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18. maijā Tautas 
namā norisinājās Ozol-
nieku novada mācību 
priekšmetu olimpiāžu 
uzvarētāju, vecāku un 
skolotāju godināšanas 
pasākums. Šogad ap-
balvojamo vidū bija 
gan pagājušā gada zi-
nošākie skolēni, gan 
jauni apbalvojamie, 
apliecinot, ka apzinīgs 
darbs un zinātkāre 
mācību procesā ir at-
balstāmas un uzsla-
vas cienīgas vērtības. 
Piedalīšanās konkur-
sos, olimpiādēs, skatēs 

un zinātniski pētnie-
ciskajā darbā skolē-
niem ir vērtīga dzīves 
pieredze, kas māca ra-
doši pielietot ikdienas 
mācību darbā gūtās 
zināšanas. Ar mērķi 
motivēt skolēnus un 
pedagogus, veicinot 
jauno talantu izaugsmi 
un attīstību, Ozolnie-
ku novada pašvaldība 
otro gadu pasniedza 
naudas balvas, ko šo-
gad, atbilstoši sasnieg-
tajiem rezultātiem, 
saņēma 58 novada 
skolēni un 41 skolotājs. 

Izcilniekus sveica Izglī-
tības nodaļas vadītāja 
Liene Šmite, novēlot 
skolēniem atrast savu 
īsto vietu dzīvē un da-
rīt to, kas katram vis-
labāk izdodas un patīk. 
Pasākuma dalībniekus 
ar skanīgiem priekš-
nesumiem sveica māji-
nieki – Ozolnieku Mū-
zikas skolas audzēknis 
Kārlis Vagals, koncert-
meistare Antra Upe-
niece un mūsdienu 
deju studija “Benefice” 
Annikas Andersones 
vadībā. 

Maijā pirmo reizi 
tika svinēta Ozolnieku 
novada Stipro ģimeņu 
diena, godinot 21 no-
vadnieku ģimeni, kas 
laulībā aizvadījusi 15 
un vairāk gadus. No 
pieteiktajām ģimenēm 
visilgāk - 60 gadus 
kopdzīvē – ir pavadīju-
ši Ādolfīne un Ādams 
Krišjāņi no Salgales pa-
gasta.

Pasākumā īpaši tika 
suminātas trīs novad-
nieku „Zelta ģimenes”, 
kas laulībā nodzīvoju-
šas 55 gadus, kā arī no-
vadā dzīvojošās septi-
ņas 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 iegravē-
tu novēlējumu.

„Ģimenēm novēlu 
saticību, savstarpēju 
izpratni un atbalstu, 
saglabājot, cienot un 
godājot ģimenes spēku 
un tradīcijas. Ja cilvēks 
jūtas labi un ir laimīgs 

savā ģimenē, 
labāka kļūst 
visa sabiedrība 
kopumā,” svi-
nīgajā uzrunā 
uzsvēra Iveta 
Vējone.

Pasākumā 
kā simbols 
novada ģime-
ņu spēkam 
iestādīts ozols 

Branku pakal-
pojuma centra ēkai 
pieguļošajā parkā. Ģi-
meņu svētkus kuplinā-
ja dziedošā Krievkalnu 
ģimene, bet Liporu ģi-
menes vadībā ģimenes 
apguva latvisko danču 
soļus. Pasākuma no-
slēgumā visi saņēma 
svētku laikā tapušās ģi-
menes fotogrāfijas. Ar 
šo pasākumu novada 
Dzimtsarakstu nodaļa 
ir aizsākusi jaunu tra-
dīciju, cerot, ka Stipro 
ģimeņu svētki kļūs par 
ikgadēju, ģimenes vēr-
tības akcentējošu pasā-
kumu.

3. jūnijā Latvijā no-
tika republikas pilsētas 
domes un novada do-
mes vēlēšanas. Centrā-
lās vēlēšanu komisijas 
(CVK) apkopotie dati 
atklāj, ka šajās pašval-
dību vēlēšanās balstie-
sīgo iedzīvotāju aktivi-
tāte bijusi lielāka, nekā 
2013. gadā. No 6904 
balsstiesīgajiem Ozol-
nieku novadā nobalso-
juši 3424 jeb 49,59 %. 
Vēlēšanu urnā iemestas 
3422 derīgas aploksnes 
ar 3355 derīgām vēlē-
šanu zīmēm. Ir ievēlēti 
15 deputāti no sešiem 
reģistrētajiem deputātu 
kandidātu sarakstiem. 

„Latvijas Zemnie-
ku savienību” novada 

domē pārstāvēs čet-
ri deputāti - Pēteris 
Veļeckis - līdzšinējais 
domes priekšsēdētājs, 
Dina Štelmahere – Ga-
rozas pamatskolas di-
rektore, Jānis Valerts 
- SIA “Krauss” valdes 
loceklis un Ervins Vē-
veris - “ERGO Life In-
surance SE” Latvijas 
filiāles departamenta 
direktors.

Pa 3 deputātu vie-
tām Ozolnieku novada 
domē ieguvušas trīs 
partijas. No Latvijas 
Reģionu Apvienības 
vislielāko vēlētāju bal-
sis saņēmis uzņēmējs 
un politiķis Dainis 
Liepiņš, hokejists un 
uzņēmējs Miķelis Rē-

dlihs un uzņēmējs Zig-
mārs Babčuks.

No Nacionālās ap-
vienības saraksta ir 
iebalsoti Ozolnieku 
novada pašvaldības 
tehniskais speciālists 
Artūrs Semjonovs, ie-
priekšējā sasaukuma 
deputāts Guntars Ak-
mentiņš, kā arī Ozolnie-
ku vidusskolas ķīmijas 
skolotāja un novada 
Bāriņtiesas locekle 
Lolita Meinharde. 

No Latvijas Zaļās 
partijas ievēlēti 2 ie-
priekšējā sasaukuma 
deputāti - Latvijas 
Lauku konsultāciju 
un izglītības centra 
Inženiertehniskās no-
daļas vadītājs Jānis 

Kažotnieks un Ozol-
nieku vidusskolas 
sporta pedagoģe Ras-
ma Skruļa, kuriem 
pievienojies uzņē-
mējs Andris Ozoliņš.

Pa vienam depu-
tātam Ozolnieku no-
vada domes jaunajā 
sastāvā ir no partijas 
“Vienotība”- Centrā-
lās statistikas pārval-
des departamenta di-
rektors Uldis Ainārs 
un “Saskaņa” sociāl-
demokrātiskā partija - 
uzņēmējs Igors Orlovs. 
Uz pirmo sēdi jaunā 
sasaukuma Ozolnieku 
novada domes depu-
tāti pulcējās 16. jūnijā, 
kur tika ievēlēts domes 
priekšsēdētājs, priekš-

sēdētāja vietnieks un 
pastāvīgo komiteju lo-
cekļi.

Atklāti balsojot: 
“PAR” – 9 balsis, 
“PRET” – 6 balsis: par 
Ozolnieku novada do-
mes priekšsēdētāju ie-

vēlēts Dainis Liepiņš.
Atklāti balsojot: 

“PAR” – 9 balsis, 
“PRET” – 6 balsis: 
par Ozolnieku novada 
domes priekšsēdētā-
ja vietnieku ievēlēts 
Guntars Akmentiņš.

Vēlēšanu rezultāti Ozolnieku novadā

Īpašos svētkos godina novada 
stiprās ģimenes

Apbalvo mācību priekšmetu olimpiāžu 
uzvarētājus, vecākus un skolotājus

Rakstu autore: Solvita Cukere

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. 



2 jūnijs 2017       domes ziņas

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku  novada domes priekšsēdētājs

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk 

- Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
Ozolnieku novada pašvaldība 
(turpmāk - Pašvaldība) atbalsta 
Ozolnieku novada daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefekti-
vitātes pasākumus, līdzfinansē-
juma apmērus un piešķiršanas 
nosacījumus. 

