēstu, koptu savu 
ķermeni un sportotu.

Solvita Cukere 

Skolēni saņem augļus, dārzeņus 
un pienu

Motivēs jauniešus izglītoties un apgūt arodu

Ozolnieku pagasta valde 1938.
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spOrts

2016. gada 6. februārī 
OZO daiļslidošanas klubs 
Ozolniekos rīkoja starptau-
tiskas daiļslidošanas sacen-
sības „Olafa Ozolnieku kauss 
2016”. Ieeja uz sacensībām 
bija bez maksas, dodot ie-
spēju Ozolnieku, Jelgavas 
un citiem tuvākas un tālākas 
apkārtnes iedzīvotājiem ie-
pazīties ar šo skaisto sporta 
veidu. Sacensību dalībnieku 
kopskaits sniedzās pāri sim-
tam. Sacensībās bija plaši 
pārstāvēti gan Latvijas daiļ-
slidošanas klubi, gan arī no 
Apvienoto Arābu Emirātiem 
un Igaunijas atbraukušie 
sportisti. 

Sportistu sniegumu vērtē-

ja profesionāla tiesnešu ko-
manda - ISU (International 
Skating Union) tiesneši ar 
pieredzi sacensību tiesāšanā 
no Latvijas. „OZO Daiļslido-
šanas klubu” sacensībās go-
dam pārstāvēja arī Ozolnieku 
novada bērni: Anna Palma 
Frigerio, kura ieguva 4.vietu 
savā vecuma grupā, Rober-
ta Vītoliņa, kura ieņēma 3. 
vietu savā vecuma grupā, 
Solveiga Gražule 4. vietu, To-
mass Vucēns 2. vietu, Kristī-
ne Freimane 2. vietu, Olīvija 
Andželīna Jermilova 5. vietu, 
Rainers Vēveris 2. vietu. 

Ieva Pujāte, “OZO Daiļslido-
šanas klubs”

21. februārī Skrējēju klubs 
„Ozolnieki” ar apbalvošanas 
pasākumu atzīmēja pasā-
kumiem un panākumiem 
bagāto pagājušo skriešanas 
sezonu. 

Arī šis gads solās būt 
daudzveidīgām aktivitā-
tēm bagāts. Gaidāmas iz-
maiņas pašu organizētajās 
sacensībās, lai tās padarītu 
aizraujošākas. Atraktīvāki 
paredzēti „Ozolnieku apļu” 
treniņu skrējieni, kas sāk-
sies jau 6.aprīlī. Tie vairs 
nebūs sacensību formā, 
bet organizēti veselīga un 

sportiska dzīvesveida popu-
larizēšanai novadā, aicinot 
piedalīties cilvēkus, kuri 
iepriekš nekad nav skrējuši 
garākas distances.

Savukārt sportisti, kuri 
vēlas pārbaudīt savus spēkus, 
ik mēnesi varēs piecās sacen-
sību kārtās piedalīties garo 
distanču skriešanas seriālā 
„Ielūdz Ozolnieki”, kas sāk-
sies jau 3.aprīlī. Jauno sacen-
sību sezonu aktīvākie kluba 
biedri varēs sākt ar jauniem, 
kvalitatīviem skriešanas for-
mas krekliem, ko sarūpējusi 
Ozolnieku novada Veselīga 

dzīvesveida un sporta noda-
ļa. Ozolnieku novada skrējē-
ji šogad nobrieduši pieteikt 
komandu skriešanas seriālā 
„Skrien Latvija”, kam pašval-
dība sniegs atbalstu.

Izanalizējot individuālos 
skrējēju rezultātus, Valdis 
Ņilovs pērn kopumā sacensī-
bās pieveicis 1801 kilometru, 
Jānis Marčinkus pievārējis 
1089 kilometrus, kluba vadī-
tājs Juris Bērziņš – 895, Ilze 
Pelēce – 666 km, Dace Kova-
ļevska – 627, Raisa Marčin-
kus – 541 km. Savukārt starp 
jaunākajiem dalībniekiem 

aktīvākie bijuši brāļi - Ro-
berts un Jaroslavs Orbidāni, 
kuri sacensībās pieveikuši 
katrs 59 kilometrus, kā arī 
Elizabete Knope ar 130 km. 

Medaļas, kausus un bal-
vas aktīvākajiem skrējējiem 
un jubilāriem pasniedza 
Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētājs Pēteris Veļec-
kis, kurš atzīmēja: „Patiess 
prieks, ka Ozolniekos cauri 
gadiem saglabājušās skrie-
šanas tradīcijas. Galvenais 
nopelns tajā ir aktīvajiem 
iedzīvotājiem, kuri uztur šo 
garu ar tādu entuziasmu un 

dzīvesprieku! Vienmēr va-
riet paļauties uz pašvaldības 
atbalstu, jo sports ir tas, kas 
stiprina un satur cilvēkus 
kopā.” 

Rolands Bartaševics, 
SK Ozolnieki

kultūra

13. februārī Jelgavā, LLU 
Sporta namā, notika jau 
tradicionālais „Mītavas kauss” 
badmintonā senioriem. 
Ozolnieku badmintona klubu 
kausa izcīņā pārstāvēja 35+ 
grupā Ainārs Zanders, 45+ 
grupā Olafs Krūzmētra, Māris 
Avotiņš un Gunārs Meinhards.

Vīriešu dubultspēlēs Olafs 
Krūzmētra un Māris Avotiņš 

veiksmīgi iesāka turnīru, bet 
gūtās traumas dēļ nevarēja 
sacensības turpināt. Jāuz-
teic badmintonisti Gunārs 
Meinhards un Ainārs Zanders, 
kuri varonīgi cīnījās gan vien-
spēlēs, gan arī dubultspēlēs. 
Abiem sportistiem tās bija pir-
mās “ugunskristības”, kur tika 
izcīnītas ļoti sīvas saspēles ar 
pieredzējušiem spēlētājiem.

Olafs Krūzmētra, savu 
vārdadienu pavadot spēles 
laukumā, saņēma lielisku 
„dāvanu”- 1. vietu vecuma 
grupā 45+. Mārim Avotiņam 
šoreiz „bronza”- 3.vieta, bet 
Gunāram Meinhardam 5.vie-
ta. Vecuma grupā 35+ Ainārs 
Zanders apakšgrupā izcīnīja 
1. vietu, bet tālākajā kopvēr-
tējumā ļoti sīvā konkurencē 

ierindojās 7.vietā.
Treniņi badmintonā no-

tiek Ozolnieku Sporta Centrā 
katru sestdienu no plkst. 
8:00 līdz 10:00, ko vada 
Olafs Krūzmētra. Sportisti 
gaida jaunus dalībniekus, 
kā bērnus, tā arī vīriešus 
un sievietes bez vecuma 
ierobežojumiem.

Solvita Cukere

Novada badmintonistiem veiksmīgs starts 
„Mītavas kausā” senioriem

4. februārī Salgales 
Mūzikas un mākslas skolā 
salgaliešus priecēja eksklu-
zīva muzikālā dāvana – ra-
došais vakars kopā ar Jāze-
pa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas klavierpavadī-
juma katedras profesoru 
Venti Zilbertu, kurš klausī-
tājiem pamazām atklājās kā 
inteliģents latviešu mūzikas 
patriots - nenogurstošs lat-
viešu mūzikas popularizē-
tājs. 

Tematiskajā pasākumā 
V. Zilberts ar humora dzirk-
sti caurvītā stāstījumā klau-
sītājiem iezīmēja pasaul-
slavenu mūzikas klasiķu 

„autogrāfus”, 
priecējot ar 
skaņdarbiem 
augstas rau- 
dzes māksli-
nieciskā 
izpil-dījumā. 
Mūziķis da-
žāda vecuma 
klausītājiem 
līdzdalīja spil-
gtus radošās 
biogrāfijas mir-
kļus. Salgales 
Mūzikas un 
mākslas skolas 
direktore Anda 
Silgaile: „Ven-
tis Zilberts ir 
viens no smal-
kākajiem Lat-

vijas mūziķiem. V. Zilberta 
vaļsirdīgais personīgais 
dzīvesstāsts kalpo par lielis-
ku piemēru mērķtiecīgam, 
neatlaidīgam un radošam 
darbam. Viņš allaž cenšas 
atrast būtiskāko mūzikas 
saturā un piedāvā savu 
skatījumu uz atskaņoto 
mūzikas materiālu.”