Noteikumos lietoti termini:
energoefektivitātes 

pasākumi – pasākumu kopums 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes paaugstinā-
šanai, viedas energovadības un 
atjaunojamo resursu izmantoša-
nai, kuru ietvaros veic būvniecību, 
iekārtu iegādi, būvuzraudzību, 
autoruzraudzību un šo pasākumu 
vadību; 

Pašvaldības atbalsts – Paš-
valdības līdzfinansējums energo-
efektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
Ozolnieku novadā;

Pilnvarotā persona – 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku kopības piln-
varota persona darbību veikšanai 
Pašvaldības atbalsta saņemšanai;

ES fondu programma – 
Eiropas Savienības 2014.-2020.
gada plānošanas perioda darbības 
programmas „Izaugsme un nodar-
binātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta 
mērķa „Veicināt energoefektivi-
tātes paaugstināšanu valsts un 
dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā 
atbalsta mērķa pasākums „Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināša-
nu dzīvojamās ēkās”. 

3. Pašvaldības atbalsts 
atbilstoši Pašvaldības budžetā 
šim nolūkam paredzēto finanšu 
līdzekļu apmēram tiek piešķirts 
energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumu tehniskās doku-
mentācijas izstrādei, tai skaitā:

3.1. ēkas energosertifikāta 
izstrādei, ko izstrādājis neatkarīgs 
eksperts ēku energoefektivitātes 
jomā;  

3.2. būvspeciālista tehniskās 
apsekošanas atzinuma sagata-
vošanai;

3.3. būvspeciālista būvprojek-
ta vai ēkas fasādes apliecinājuma 
kartes sagatavošanai.

II. Pašvaldības atbalsta 
nosacījumi

4. Pašvaldības atbalsts tiek 
piešķirts EUR 500,00 (pieci simti 
euro) apmērā vienai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamai mājai.

5. Uz Pašvaldības atbalstu var 
pretendēt daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju dzīvokļu īpašnieki, ja 

5.1. dzīvojamā māja atrodas 
Ozolnieku novada teritorijā un ir 
nodota ekspluatācijā līdz 2000.
gadam;

5.2. dzīvojamā māja ir reģis-
trēta 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 vienoju-
šies par šim mērķim nepieciešamo 
līdzekļu ieguves veidu. 

6. Par vienu dzīvojamo māju 
var iesniegt tikai vienu pieteikumu 
Pašvaldības atbalsta saņemšanai. 

III. Pieteikuma iesniegšanas un 
izskatīšanas kārtība

7. Lai pretendētu uz Pašvaldī-
bas atbalstu, Pilnvarotā persona 
iesniedz Pašvaldībā pieteikumu 
(turpmāk - Pieteikums), kuram 
pievienots:

7.1. Noteikumu 5.4.punktā no-
teikto dzīvokļu īpašnieku kopības 
lēmuma kopiju, 

7.2. Pilnvarotās personas 
pārstāvības tiesības apliecinošs 
dokuments;

7.3. dzīvojamās mājas pārval-
dīšanas līguma kopija;

7.4. izziņa par dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku kopējās 
parādsaistībām par saņemtajiem 
pakalpojumiem (apsaimniekoša-
nas, atkritumu apsaimniekošanas, 
siltumapgādes, ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumi), kas 
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lieto-
šanu uz pieteikuma iesniegšanas 
brīdi, izteiktas euro un procentos 
no šo pakalpojumu rēķinu sum-
mas pēdējo 12 mēnešu laikā;

7.5. izvērsta paredzamo izde-
vumu tāme Noteikumu 3.punktā 
norādīto darbu veikšanai. 

8. Pieteikumu atbilstību No-
teikumiem to reģistrācijas secībā 
mēneša laikā no tā saņemšanas 
izvērtē Pašvaldības dzīvokļu 
speciālists, kurš ir tiesīgs pieprasīt 
papildus informāciju saistībā ar 
Pašvaldības atbalsta piešķiršanu. 

9. Ja Pieteikums atbilst 
Noteikumu prasībām, Pašvaldības 
dzīvokļu speciālists tos virza 
Pašvaldības domei lēmuma pie-
ņemšanai par Pašvaldības atbalsta 
piešķiršanu.

10. Ja pieteikums neatbilst 
noteikumu prasībām, Pašvaldības 
dzīvokļu speciālists:

10.1. pieņem lēmumu par 
atteikumu piešķirt Pašvaldības 
atbalstu;

10.2. atstāj pieteikumu bez 
virzības, nosakot termiņu precizē-
jumu iesniegšanai.

11. Ja attiecīgā kalendārā 
gada laikā Pašvaldības atbalsta 
saņemšanai iesniegts vairāk Pietei-
kumu nekā Pašvaldības budžetā 
šim mērķim paredzēti budžeta 
līdzekļi, par Pieteikumiem, kuri 
atbilst Noteikumu prasībām, 

Pašvaldības dzīvokļu speciālists 
pieņem lēmumu par atteikumu 
piešķirt Pašvaldības atbalstu un 
Pieteikumu iekļaušanu izskatīšanai 
rindas kārtībā uz nākošo gadu.

12. Pašvaldības dzīvokļu 
speciālista lēmumu viena mēneša 
laikā no tā saņemšanas dienas 
var apstrīdēt Ozolnieku novada 
Administratīvo aktu strīdus 
komisijā, iesniedzot iesniegumu  
Pašvaldībā.

13. Pašvaldības domes un 
Administratīvo aktu strīdus 
komisijas lēmumus var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likuma 
kārtībā.

IV. Pašvaldības atbalsta piešķir-
šanas un pārskaitīšanas kārtība

14. Lēmumu par Pašvaldības 
atbalsta piešķiršanu pieņem 
Pašvaldības dome.

15. Pašvaldības atbalsta 
saņēmēja Pilnvarotā persona 
mēneša laikā pēc Pašvaldības 
domes lēmuma par Pašvaldības 
atbalsta piešķiršanu slēdz līgumu 
ar Pašvaldību. Ja minētajā termiņā 
Pašvaldības pabalsta saņēmējs 
nav parakstījis līgumu, uzskatāms, 
ka tas ir atteicies no piešķirtā 
atbalsta.

16. Pašvaldības atbalsts tiek 
pārskaitīts uz saņēmēja kontu 
kredītiestādē desmit darba dienu 
laikā no dienas, kad Pilnvarotā 
persona Pašvaldībā ir iesniegusi 
akciju sabiedrības “Attīstības finan-
šu institūcija Altum” atzinumu par 
dzīvojamās mājas energoefektivi-
tātes paaugstināšanas pasākumu 
tehnisko dokumentāciju.

17. Pašvaldības atbalstu drīkst 
izlietot tikai līgumā norādītajiem 
mērķiem.

18. Pašvaldības atbalsta saņē-
mējs ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā 
pēc atbalsta saņemšanas iesniedz 
Pašvaldībā atskaiti par Pašvaldības 
atbalsta izlietojumu, pievienojot 
konta izdruku.

V. Noslēguma jautājumi
19. Noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas Pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Ozolnieku avīze”.

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 11.aprīļa sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.4)  Preci-
zēti 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

1. Apstiprināt 2017.
gada 3.jūnija pašvaldību 
vēlēšanu rezultātus.

2. Izveidot balsu skaitī-
šanas komisiju Ozolnieku 
novada domes priekšsē-
dētāja vēlēšanām.

3. Par Ozolnieku nova-
da domes priekšsēdētāju 
ievēlēt Daini Liepiņu.

4. Par Ozolnieku nova-
da domes priekšsēdētāja 
vietnieku ievēlēt Guntaru 
Akmentiņu.

5. Ievēlēt Ozolnieku 
novada domes pastāvīgo 
komiteju locekļus.

Attīstības un taut-
saimniecības pastāvīgā 

komiteja 6 deputātu 
sastāvā:

Andris Ozoliņš – ko-
mitejas priekšsēdētājs

Artūrs Semjonovs
Jānis Kažotnieks
Dainis Liepiņš
Ervins Vēveris
Igors Orlovs
Sociālo jautājumu 

pastāvīgā komiteja 5 
deputātu sastāvā:

Rasma Skruļa – komi-
tejas 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 – komi-
tejas priekšsēdētājs

Guntars Akmentiņš
Zigmārs Babčuks
Rasma Skruļa
Andris Ozoliņš

1. Apstiprināt Ozolnie-
ku novada domes 2016. 
gada publisko pārskatu.

2. Aizstāt Ozolnieku 
novada domes 2017. gada 
17.janvāra lēmuma Nr.4. 
(protokols Nr.1) „ Par Ozol-
nieku novada pašvaldības 
izglītības iestāžu vidējām iz-
maksām un pašvaldības at-
balstu vienam izglītojama-
jam 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 Gro-
zījumi Ozolnieku novada 
domes 2016.gada 12.aprīļa 
saistošo noteikumu Nr. 
4/2016 „Par pirmsskolas 
izglītības nodrošināšanu 
Ozolnieku novadā”. 