Ventis Zilberts, četru 
dēlu tēvs, kura visi bērni 
ieguvuši muzikālo izglītību, 
atklāj savu pieredzi: „Uz-
skatu, ka mājās muzicēšana 
ģimenē neatkarīgi no tā, vai 
bērni vēlāk izvēlas profesio-
nāla mūziķa ceļu, dod pir-

mo nopietno saskarsmi ar 
mūziku un veicina vispārējo 
attīstību. Savus bērnus tapt 
par mūziķiem neesmu spie-
dis, taču mērķtiecīgi virzījis 
gan. Tagad dēli ir pateicīgi, 
jo muzikālā izglītība ir ne-
pieciešama ikdienas darbā. 
Katram vecākam jāatrod 
individuāla saikne ar bēr-
nu, lai viņu motivētu iesāk-
to turpināt un pilnveidot. 
Vienu bērnu vajag iedroši-
nāt un paslavēt, bet citam 
turpretī nepieciešama stin-
gra un prasīga pieeja.”

Vaicāts par mūziķa mi-
siju, Ventis Zilberts atbild: 
„Mūsdienu mūziķim ir 
jāmainās līdzi progresī-
vām tendencēm, bet viņš 
nedrīkst zaudēt savu in-
dividuālo rokrakstu.” V. 
Zilberts savā redzeslokā 
tur tieši latviešu mūziku 
un, spēlējot vienmēr izjūt 
saikni ar publiku: “Mums 
pašiem latviešu mūzika ir 
jāiznes pasaulē, visu laiku 
uzturot nacionālo pašap-
ziņu. Neviens cits to mūsu 
vietā nedarīs.” 1. martā 
Ventis Zilberts, saņemot 
augstāko Latvijas valsts ap-
balvojumu mūzikā, tika su-
mināts kā “Lielās Mūzikas 
balvas” laureāts par mūža 
ieguldījumu. 

Solvita Cukere

Ar Ozolnieku novada 
domes deputātu lēmumu, 
Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas pienākumus uz-
ņēmusies Diāna Pavlovs-
ka. Diāna ar ģimeni dzīvo 
Ozolnieku novada Branku 
ciemā un jaunais amats 
iezīmē jaunu posmu viņas 
darba dzīvē. Kā pirmās 
„ugunskristības” Diāna 
novadīja laulību ceremo-
niju gaisa balonā festivāla 
“Love Cup 2016” ietvaros, 
kas 14.februārī norisinājās 
Jēkabpilī.

Diāna stāsta par pie-
dzīvojumu: „Neraugoties 
uz nemīlīgajiem laikaps-
tākļiem un sniegputeni, 
gaisa baloniem paceļoties 
atsaitē, vienlaicīgi tika 
salaulāti 50 pāri no visas 
Latvijas. Vienā no gaisa 
baloniem salaulājās arī 
mīlošs un azartisks jau-
nais pāris no Ozolnieku 
novada Ānes - Rita Bor-
tele-Jaseviča un Gints 
Jasevičs, kuri „JĀ” vārdu 
un pirmo skūpstu viens 
otram jau kā vīrs un sieva 

sniedza gaisā. Kopumā uz 
laulībām gaisa balonā bija 
pieteicies gandrīz divreiz 
lielāks pāru skaits. Sākot-
nēji šķita gandrīz netica-
mi, ka ir simts pāru, kas 
vēlas precēties lidojuma 
laikā gaisa balonā. Mīles-
tības atmosfērā aizvadī-
tais krāšņais pasākums 
arī man kopā ar jaunajiem 
pāriem un kolēģiem ļāva 
izbaudīt neaizmirstamus 
emocionālus mirkļus.” 

Neparastā laulību pasāku-
ma organizatoru mērķis 
bija uzstādīt Ginesa rekor-
du Largest airborde wed-
ding par skaitliski lielāka-
jām kāzām, kas vienlaicīgi 
notikušas gaisa balonos. 
Vai Ginesa rekords ir sa-
sniegts, būs zināms pēc 
vairākām nedēļām, kad 
tiks saņemts atzinums no 
Ginesa rekorda galvenās 
organizācijas Londonā.

Solvita Cukere 

„OLAFA OZOLNIEKU KAUSĀ 2016” veiksmīgi 
starti novada jaunajiem daiļslidotājiem

Ozolnieku skrējēji izvērtē aizvadīto 
sezonu un gatavojas jaunajai

6. februārī Garozas pa-
matskolā notika Senioru 
deju seminārs, ko vadīja 
Latvijas Senioru Deju Ap-
vienības vadītāja Laimdota 
Andersone.

“Senioru deju var uzska-
tīt par rehabilitācijas for-
mu, kas palīdz nostiprināt 
veselību, kā arī veicina sav-
starpējo saskarsmi un saik-
ni ar sabiedrību. Senioru 
deja – īpašs dejas žanrs, kas 
ievēro gados vecāku cilvē-
ku vajadzības, nodrošinot 
viņiem fizisku un emocio-
nālu labsajūtu. Tam rakstu-
rīgi īpaši satvērieni un soļi, 
kas izveidoti, ņemot vērā 
mediķu, tajā skaitā sporta 
ārstu, ieteikumus. Dejojot 
izkustas viss ķermenis, iz-
taisnojas mugura,” stāsta 
Laimdota Andersone.

L. Andersone senioru 
dejas mācījusies Vācijā un 
regulāri piedalās starptau-
tiskajos Senioru deju asoci-
ācijas kongresos, kur papil-
dina savas zināšanas. Viņa 
uzskata, ka ir svarīgi rūpē-
ties par vecākiem ļaudīm, 
piemērojot viņiem soļus, 
mūzikas ritmu un tempu, 
kā arī nodarbības ilgumu, 
lai deja sagādātu prieku 
un neradītu lieku sasprin-
dzinājumu. Uz semināru 
bija sabraukuši dejotāji no 
visas Latvijas, gandrīz 130 
dalībnieku. Seminārā pie-
dalījās arī divas deju sko-
lotājas no Vācijas. Viņām 
ļoti patika Garozas pa-
matskola un tās apkārtne.  

Anda Plikša, Salgales pagas-
ta kultūras darbiniece

Salgales Mūzikas un mākslas 
skolā viesojas latviešu mūzikas 
„bruņinieks” Ventis Zilberts

Novadniekus salaulā gaisa balonā

Pērn tika izsludināts fo-
tokonkurss Ozolnieku no-
vada iedzīvotājiem „Ozol-
nieki gadalaikos”, kas 22. 
februārī noslēdzās ar dalīb-
nieku apbalvošanu un foto 
izstādes atklāšanu Ozolnie-
ku Tautas namā. Visa gada 
garumā novada iedzīvotāji, 
kuri aizraujas ar fotografē-
šanu, varēja uzņemt un ie-
sūtīt fotogrāfijas, kur atspo-
guļotas Ozolnieku novada 
vietas dažādos gadalaikos 
un diennakts stundās. Gada 
laikā ir tapusi daudzkrāsai-
na fotoizstāde, kas Ozolnie-
ku Tautas nama telpās būs 
apskatāma arī martā.

 „Mēs diendienā ceļa-
mies un ejam savās dienas 
gaitās un ļoti bieži nesaska-
tām to skaisto, kas mums ir 
apkārt. Mēs dzīvojam skais-
tā vietā - Ozolnieku novadā, 
kurā netūkst ne mežu, ne 
ūdeņu, ne zaļu pļavu un sa-
koptu lauku, ne modernas 
infrastruktūras. Prieks par 
desmit konkursa dalībnie-
kiem, kuri kopumā iesūtīju-
ši vairāk nekā 100 darbus. 
Konkursā piedalījušies arī 
novada jaunieši un aktīvie 

seniori, jo fotografēt var 
ikviens, bez vecuma iero-
bežojuma,” stāsta konkur-
sa organizators „Fotozo” 
studijas vadītājs Rinalds 
Vācers.