4. Apstiprināt precizē-
tus saistošos noteikumus 
Nr.3/2017 “Par pašvaldības 
atbalstu energoefektivi-
tātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās”.

5. Apstiprināt Bērnu un 
jauniešu interešu izglītības 
programmu īstenošanas 
un finansējuma sadales 
kārtības nolikumu.

6. Apstiprināt Bāriņtie-
sas ētikas kodeksu. 

7. Lūgt ilgtermiņa 
aizņēmumu no Valsts kases 
304 650 EUR apmērā Ozol-
nieku novada pašvaldības 
izglītības iestāžu investīciju 
projektiem, tai skaitā:

6 920 EUR apmērā pro-
jekta „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 pro-
jekta „Pirmsskolas izglītības 
iestādes ”Saulīte”, kas atro-
das 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 nova-
da 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 aizņē-
mumu no Valsts kases 86 
150 EUR apmērā Ozolnie-
ku 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 Jelgava-
Dalbe 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 aizņē-
mumu no Valsts kases 755 
500 EUR apmērā projekta 
„Ūdensapgādes un kanali-
zācijas tīklu izbūve, Rubeņu 
un Akmeņu ceļu pārbūve 
Cenu pagasta Raubēnu 
ciemā” īstenošanai. Par pro-
jekta 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 Ozol-
nieku novada daudzbērnu 
ģimenēm” īstenošanai;

biedrībai „Tuvu”, reģ.
Nr. 40008218248, EUR 

500,00 - projekta “Vasaras 
nometne jauniešiem 
„Tuvu”” īstenošanai;

Salgales atbalsta bied-
rībai, reģ.Nr. 40008237319, 
EUR 500,00 - projekta “Die-
nas nometne „Varavīksnes 
2017”” īstenošanai;

Ozolnieku vidusskolai, 
reģ.Nr. 90001623310, EUR 
500,00 - projekta “Savas 
profesijas mednieks” īste-
nošanai;

Ozolnieku vidusskolai, 
reģ.Nr. 90001623310, EUR 
500,00 - projekta “Paņemt 
dabu aiz rokas” īstenošanai.

Deleģēt pārvaldes 
uzdevumu – Ozolnieku no-
vada ielu, laukumu un citu 
publiskai lietošanai pare-
dzēto teritoriju apgaismo-
šanu SIA „Ozolnieku KSDU”, 
reģ.nr. 41703003356, līdz 
2020. gada 16.maijam.

 Apstiprināt nekustamā 
īpašuma Saules ielā 9-21, 
Ozolniekos, Ozolnieku pa-
gastā, Ozolnieku novadā, 
kadastra Nr. 5466 900 0893, 
nosacīto cenu un izsoles 
sākumcenu EUR 15`500,00 
(piecpadsmit tūkstoši pieci 
simti euro). Uzdot Ozol-
nieku 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, pašval-
dības līdzfinansējumu 
projektam EUR 1000.00 

Nodrošināt Ozolnieku 
novada pašvaldības 2019.
gada budžetā projekta 
“Slimību profilakses un 
veselības veicināšanas 
pasākumi Ozolnieku 
novadā” īstenošanai 
nepieciešamo priekšfi-
nansējumu 10% apmērā 
(12 093,00 euro) no pro-
jektam piešķirtā kopējā 
attiecināmā finansējuma. 

Ozolnieku novada dome maija sēdē nolēma:

Ozolnieku novada dome jūnija sēdē nolēma:

1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Pieaugot tarifiem siltuma un 
energoapgādes jomā, ir aktuāli 
samazināt energopatēriņu un ener-
goefektivitātes paaugstināšanas pa-
sākumu veikšana ir viens no veidiem, 
kā nākotnē ietaupīt uz apkures rēķi-
na. 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 energoefek-
tivitātes 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 iedzīvo-
tāju aktivitātes energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu īsteno-
šanā, 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 pasāku-
mus, 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 paredza-
mi līdzekļi EUR 5000,00 apmērā.

4. Informācija par plānoto 
projektu ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā 

Nav plānota.
5. Informācija par administra-

tīvajām procedūrām 
Ozolnieku novada domes lēmu-

mus var pārsūdzēt tiesā Administratī-
vā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
Amatpersonu pieņemtos lēmumus 
var apstrīdēt Administratīvo aktu strī-
dus komisijā Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

Nav paredzētas.

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

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
paskaidrojuma raksts



jūnijs 2017  3 aktualitātes

Ozolnieku novada 
pašvaldība 2017. gada 
31. maijā parakstīja 
vienošanos ar Centrā-
lo finanšu un līgumu 
aģentūru par projekta 
9.2.4.2/16/I/066 „Sli-
mību profilakses un 
veselības veicināšanas 
pasākumi Ozolnieku 
novadā” īstenošanu. 

Projekta ietvaros 
līdz pat 2019. gada 
beigām Ozolnieku 
novada iedzīvotājiem 
būs iespēja iesaistīties 
dažādos veselības vei-
cināšanas un slimību 
profilakses pasāku-
mos, ko īstenos paš-
valdība, izmantojot 
Eiropas Sociāla fonda 
(ESF) un valsts budže-
ta piešķirtos līdzekļus. 

Projekta mērķis 
ir uzturēt un uzlabot 
Ozolnieku novada ie-
dzīvotāju (īpaši terito-
riālās, nabadzības un 
sociālās atstumtības 
riskam pakļauto ie-
dzīvotāju) veselību, 
īstenojot mērķtiecīgus 
veselības veicināša-
nas un slimību pro-
filakses pasākumus 
tādās jomās kā vese-
līga uztura lietošanas, 
garīgās, seksuālās un 
reproduktīvās veselī-
bas, fizisko aktivitāšu, 
profilaktisko pārbaužu 
veicināšana, atkarību 
izraisošo vielu lietoša-
nas samazināšana un 
slimību profilakse.

Aktivitātes, kur 

plānots iesaistīt vai-
rāk nekā 1700 novada 
iedzīvotājus, norisi-
nāsies visā Ozolnieku 
novada teritorijā. Īste-
nojot plānotos pasāku-
mus, pašvaldība vēlas 
motivēt iedzīvotājus 
pozitīvai paradumu 
maiņai. Iedzīvotājiem 
būs iespēja piedalīties 
informatīvos pasā-
kumos par sirds un 
asinsvadu slimību un 
onkoloģisko slimību 
profilaksi (semināri, 
lekcijās, interaktīvi pa-
sākumi, informatīvas 
akcijas utml.), fizis-
kās aktivitātes vei-
cinošos pasākumos 
(apgūt nūjošanas, 
slēpošanas, slidoša-
nas tehnikas, pieda-
līties funkcionālajos 
treniņos un vingroša-
nas nodarbībās u.c.), 
apmeklēt seminārus 
un meistarklases ve-
selīga uztura pagata-
vošanai, uzzināt par 
garīgās veselības vei-
cināšanas iespējām 
(tai skaitā psihoemo-
cionālu atbalstu topo-
šajiem un jaunajiem 
vecākiem), kā arī pie-
dalīties semināros un 
atbalsta grupās par 
atkarības un līdzatka-
rības jautājumiem.

Informatīvi pasā-
kumi un interaktīvas 
nodarbības par da-
žādām veselības vei-
cināšanas tēmām ir 
paredzētas arī nova-

da izglītības iestādēs. 
Izglītojamajiem būs 
iespēja apgūt peldēt-
prasmi, vingrot, slē-
pot, gūt praktiskas 
zināšanas par veselību 
veicinošiem paradu-
miem un piedalīties 
izglītojošās nometnēs.

Projekta ietvaros 
plānots iegādāties 
veselības parametru 
paškontroles ierīces 
(asinsspiediena mē-
raparātus, mikroelek-
troniskās ierīces ho-
lesterīna un glikozes 
ekspresdiagnostikas 
veikšanai, svarus), kā 
arī inventāru – dis-
tanču slēpju komplek-
tus pieaugušajiem un 
pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņiem, 
kā arī nūjas nūjošanai, 
kas tiks izmantotas 
projektā plānoto akti-
vitāšu ieviešanā. 

Vienlaikus tiks 
veikta arī izpēte un 
sagatavoti pārskati 
par novada iedzīvo-
tāju veselības para-
dumu maiņu attiecī-
bā uz veselīga uztura 
lietošanas, fizisko ak-
tivitāšu, atkarību ma-
zināšanas veicināša-
nu, kā arī profilakses 
uzlabošanu, lai turp-
māk pašvaldība spētu 
nodrošināt pieeju ie-
dzīvotāju vajadzībām 
atbilstošiem veselību 
veicinošiem pasāku-
miem.

Kopējās projek-

ta attiecināmās iz-
maksas 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 iedzīvotā-
jus sekot līdzi aktua-
litātēm un iesaistīties 
plānotajās aktivitātēs. 
Informācija par tām 
tiks publicēta paš-
valdības mājaslapā 
www.ozolnieki.lv un 
laikrakstā “Ozolnieku 
Avīze”.

Projekts „ Slimī-
bu profilakses un 
veselības veicināša-
nas pasākumi Ozol-
nieku novadā” (Nr. 
9.2.4.2/16/I/066) 
norisinās darbības 
programmas “Izaug-
sme un nodarbinātī-
ba” 9.2.4. specifiskā 
atbalsta mērķa “Uz-
labot pieejamību ve-
selības 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

31. maijā Ozolnieku 
novada domes priekš-
sēdētājs Pēteris Veļeckis 
un Māris Kreicers (SIA 
”Velve” valdes priekšsē-
dētājs) svinīgi parakstīja 
līgumu starp Ozolnieku 
novada pašvaldību un 
SIA ”Velve” par Rubeņu 
un Raubēnu ceļu pār-
būvi Ozolnieku novada 
„Raubēnos”. Projekta 
kopējās izmaksas ir 2 
042 372.9 miljoni eiro, 
no tiem Eiropas Reģio-
nālā attīstības fonda 
daļa 1 592 155 eiro un 
valsts budžeta dotācija 
46 046.04 eiro. 

Projekta pirmajā 
kārtā 2017.gada būvnie-
cības sezonā paredzē-
ta Rubeņu ceļa posma 
pārbūve – 1,3 kilomet-

ru garā posmā. Vairāk 
nekā 900 metros pa-
redzēta arī gājēju ietve 
un apgaismojums. Tiks 
izbūvētas divas sabied-
riskā transporta pietu-
ras. Līdzās tam plānota 
divu sūknētavu, kā arī 
ūdensapgādes un kana-
lizācijas tīklu izbūve 1,3 
kilometru garumā. 

Projekta otrajā kār-
tā 2018.gadā paredzēta 
Rubeņu ceļa pārbūve 
atlikušajā apmēram ki-
lometru garajā posmā, 
Akmeņu ceļa seguma 
atjaunošana  puskilo-
metra  garumā, auto-
busa galapunkta, kā arī 
vēl divu pieturu izbūve. 
Līdzās tam paredzēta 
arī lietusūdens kanali-
zācijas sistēmas izbūve, 

kā arī ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu iz-
būve kilometru garajā 
Rubeņu ceļa posmā un 
puskilometru garajā Ak-
meņu ceļa posmā. 

Darbu izpildītā-
jiem – SIA ”Velve” ir 
25 gadu darba pieredze 
būvniecības un ārējo 
tīklu izveides darbos. 
Valdes priekšsēdētājs 
Māris Kreicers ir pār-
liecināts, ka būvdarbi 
tiks izpildīti, iekļaujo-
ties termiņos. Būvnieki 
apsolījuši sadarboties 
ar teritorijā esošajiem 
uzņēmējiem piekļuves 
ceļu nodrošināšanai 
darbu veikšanas laikā. 
Būvniecības pirmās kār-
tas noslēgums plānots 
2017. gada novembrī.

Projektā “Uzņēmēj-
darbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstī-
šana Ozolnieku novada 
Cenu pagastā” iekļauti 
13 novada mazie un vi-
dējie komersanti, kuri 
parakstījuši apliecināju-
mu par to, ka viņi veiks 
savas uzņēmējdarbības 
paplašināšanu un attīs-
tību, bet, protams, iegu-
vēji būs arī citi Rubeņu 
un Akmeņu ceļa teri-
torijā esošie uzņēmēji, 
kuriem būs iespēja lie-
tot izbūvētās komunikā-
cijas.

Sabiedrisko attiecību 
un informācijas daļa

Ozolnieku novada pašvaldība paraksta līgumu ar 
SIA “Velve” par Rubeņu un Akmeņu ceļa pārbūvi 
Cenu pagasta Raubēnu ciemā

Ozolnieku novada pašvaldība uzsāk īstenot 
projektu novada iedzīvotāju veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku  novada domes priekšsēdētājs

Izteikt noteikumu 28.punktu 
sekojošā redakcijā: 

„28. Pašvaldības atbalsta 
apmērs privātajai izglītības 
iestādei pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma nodrošināšanai 
vienam bērnam mēnesī tiek 
noteikts apmērā, kas nepār-
sniedz 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 obligā-
tās sagatavošanas uzsākšanai 
pamatizglītības ieguvei un EUR 
172,88 mēnesī vienam izglītoja-
mam, īstenojot bērna obligāto 
sagatavošanu pamatizglītības 
ieguvei. ” 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.4 /2017 
Grozījumi 2016.gada 12.aprīļa Ozolnieku novada domes saisto-

šajos 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: 

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 prog-
rammas izmaksas privātai izglītības 
iestādei”, kas nosaka jaunu kārtību 
izmaksu aprēķināšanai vienam 
izglītojamam pirmsskolas izglītības 
programmā, t.i., nosakot vienam 
izglītojamam nepieciešamās vidē-
jās 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 saga-
tavošanu pamatizglītības ieguvei. 

 2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumi 
nosaka Ozolnieku novada pašval-
dības 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 nepalieli-
na pašvaldības 2017. gada budžeta 
izdevumus atbalstam privātai izglī-
tības iestādei pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksu segšanai.  

4. Informācija par plānoto 
projektu ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav ietekmes. 
5. Informācija par adminis-

tratīvajām 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 pirmssko-
las izglītības programmas izmaksu 
segšanai 2017.gadā.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.