Ozolnieku novada Kul-
tūras nodaļa, rīkojot foto-
konkursu, vēlējās rosināt 
novada iedzīvotājus attīstīt 
foto mākslas prasmes un iz-
veidot ceļojošo izstādi. Šo-
reiz žūrijas komisija 1. vie-
tu piešķīra Gitas Auzānes 
darbam ziemas noskaņās. 
Gitai dabas fotografēšana ir 
hobijs, bet šobrīd jaunietei 
ir radusies vēlme fotogra-
fēšanas prasmes izkopt.  
2. vieta novadniekam Aiga-
ram Dāboliņam, kurš bieži 
novada pasākumos sasto-
pams ar fotokameru plecā. 
Aigars konkursam bija ie-
sūtījis lielāko skaitu darbu.

Balvās novada labākie 
fotogrāfi saņēma suvenīrus 
ar Ozolnieku novada sim-
boliku, bet foto darbi tur-
pinās priecēt novadniekus 
arī kultūras pasākumos, 
novada mājas lapā un ka-
lendārā.

               Solvita Cukere

Garozas pamatskolā apgūst 
senioru dejas nianses

Novusa finālturnīrā no 
septiņām Ozolnieku novada 
spartakiādēm jau sesto reizi 
par novada čempionu pārlieci-
noši kļuva Gunārs Balodis no 
komandas „Centrs”. Taču cīņa 
par tālākajām vietām izvērtās 
ļoti sīva. Pirms pēdējās kārtas 
reitings bija sekojošs: E.Vītiņš, 
M.Veilands un J.Naglis. Pēdējā 
kārtā J.Naglim iegūtais neiz-
šķirtais rezultāts ar čempionu 
deva iespēju iegūt vienādu 
punktu skaitu ar E.Vītiņu un 
M.Veilandu. Nācās skaitīt uzva-
rētos un zaudētos setus, kas 
radikāli izmainīja vietu kārtību. 

Sudraba medaļa šoreiz 
Mārtiņam Veilandam no ko-
mandas „Ezermalas”,  bronza 
- Jurim Naglim no komandas 
„Ozokalns”, bet Edgaram 

Vītiņam 4.vieta. 
Līderi balvā saņēma šai 
spartakiādes sezonai izgata-
votas jauna dizaina medaļas, 
diplomus un skaistus dvielīšus 
ar uzrakstu “OZOLNIEKI”. 
Novusa turnīra komandu 
kopvērtējums ir sekojošs: 
1.vietā  – „Centrs” (42p), 
2.vietā - „Kauguri” (28p), 
3.vietā -„Tetelāne”(16p). 
Tālākās vietas ar nepilnām 
ieskaitēm: „Aizupes”(28p), 
„Ozokalns”(25p), 
„Ezermalas”(18p) un 
„Salgale”(10p). Turnīrā nepie-
dalījās „Branku” komanda. 
Gatavojamies nākamajām 
- galda tenisa spēlēm, kas 
uzsāksies 6.martā.

Irēna Leitēna, Spartakiādes 
sekretāre 

Novada spartakiādē 
noslēdzies Novusa turnīrs

Datums

05.03.2016
05.03.2016

06.03.2016
12.03.2016
19.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

Plkst.

10:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00

11:00

Sporta pasākumi

NOVUSS  LATVIJAS KOMANDU ČEMPIONĀTS  VĪRIEŠIEM/ 1.LĪGA
BASKETBOLS LATVIJAS SPORTA VETERĀNU-SENIORU 53.SPORTA SPĒLES
OZOLNIEKU NOVADA 7. SPARTAKIĀDE GALDA TENISS
ZOLĪTE OZOLNIEKU NOVADA 6. ZOLĪTES CEĻOJOŠAIS KAUSS
OZOLNIEKU NOVADA 7.SPARTAKIĀDE ROGAININGS 2h KOMANDU ORIENTĒŠANĀS PĒC KARTES
OZOLNIEKU NOVADA 7. SPARTAKIĀDE ŠAUŠANAS DIENA
(11:00) OZOLNIEKI - Ozolnieku sporta centrs
(14:00) ĀNE - Sporta komplekss “Mālzeme”
(16:00 )GAROZA - Garozas pamatskolā
OZOLNIEKU NOVADA  DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU SPORTA DIENA 
VOLEJBOLS PLAY OFF BALTIJAS LĪGA NACIONĀLĀ LĪGA (2.divīzija)

Ozolnieku Sporta centra pasākumi MARTĀ

Sekojiet līdz aktuālajai informācijai par spēļu datumiem un laikiem! facebook, draugiem.lv un twitter.