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

Noslēgušās 
brīvprātīgo mācības 
palīdzībai bīstamās 
situācijās

Maijā biedrība “Tuvu” kā Latvijas part-
neris piedalījās Vācijas labdarības organi-
zācijas GAiN rīkotajā pasākumā- Intensī-
vas apmācības reaģēšanai krīzes situāciju 
novēršanā, kur piedalījās dalībnieki no 
7 valstīm. Organizatoru un dalībnieku 
grupas apciemoja trūcīgās ģimenes Ozol-
nieku novadā, iesaistot spēlēs bērnus un 
iepriecinot ar dāvanām. Notika arī palī-
dzības izdale, kur sadzīves preces, apavus 
un pārtiku saņēma 450 cilvēku. Apmācī-
bu laikā tiek izspēlētas dažādas situācijas 
katastrofu novēršanai, kā arī notika ko-
mandas stiprināšanas un saliedēšanas pa-
sākumi. Daļa no apmācībām notika Ozol-
nieku 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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Šogad aprit 30 gadu kopš 
pirmās lielākās pret padom-
ju okupācijas režīmu vērstās 
akcijas, kad 1987. gada 14. 
jūnijā organizācija „Helsinki 
86” sarīkoja mītiņu un ziedu 
nolikšanu pie Brīvības piemi-
nekļa, pieminot Latvijas pil-
soņu 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 pārdzī-
vojuši izsūtījuma gadus, pa-
liek arvien mazāk. Gadiem 
ejot, pieaug vērtība tam, ko 
represētie saglabājuši savās 
atmiņās un attieksmē pret 
dzīvi. Ozolniekos mūža no-
gali aizvada Vija Muceniece, 
kura 1941. gada 14. jūnijā ar 
ģimeni tika izsūtīta uz Si-
bīrijas Ziemeļiem. Kundze 
pārkāpusi 90 gadu slieksni 
un, neskatoties uz veselības 
problēmām, spēj saglabāt 
gaišu skatu uz pārdzīvoto, 
gūstot atziņas un nostipri-
not pārliecību par dzīvē sva-
rīgāko. 

Vija Muceniece 
dzimusi 1927. gada 
8. maijā Valkā. Viņas 
tēvs Kārlis Mucenieks 
bija otrs vecākais dēls, 
kuram būtu tiesības 
mantot daļu no vectē-
va saimniecības, bet 
viņš izvēlējās militāro 
karjeru. Latvijas armijā 
Kāris Mucenieks die-
nēja kapteiņa pakāpē. 
Visu vectēva saimnie-
cību mantoja vecākais 
brālis, kurš bija izsū-
tīts 1949. gadā. Bērnī-
bā Vija kopā ar vecāko 
brāli Hariju vasarās dzīvoja 
vectēva saimniecībā „Ķīķi”, 
kas atrodas 3 km no Valkas. 
Tad tēvam dienesta pienā-
kumu dēļ bija jāpārceļas uz 
Rīgu, kur Vijai uzsāka mā-
cības Rīgas 8. pamatskolā. 
Gaišo bērnības laiku ap-
tumšoja Latvijas okupācija. 
1941. gada 14. jūnija agrā 
rītā pie Mucenieku dzīvokļa 
durvīm klauvēja un lika sa-
taisīties 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 uzcē-
lām mājas. Vietējie cilvēki 
bija ziemeļbriežu gani, pēc 
tautības ņenci. Bija grūti 
sarunāties, jo krievu valodu 
viņi nesaprata. Tajā pašā 
laikā, viņi nebija ideoloģis-
ki ietekmēti un palīdzēja 
pirmajā, smagākajā gadā. 

Lielākā daļa izsūtīto bija bez 
bargajam klimatam piemē-
rota apģērba, tādēļ pateicī-
ba vietējiem iedzīvotājiem, 
kuri deva kažokādas un ap-
ģērbu, dalījās ar pieredzi, kā 
izdzīvot skarbajos apstāk-
ļos. Ziemeļu vidē, pat polārā 
vasarā saule bija blāva, ne-
sildīja, vienīgie augi – sūnas 
un ķērpji. Visu laiku pavadī-
ja sala un bada sajūta. Mēs 
16 gadus izdzīvojām aiz Po-
lārā 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 atgriezā-
mies. Satriecoša bija sajūta, 
atgriežoties Latvijā 1957. 
gada rudenī, bija vēlme 
skūpstīt šo zemi,” atmiņās 
dalās Vija. Tāpat kā citiem 
represētajiem, arī Mucenie-
kiem bija jāsastopas ar iero-
bežojumiem. Brālis Harijs 
netika augstskolā, bet Vija 
pabeidza tikai vakarskolu. 

„Tā ir laime atkal 60 ga-
dus būt Dzimtenē. Skarbajos 
izsūtījuma gados likās, ka šis 
bezdievīgais režīms ilgi nepa-
stāvēs. Es priecājos par katru 
dienu, ko dzīvoju un nesa-
protu cilvēkus, kuri pamet 
Latviju, meklējot labāku dzī-
vi. Izsūtījuma laiks mācīja, 
ka manta un veselība ir ne-
stabilas, zūdošas lietas. Dievs 
un Dzimtene ir mūsu dzīvē 
lielākās vērtības, uz kurām 
balstīties,” uzskata Mucenie-
ces kundze. 

Aigars Stillers, Ozolnieku 
novada vēstures ekspozīcijas 

krājumu glabātājs

Vija Muceniece atgriezusies Latvijā un dzīvo ar prieku

iepazīsimies - “ozolnieku novada Gada cilvēks”

Novadnieci Lāsmu Ci-
mermani daudzi pazīst kā 
aktīvu un radošu daudzbēr-
nu māmiņu, kuras sirds-
darbs ir labdarības organi-
zācijas – biedrības “Tuvu” 
– vadība, kur kopā ar kolēģi 
Zani Rautmani un atbalstī-
tājiem pašaizliedzīgi sniedz 
atbalstu Ozolnieku novada 
ģimenēm. Katru gadu biedrī-
ba “Tuvu” organizē vairākus 
nozīmīgus pasākumus ģime-
nēm ar bērniem un palīdzī-
bas projektus, kā arī atvērusi 
labdarības veikalus.

Cik ilgi Jūsu dzīve ir 
saistīta ar Ozolnieku no-
vadu?

Brankās kopā ar ģimeni 
dzīvojam 16. gadu. Šeit no-
pirkām vecu māju, kur ie-
vācāmies kā jauna ģimene. 
Abi ar vīru studējām LLU 
Jelgavā, pēc izglītības esmu 
ekonomiste, un gūtā izglītī-
ba 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 dzī-
voju. Novads ir ļoti izaudzis 
un attīstījies. Paldies paš-
valdībai par sakārtoto dzī-
ves vidi- nopļautu zālienu, 
veloceliņu, puķudobēm, kas 
rosina arī domāšanā iziet 
no savas viensētas robežām. 

Prieks par Branku jauniešu 
centru un vienotības sajū-
tu, uz vietas svinot kopīgos 
svētkus. Manuprāt, svētki 
ir jāsvin, pašiem ir jārada tā 
īpašā sajūta, atzīmējot mazās 
uzvaras pieturas, ko esam sa-
snieguši savā, bērnu un no-
vada dzīvē. Man svētki sais-
tās ar ģimenes kopā būšanu, 
jo ikdienā nereti viens otram 
paskrienam garām un ne-

ieklausāmies, nepamanām. 
Mani bērni apmeklēja pirms-
skolas iestādi Brankās un tas 
man palīdzēja satuvināties ar 
citām novadnieku ģimenēm.

Nosauciet, Jūsuprāt, 
būtiskākās īpašības, kas 
raksturo Ozolnieku no-
vada iedzīvotājus?

Man patīk, ka šeit ir daudz 
gados jaunu ienācēju ģime-
ņu. Priecājos, ka aug jauna 

paaudze, novads attīstās, ir 
nākotne un cerība. Svarīgi, 
lai nepaliekam vienaldzīgi 
pret apkārt notiekošo, pama-
nām citus cilvēkus un vaja-
dzības, nedomājot par to, kas 
man par to būs. 

Pastāstiet kādu kurio-
zu atgadījumu no savas 
ikdienas, kas norisinā-
jies Ozolnieku novadā? 

Kad nopirkām īpašumu 
Brankās, vēl nepazinām vie-
tējos iedzīvotājus. Uz veciem 
pamatiem sākām būvēt māju 
un par sevi dzirdējām runas, 
ka šeit būs lielveikals un ba-
seins. Smējāmies, ka cilvēki 
bieži pieņem savas vēlmes 
par esošo. 

Vai, atbalstot tradīci-
ju, plānojat izvirzīt kādu 
novadnieku konkursa 
„Ozolnieku novada Gada 
cilvēks” 2017. gada no-
minācijām? 

Pēdējā gada darbu 
intensitātē un, pateicoties 
jauniešu darba vadītajam 
Eināram Deribo, mēs pama-
nījām vietējos jauniešus, kuri 
mums ir iekrituši dziļi sirdī. 
Caur telpu jautājumu risi-
nāšanu 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 no-
vada Daudzbērnu ģimeņu 
biedrības vadītāju Raimondu 
Zariņu, kurš arī bija izvirzīts 
šai nominācijai. Atzinība man 
bija negaidīts pārsteigums, jo 
es negaidu pateicību par dar-
bu, ko darām. Pēc pasākuma 
man sirdī bija gandarījums, 
ka tas ir apbalvojums mūsu 
organizācijas komandas un 
brīvprātīgo kopīgajam veiku-
mam. Priecājamies, ka mūsu 
darbs ir pamanīts. Esam pa-
teicīgi novada jauniešiem un 
pašvaldībai, kas ir pretimnā-
koša tam, ko darām. Apbalvo-
jums nebija formāls, bet mīļš 
paldies par kopīgi paveikto.

Ko Jūs novēlēsiet 
Ozolnieku novadam 15 
gadu jubilejā, ko svinē-
sim 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 vienaldzī-
bas pret apkārt notiekošo un 
cilvēkiem, kaimiņiem, darba 
kolēģiem, kuri mums katram 
ir blakus. Tad arī attīstīsi-
mies un augsim kā novads.

Solvita Cukere

Lāsma Cimermane - uzvarētāja nominācijā „Gada cilvēks”
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Nosvinēti izlaidu-
mi novada mūzikas un 
mākslas skolās!

 Ozolnieku novada 
abās mūzikas un mākslas 
skolās krāšņi nosvinēti 
izlaidumi. Šogad Salgales 
Mūzikas un mākslas sko-
lu absolvēja pirmie Vi-
zuāli plastiskās mākslas 
programmas audzēkņi. 
Apliecību par profesio-
nālās ievirzes izglītību 
šajā programmā saņēma 
6 audzēkņi, bet mūzikas 
programmās šogad divi 
absolventi- flautas un si-
taminstrumentu spēlē. Kopš 
skolas dibināšanas šogad no-
svinēts 7. izlaidums, un skolu 
absolvējuši 24 audzēkņi.

Arī skanīgu Ozolnieku 
Mūzikas skolas audzēkņu un 
absolventu koncertu ir no-
svinēts 5. izlaidums pieciem 
skolas instrumentu spēles 

audzēkņiem. Skolas absol-
venti vairākus gadus skolas 
pedagogu vadībā padziļināti 
apguvuši kāda instrumen-
ta spēli. Starp absolventiem 
divi jaunie saksofonisti, 
flautiste, pianiste un čellists. 
Izlaidumu noslēdza tradicio-
nālā ceriņa stādīšana skolas 
priekšā.

Nosvinēti izlaidumi 
novada mūzikas un 
mākslas skolās!

Mazie putnēni gatavi lidojumam 
un atvadās no pirmsskolas 

Skolā aizvadītie gadi katra 
cilvēka dzīvē ieņem īpašu vie-
tu. Skola ir otras mājas, kur 
tiek pavadīta lielākā dienas 
daļa, gūtas zināšanas, veikti 
pētījumi, iekrāsojot dzīvi jau-
nās krāsās.

Teteles pamatskolā, pēc 
kārtas jau 185. izlaidumā, 
ceļa maizi turpmākajām dzī-
ves gaitām saņēma 7 absol-
venti no 9.a (klases audzinā-
tāja- Biruta Stūrmane) un 9 
absolventi no 9. b (klases au-
dzinātāja- Svetlana Ļadenko) 
klasēm. Skolu ar izcilam sek-
mēm absolvēja Iļja Mihailovs 
(9.b klase), kurš saņēma Te-
teles pamatskolas mecenātu 
brāļu Biruļu naudas balvu. 
Izlaidums- pirmā, lielā darba 
cēliena noslēgums, lai piepil-
dītu savas vēlmes un sapņus 
būs nepieciešama neatlaidī-
ba, sīkstums, pacietība, mī-
lestība. Absolventiem direk-
tore 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.kla-
šu absolventiem,” izlaidumā 
absolventus sirsnīgi uzru-
nāja Ozolnieku vidusskolas 
direktore Klāra Stepanova. 
Ainas Krūmiņas audzinā-
mo 9.a klasi (15 absolventi) 
izlaidumā raksturoja kā ra-
došu, dziedošu, sportisku 
un draudzīgu. Ar labām un 
izcilām sekmēm 9.a absolvē-
ja 3 audzēkņi - Eglīte Megi-
ja, Jermolajeva Kristīne un 
Krūzberga Megija. Skolotājas 
Lolitas Meinhardes audzinā-
mo 9.b klasi (19 absolventi) 
uzslavēja kā patriotisku, gud-
ru un savstarpēji atbalstošu. 
Ar labām un izcilām sekmēm 
9.b absolvēja 15 audzēkņi- 
Bērziņš Reinis, Briģe Madara 

Linda, Dombrovska Mari-
ja, Dūda Luīze Franciska, 
Indriksone Elīza, Kalnets 
Gints, Lagzdiņa Santa, Pin-
ne Lilija, Portnaja Madara, 
Sergejevs Timurs, Sīle Ane-
te 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 ku-
riem 4 audzēkņi, kuri skolu 
beidza tikai ar labām un 

izcilām sekmēm- Ausmi-
ņa Laura, Učelniece Egija, 
Vugule Grēta Daniela un 
Lipšāne Sintija. „Pateico-
ties klases audzinātājai Si-
gitai Krauzei, 12.ab klase, 
jūs esiet komanda, kurā 
ikviens ir personība. Spējāt 
atrast vidusceļu, jo jūs vada 
apņēmība un neatlaidība. 
Prieks, ka 12.klases absol-
ventu vairākums mācības 
turpinās dažādās Latvijas 
augstskolās,” priecājās di-
rektore Klāra Stepanova. 

Muzikālā un sirsnīgā gai-
sotnē norisinājās izlaidums 
Salgales pamatskolas absol-
ventiem. „Skola lepojas ar 
deviņiem izglītotiem jaunie-
šiem, kuri gatavi doties tālāk 
pasaulē, lai sevi pilnveidotu 
un darītu mūsu Latviju stip-
rāku. Katram ir ejams savs 

noteikts izaugsmes ceļš,” iz-
skan skolas direktores Irēnas 
Pavlovičas ceļa vārdi absol-
ventiem. Izlaidumā audzēk-
ņu 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 godi-
nāja desmit šī gada 9. klases 
absolventus un klases audzi-
nātāju Katrīnu Nikolajevu. 
Novēlēt skolas absolventiem 

veiksmi bija ieradušies Ron-
ja, Sprīdītis, Paija, Karlsons, 
Pepija un Ēzelītis mūsu sko-
las dramatiskā pulciņa da-
lībnieku izpildījumā. Skolas 
meiteņu ansamblis pedago-
ģes Māras Ansonskas vadī-
bā priecēja absolventus ar 
skanīgām dziesmām,” stāsta 
skolas direktore Dina Štel-
mahere. Ar labām un teica-
mām sekmēm skolu pabei-
dza Darja Škļarova.

Skolēnu vecākiem izlai-
dumos pedagogi novēlēja 
vienmēr uzticēties saviem 
bērniem un viņu spējām, 
sniedzot atbalstu un mo-
tivējot jauniem sasniegu-
miem. Visu novada skolu 
absolventiem novēlam, lai 
kurp aizvestu dzīves ceļš, 
neaizmirst savu dzimto vie-
tu un skolu.

Skaisti nosvinēti izlaidumi 
novada skolās

Maija nogalē piecās Ozol-
nieku novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs aizvadīts 
izlaidumu laiks 139 Ozolnie-
ku novada bērniem, kuri ir 
gatavi jaunam savas dzīves 
posmam - uzsākt skolas gai-
tas.PII „Zīlīte” Ozolniekos šo-
gad pabeidza – 79 audzēkņi.