Fotokonkursa „Ozolnieki gada-
laikos” darbi apskatāmi izstādē

Badmintonists Māris Avotiņš

Daiļsslidotāja 
Glafira Uspenskaja



8 februāris 2016   

ziņojumu dēlis

No 20. marta Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde “Pujeņu maģija sniegputenī”. 

10. martā plkst. 17:00 Sieviešu dienas balle senioriem! Dejas ar Ozolnieku mūziķi Ilzi! Omulībai līdzi ņemsim 
groziņu. Dalības maksa 2,00 EUR (samaksu veikt pie Annas (SIA “Ozolnieku KSDU” 2. stāvā), tālr. 26140194).

12. martā plkst. 17:00 Koru sadraudzības koncerts „Šovakar lai dziesmas valda”!  
Piedalās jauktais koris „Līga”, pūtēju orķestris „Zelmeri PRO” un viesi. Ieeja bez maksas.

18. martā plkst. 19:00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde - detektīvkomēdija 2 daļās Džons B. Prīslijs 
„Viesnīcas noslēpums”. Noslēpumaini notikumi, pat slepkavība notiek kalnu viesnīcā Anglijā. Katram dar-
biniekam ir kas slēpjams. Atbildi zina tikai neizbraucamais sniegs. Režisore Dace Vilne. Ieeja: 3,00 EUR.

19. martā plkst. 17:00 RaCoco teātra komēdija “DZEJNIEKS, MŪZA un SARGEŅĢELIS”. Lomās - Dainis Porgants, 
Ieva Puķe un Zigurds Neimanis. Ieejas maksa: 7,00 un 9,00 EUR.

28. martā plkst. 11:00 – 14:30 Brīvdabas pasākums pie lielā Melioratoru akmens “Lieldienas lauku sētā”. 
Lustes atrakcijās, rotaļās, dančos, „Oliņ Boliņ” darbnīcās un draudzēšanās ar zaķiem! Ieeja ar krāsotu olu. 

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

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

Jāni Zaķi
Elmāru Dombrovski

Juzefu Fradinu
Lidiju Talačku

Voldemāru Jackeviču
Andreju Priedi

Teresu Garaņinu
Irinu  Jakovicku

Arni Strazdu
Imantu Mārtiņu Slagovski

Arnoldu Bartkeviču
Hariju Končevski

Mariju Burkāni

Romualdam Morozam-90!
Ļubovai Tokarevai -90!

Sveicam marta
mēneša jubilārus!











Salgales pagastā martā 
27.martā plkst.13:00 Lieldienu pasākums  
pie Garozas pamatskolas. 
No 22. līdz 24.martam no plkst.16:00 - 18:00  
Lieldienu radošās darbnīcas Garozas  
pakalpojumu centrā “Eži”, 2.stāvā.

aizsaulē  
aizgājuši

Jānis Gultnieks 1941
Genovefa Trēde 1928
Amēlija Letija Lejiņa     2015
Normunds Skačkauskis   1967
Feofānija Kozlova 1938
Mirdza Ginte   1928
Vladimirs Trofimovs  1958

28. martā plkst. 11:00 Ozolnieku Sporta centrā 
Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu 

sportiskais Lieldienu pasākums  
„Viens, divi, trīs - tie citi būs drīz!”

Devīze: Par saknēm novadā! 
Gaidīsim Ozolnieku novada daudzbērnu ģimenes! 

Līdzi ņemsim sporta zālei piemērotus apavus un cienastu 
enerģijas uzturēšanai!

Aicina pārreģistrēties pie jaunā  
ģimenes ārsta 

No 2016.gada 1.marta tiek pārtrauktas līgumattiecības 
ar ģimenes ārsti Noru Lindi, un viņas praksē reģistrētie 

pacienti tiek atreģistrēti. Aicinām pacientus vērsties 
pie ģimenes ārstes Signes Novikas, kas ir prakses 
pārņēmēja, un vienoties par reģistrāciju pacientu 

sarakstā. Pacienti, kuri līdz 2016.gada 1.septembrim 
nebūs izvēlējušies sev ģimenes ārstu un kuru dzīves vieta 
ir S. Novikas ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā, tiks 

reģistrēti S. Novikas pacientu sarakstā. Prakses adrese: 
Jelgava, Raiņa iela 42, SIA „Medicīnas sabiedrība Optima1” 
telpās. Tuvāka informācija reģistratūrā, tālr.63022412, vai 

elektroniski sazinoties ar S.Noviku: sanus_sn@inbox.lv 
Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības 
dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, 63007086, 

e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv

Daiga Vulfa, Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļa 

2016. gada 20. augustā notiks garozas 
pamatskolas absolventu un bijušo skolas 

darbinieku salidojums, veltīts skolas  
130 gadu jubilejai.  

dalībnieku reģistrācija no plkst. 15.00 līdz 16.00.  
Pēc svinīgā pasākuma – tikšanās un atmiņas pie 

sarūpētajiem groziņiem. vakara gaitā būs iespēja 
iegādāties suvenīrus, kas simbolizē mūsu skolu. 

Tiek gatavota izdošanai arī grāmata par garozas skolu, tāpēc būsim 
pateicīgi par jaukiem atmiņu stāstiem, fotogrāfijām, vēstures faktiem, 
sevišķi par pirmskara un kara laika periodu skolas dzīvē, kā arī ziņām 
par izsūtīšanu. grāmatu varēs iegādāties salidojuma laikā. Būsim arī 

pateicīgi par ziedojumiem grāmatas izdošanai. ziedojuma konts 
lv19HaBa0551009450870. maksājumā norādīt ziedojuma mērķi.

Lauku partnerības „Lielupe” seminārs par Leader 
projektu iespējām uzņēmējdarbības attīstībai 
un uzsākšanai: Atbalsts nelauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu 
pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai. 
2016. gada 21. martā Ozolnieku tautas namā, Rīgas 
ielā 23, Ozolniekos. Reģistrēšanās semināram, sākot 
no plkst.9.30, sākums plkst.10.00. Interesenti aicināti 
pieteikt dalību uz e-pastu: lielupe@partneribalielupe.lv 
vai pa tālr. 26399946, vai aizpildot pieteikuma veidlapu 
mājas lapā www.partneribalielupe.lv līdz 17. martam.

valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
(vbtai) līdz 22. aprīlim izsludina konkursu 
“skolēns, kuram es gribu pateikt paldies”, 

“pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”.  
Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jāizvirza pedagogi, vai 

pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši 
kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši ar savu piemēru 

un konkrētu rīcību. labāko darbu autori tiks uzaicināti uz īpašu 
pasākumu 2016.gada rudenī. detalizētāka informācija par konkur-
su pieejama vBTai tīmekļvietnē www.bti.gov.lv, sadaļā “konkursi”.

Ozolnieku Tautas nams MARTĀ ielūdz

Paziņojums par dzīvokļa izsoli 
Ozolnieku novada domes izsoles komisija rīko nekustamā 
īpašuma dzīvokļa īpašuma Nr.2 (2 istabas, 58 m2), kas atrodas 
“Garozas stacija 2”, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā, 
kadastra Nr. 54789000133, tai skaitā tam piesaistīto kopīpašuma 
domājamo daļu rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.  
Izsoles dalībnieki savus piedāvājums var iesniegt, sākot no 
2016.gada 22.februāra  līdz 2016.gada 22.marta plkst. 
8:20 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā, Stadiona ielā 10, 
Ozolniekos, Ozolnieku novadā.  
Piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 22.martā plkst.8:25, Ozolnieku 
novada pašvaldības zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos.  
Mantas sākumcena ir EUR 2 700.-.  
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā 
nodrošinājums EUR 270.- Ozolnieku novada domes kontā 
Nr.LV72HABA0551001405027, a/s „Swedbank”, kods: HABALV2X 
ar norādi “Nodrošinājums Dzīvokļa “ 
Garozas stacija 2” -2 izsolei”. 
Dzīvokļa apskate iespējama katru darba dienu, iepriekš 
piesakoties pa tālr. 28628991 pie Gunta Dukura.  
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 
mēneša 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