PII “Saulīte”  absolvē-
ja 31 audzēknis, no tiem 9 
pirmsskolas izglītības mazā-
kumtautību programmā, 22 
- vispārējā pirmsskolas izglī-
tības programmā. „Šis gads 
PII „Saulīte” ir īpašs, jo iz-
laidumus varējām organizēt 
izremontētajā iestādes zālē. 
Dziesmās un dejās pavadī-
ti divi saules un mīļu vārdu 
pielieti rīti kopā ar iestādes 
absolventiem un viņu vecā-
kiem,” stāsta Inese Karlevica, 
vadītājas vietniece izglītības 
jomā.

 „PII „Zīlīte” mazie absol-
venti, viņu vecāki, draugi iz-
laidumā 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 tālā-
kai izglītībai. Skolotājas par 
katru no absolventiem tu-
rēs īkšķus, lai viss izdodas 
turpmākajos dzīves soļos,” 
izjūtās dalās vadītāja Elīza 
Juste.

Izlaidumos bērni pastās-
tīja klātesošajiem, cik gata-
vi ir savam pirmajam lido-
jumam un rādīja apgūtās 
prasmes. Skolotājas ar bēr-
niem iebrida bērnības atmi-
ņu pļavā un atcerējās savus 
kopīgi aizvadītos gadus. 

Rakstu autore: Solvita Cukere
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Ozolnieku Mūzikas skolas 10. 
jubilejas gads, kas bija piepildīts 
ar 10 daudzveidīgu noskaņu 
koncertiem, noslēdzās ar krāš-
ņiem un emocionāli piepildītiem 
mūzikas svētkiem 7. jūnijā Ozol-
nieku Tautas namā.

Mūzikas skolas jubilejas svi-
nības ievadīja svinīgā sēde, kur 
skolas direktore Dina Tauriņa 
un vietniece Edīte Brūniņa pa-
teicās par ieguldīto darbu un 
atbalstu skolas izaugsmē peda-
gogiem, skolas darbiniekiem, 
vecākiem un atbalstītājiem. „Šo-
dien 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 ju-
bilejas pasākumā ar augstas rau-
dzes muzikālo sniegumu priecē-
ja skolas audzēkņi, absolventi un 
pedagogi, izpelnoties skatītāju 
atzinības aplausus. Jubilejas pa-

sākumu atraktīvi vadīja skolas 
audzēkņi Kristiāna Putniņa un 
Kārlis Ošs.

Aizvadītajos 10 gados Ozol-
nieku Mūzikas skolai ir bijuši 5 
izlaidumi ar 29 absolventiem: 7 
saksofonisti, 6 akordeonisti, 5 si-
tēji, 4 pianistes, 2 čellisti, 2 flau-
tistes, 1 eifonists,1 trompetists 
un 1 vijolniece. Ozolnieku Mūzi-
kas skolas kolektīvs šajos gados 
ir saliedējies aizrautīgā un rado-
šā darbā, izveidojušās tradīcijas, 
kas tiek koptas un gadu no gada 
pilnveidotas. Pie tādām jāmin 
tradicionālās vasaras nometnes, 
pedagogu un audzēkņu koncer-
ti, 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 popu-
laritāti visā Latvijā. „Ozolnieku 
Mūzikas skola ir kā dūcošs bišu 
strops vai darbīgs skudru pūznis, 

un skolotāji ir tie, kuri mūs ie-
dvesmo, 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 Lietu-
vas pilsētā Pluņģē notikušajā 
konkursā “Pavasario trimitai 
2017”. Skolas kolektīvs priecā-
jas par absolventiem, kuri gūtās 
zināšanas pilnveido un turpina 
muzicēt dažādos kolektīvos, ir 
gandarīts par pilnajām klausī-
tāju zālēm koncertos, audzēkņu, 
vecāku un Ozolnieku novada ie-
dzīvotāju atsaucību ikdienā, kas 
sniedz sajūtu, ka Mūzikas skola 
10 gadu laikā ir kļuvusi par nozī-
mīgu un neatņemamu Ozolnie-
ku novada izglītības un kultūras 
dzīves sastāvdaļu.

Solvita Cukere

20. maijā Siguldā, koncertzālē „Baltais flīģe-
lis”, norisinājās II Latvijas Jaukto vokālo ansam-
bļu konkurss, kur Ozolnieku Tautas nama vokālais 
ansamblis “Procesā” ieguva 1. pakāpi, bet 2. jūnijā 
Ozolnieku Tautas namā vokālais ansamblis priecē-
ja novadniekus ar koncertprogrammu “Lidojumam 
labvēlīgs laiks”. Scenogrāfes Ilzes Beķeres uzburtajā 
parka idillē ansamblis izpildīja plašu repertuāru no 
renesanses līdz džeza skaņām un latviešu tautas-
dziesmām, apcerot tādas tēmas kā mīlestība, bērnī-
bas sapņi, pavasara ziedonis un arī šķiršanās sāpes. 
Koncertu ar klavieru skaņdarbiem bagātināja kon-
certmeistare Māra Ansonska. Pasākuma režisores 
Madaras Gribas iedrošināti, ansambļa dalībnieki 
spēra pirmos soļus arī aktiermākslā. Ansamblim tā 
bija jauna un iedvesmojoša pieredze, un ļoti iespē-
jams, 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. Ansam-
bļa “Procesā” dalībnieki Krists Boitmanis, Laura Kle-
gere-Dortāne, Jana Švāne, Evija Mauševica, Gatis 
Skrebelis un Kaspars Cērps mūzikas mīļotājus aici-
nās uz atkalsatikšanos koncertā rudenī. 

Krists Boitmanis, ansambļa “Procesā” vadītājs

Ozolnieku Mūzikas skola skanīgi 
svin 10 gadu jubileju

2. jūnijā norisinājās krāš-
ņa ceremonija, kur pirmo 
gadu tika apbalvoti “Zem-
gales Laiks Ziedonim” lau-
reāti. Starp apbalvojumam 
izvirzītajiem arī vairāki aktīvi 
Ozolnieku novada iedzīvotāji. 
Apbalvojums tika pasniegts 
piecās nominācijās: zinātnē, 
novadpētniecībā, tautsaim-
niecībā, jauniešiem un par 
dzīvi mākslā. Lai gan kon-
kurss “Zemgales Laiks Ziedo-
nim” notika pirmo gadu, tika 
saņemti vairāk nekā 30 pie-
teikumi nominācijām, kurus 
izskatīja žūrija. Pirms laureā-
tu cildināšanas ceremonijas 
tika godināti visi apbalvojuma 
pretendenti, starp kuriem bija 
izvirzīti arī Ozolnieku novada 
Muzikālā teātra „Nianse” va-
dītāja Ingūna Lipska un Lau-
ku sētas „Caunītes” saimniece 
Santa Rubene.

Laureāti Zemgalē šogad ir 
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 
12. klases skolnieks Ralfs Ro-

gaļevs, Jelgavas pilsētas deju 
kolektīva “Vēja zirdziņš” va-
dītāja Alda Skrastiņa, Vecum-
nieku novada „Kalna svētību 
kopienas” Bruknas muižas 
priesteris Andrejs Mediņš, Ie-
cavas novada folkloras kopas 
“Tarkšķi” vadītāja Kristīne 
Karele un mūsu novadniece, 

arhitekte un LLU profesore 
Aija Ziemeļniece. 

Laureāte zinātnes nomi-
nācijā “Zemgales Taureņu 
uzbrukums” Aija Ziemeļniece 
ir arhitekte un Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes 
profesore. Aija ir arhitektū-
ras 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. Ziemeļnie-
ces ieguldījums ir izveidotā 
veiksmīgā sadarbība ar ci-
tām Latvijas augstskolām, 
kas studentiem dod iespēju 
piedalīties kopējos zinātnis-
kajos un praktiskajos pro-
jektos. “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 kultūr-
mantojums tiek sakārtots 
un saglabāts,” saņemot ap-

balvojumu, pārdomās dalās 
Aija Ziemeļniece.  