12. martā plkst.16:00 Ānes kultūras namā 
svinēsim Starptautisko sieviešu dienu. Svētku 
koncertā piedalīsies mūziķi: Alise Bētiņa - vokāls, 
Gundars Riekstiņš - ģitāra, Aiga Jankevica - flauta. 
Balle ar grupu „Fortis”. Vakaru vadīs Ilze Suta. 
Galdiņu rezervācija pie kultūras nama direktora – 
Raivis Zigmunds (tālr. 26121516) 
Ieejas maksa 4,- EUR. Pensionāriem bez maksas. 
Līdzi ņemsim labu noskaņojumu un groziņu.

27. martā plkst.12:00 Lieldienu lustes pie Ānes 
kultūras nama! Pasākumā būs atrakcijas, radošās 
darbnīcas, Millenium šūpoles. Kopā ar Lieldienu 
zaķi olas ripināsim plkst. 13:00. 
Līdzi ņemsim krāsotas olas un jautru noskaņojumu!

Ānes kultūras namā

Konkursa “Gada cilvēks” logo skiču konkurss 
Ozolnieku novada pašvaldība no 1.marta līdz 1. aprīlim izsludina 

konkursa “Ozolnieku novada Gada cilvēks” logo skiču konkursu, aicinot 
iedzīvotājus zīmēt logo skices konkursam un sūtīt uz e-pastu:  

ozolnieki@ozolnieki.lv vai iesniegt  Ozolnieku novada pašvaldības 
sekretārei V.Lindei (2.kabinets) Stadiona ielā 10, Ozolnieki.  

Detalizētāka informācija par konkursu pieejama Ozolnieku novada 
pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv.

Paziņojums par dzīvokļa izsoli 
Ozolnieku novada domes izsoles komisija rīko nekustamā 
īpašuma dzīvokļa īpašuma Nr.1 (2 istabas, 68.2 m2), kas 
atrodas “Iecavas-2”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, 
Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 54669000889, tai skaitā tam 
piesaistīto kopīpašuma domājamo daļu rakstisku izsoli ar 
augšupejošu soli.  
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 
2016.gada 22.februāra līdz 2016.gada 22.marta plkst. 8:15 
Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā, Stadiona ielā 10, 
Ozolniekos, Ozolnieku novadā.  
Piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 22.martā plkst.8:20, 
Ozolnieku novada pašvaldības zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos.  
Mantas sākumcena ir EUR 4 000.-. 

Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā 
nodrošinājums EUR 400.- Ozolnieku novada domes kontā 
Nr.LV72HABA0551001405027, a/s „Swedbank”, kods: HABALV2X 
ar norādi Nodrošinājums dzīvokļa Iecavas-2-1 izsolei 
Dzīvokļa apskate iespējama katru darba dienu, iepriekš 
piesakoties pa tālr. 28628991 pie Gunta Dukura.  
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

PAZIŅOJUMS
Saskaņā ar Ministru Kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu, Ozolnieku 
novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Ozolnieku 
novada domes 2016.,gada 19. janvāra lēmumu  
Nr.15 /protokols Nr.1/, tiek uzsākta detālplānojuma 
izstrāde zemes vienībai „Upesvirši”, Cenas, Cenu pagasts, 
Ozolnieku novads, kadastra apzīmējums 54440020112, 
platība 15,99 ha.
Detālplānojuma izstrādes mērķis - zemesgabala sadale, 
paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, 
publiskās un transporta infrastruktūras perspektīvās 
izvietošanas iespējas, kā arī apbūves parametru un 
aizsargjoslu noteikšana katrai projektētai zemes vienībai.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs - zemesgabala 
īpašnieks Jānis Uzars.

Antra Plotņikova, Detālplānojuma izstrādes vadītāja 

8. martā no plkst. 12.00 līdz 15.00 pie LLKC, Rīgas ielā 
34, Ozolniekos norisināsies pAVASARA tiRdziņš, kur 

varēs iegādāties mājražotāju našķus un labumus.