Apbalvošanas ceremo-
nijas ievadā īpaši godināja 
divas Zemgales personības 
par pašaizliedzīgu darbību 
mūža garumā – 92 gadiem 
bagāto mūsu novadnieku, 

Triju Zvaigžņu ordeņa kava-
lieri, vīru ar Latviju sirdī un 
plašām zināšanām Latvijas 
vēsturē, Voldemāru Birz-
nieku par ieguldījumu no-
vadpētniecībā un strēlnieku 
kauju piemiņas mantojuma 
saglabāšanā Ložmetējkalnā, 
Jelgavas novadā, kurš, sa-
ņemot godinājumu, nespēja 
valdīt aizkustinājuma asaras. 
Diemžēl slimības dēļ ieras-
ties un saņemt godinājumu 
par mūža ieguldījumu neva-
rēja kultūras dzīves personī-
ba un režisore Vija Zelmene, 
kura vēl joprojām aktīvi at-
tīsta Jelgavas sabiedrisko un 
kultūras dzīvi. 

Pasākumu bagātināja 
muzikālie sveicieni - īpaši 
veltījumi katram apbalvoja-
majam un I. Ziedoņa ”Epi-
fāniju” video projekcijas. Ap-
balvojumu organizē biedrība 
“Zemgales Laiks Ziedonim” 
sadarbībā ar fondu “Viegli”.

Solvita Cukere

Apbalvojumus saņem “Zemgales Laiks Ziedonim” laureāti

Vokālais ansamblis 
“Procesā” muzikālā 
lidojumā

kultūra
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Sestdien, 20. maijā, jau 
17. reizi aizvadīti ikgadē-
jie velosvētki, kur ik gadus 
piedalās ap 500 dalībnieku. 
Pirms došanās velomaršru-
tā visi pasākuma dalībnieki 
saņēma pašvaldības sagā-
dātu dāvanu - atstarojošās 
vestes velosipēdistiem. No-
vadnieki arī šogad labprāt 
izmantoja saulaino brīvdie-
nu, lai kopā ar ģimeni un 
bērniem aktīvi un enerģiski 
pavadītu dienu, dodoties 
kopīgā velobraucienā 24,2 
km garā distancē, pie reizes 
iepazīstot novadu un atklā-
jot brīvdabas sportošanas 
prieku. Aptuveni kilometru 
garās braucēju kolonnas 
priekšgalā - novada sporta 
lepnums - Matīss Cers - vai-
rākkārtējs Latvijas čempi-

ons ar kvadraciklu.
Velobrauciens sākās un 

arī noslēdzās Ozolnieku 
Sporta centra stadionā, iz-
braucot goda apli. Lai arī 
māmiņām ar mazuļiem velo 
krēsliņos maršruts bija iztu-
rības pārbaudījums, tomēr 
sasniegt finišu šogad bija pa 
spēkam ikvienam, pat 4,5 
gadīgam  jaunākajam velo-
tūres dalībniekam. Pasāku-
ma noslēgumā stadionā visi 
iestiprinājās ar Zemessargu 
gatavoto putru un izbaudīja 
muzikālos priekšnesumus. 
Pasākuma dalībniekus ar 
dziedājumu priecēja TV 
šova „Super Nova” dalīb-
nieks Edgars Kreilis.

Tieši daudzo bērnu un 
jauniešu dalība velotūrē 
dāvā cerību, ka šī ikgadējā 

sportiskā tradīcija turpi-
nāsies, uzskata pasākuma  
organizatori - Ozolnieku 
Sporta centrs.

Solvita Cukere

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. ”Ozolnie-
ki Cup 2017” startēja 54 jau-
nie bokseri, nikni cīnoties 
par galvenajām godalgām 
- diplomiem, medaļām un 
turnīra kausiem. Ozolnie-
ku novada bokseri startēja 
veiksmīgi, šogad izcīnītas 
četras godalgas - divas zelta 
un divas sudraba. 

Artūrs Ivanovs, kurš pār-
stāv Ozolnieku novadu svara 
kategorijā līdz 52 kg, izcīnīja 
zelta medaļu un arī lielo tur-
nīra kausu kā Labākais Lat-
vijas bokseris. Lepojamies, 
ka novadnieks - Markus 
Tenčs svara kategorijā līdz 
50 kg demonstrēja tehniski 
slīpētas boksa cīņas un izcī-
nīja 1. vietu savā svara kate-
gorijā. Arī spēcīgais novada 
bokseris Daniils Tenčs fināl-
cīņā startēja labi un svara 

kategorijā līdz 70 kg izcīnīja 
sudraba godalgu – 2. vietu. 
Novadnieks Vladislavs Muš-
kets svara kategorijā līdz 76 
kg finālcīņā piekāpās Lietu-
vas pretiniekam un izcīnīja 
sudraba medaļu. 

Pēc turnīra Ozolniekos 
jaunie bokseri maija no-
galē startēja Latvijas čem-
pionātā Rīgā, kur Latvijas 
čempiona titulu junioru 
grupā izcīnīja Artūrs Iva-
novs (svara kategorijā līdz 
54 kg), bet sudraba godal-
gu izcīnīja – Daniils Tenčs 
(līdz 69 kg). Jūnija sākumā 
Artūrs Ivanovs no Ozolnie-
ku boksa kluba kļuva par 
starptautisko AIBA boksa 
turnīra čempionu Kauņā. 
Artūrs uzvarēja Lietuvas 
un Igaunijas valsts čem-
pionus, 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

Maijā un jūnijā Ozolnieku 
novada 8. Spartakiādes ietva-
ros aizvadītas sacensības čet-
ros sporta veidos – basketbolā, 
pludmales volejbolā, laivu sla-
lomā un mini futbolā. 

Novada 8. Spartakiādes 
Basketbola turnīrā „Ozokalna” 
komanda ar pārliecinošu pār-
svaru guva uzvaru pēc uzvaras 
un šķita, ka zelta medaļas jau 
garantētas, taču „Ezermalu” 
vīri ar pārliecību, ka spartaki-
ādes kopvērtējumā trešā vieta 
tomēr jāiegūst un katrs punkts 
ir svarīgs – pēdējā dienā ar 
favorītiem izcīnīja uzvaru un 
ieguva čempiona titulu pir-
mo reizi spartakiādes vēsturē, 
„Ozokalnam” atstājot sudraba 
godalgas. Pēc savstarpējās spē-
les 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 startē-
ja 12 airētāju ekipāžas. Bija 
sagādātas laivas, ekipējums, 
drošības vestes gan lieliem, 
gan maziem, dalībniekus prie-
cēja sporta meistares airēšanā 
Ilzes Laidiņas paraugdemons-
trējums. Sacensību nolikums 
ļāva veidot ekipāžu no savas 
spartakiādes komandas dalīb-
niekiem, kā arī atrasties laivā 
trešajam – bērnam līdz 12 
gadiem, par ko īpaši priecīgi 
bija tieši bērni, un Artūrs Dun-
tavs pat profesionāli nostūrēja 
mammas vietā, iegūstot sa-
censību reitingā 5.vietu. Vai-

rākums dalībnieku tomēr bija 
uzticīgi ģimenes tradīcijām un 
startēja ģimeņu sastāvā: Daģi, 
Berķi-Bergi, Grīšļi, Miķīši, Kļa-
viņš/Dzirkale un citi. Slaloma 
čempionu godā tika divi spē-
kavīri Mārcis Laidiņš un Er-
vins Vēveris. Sudraba medaļas 
- orientieristu Ilonas un Salvja 
Daģu ģimenei. Trešā vieta un 
bronzas medaļas - Agitai un 
Aldim Berķiem-Bergiem. 

Saulainajos Vasarsvētkos 
Ozolnieku Sporta centra smil-
šu laukumi gaidīja pludmales 
volejbolistus. Tuvojoties 8. 
Spartakiādes noslēgumam, 
„Ezermalu” puiši cīnās arvien 
„niknāk”. Piecu komandu 
konkurencē „Centra” spēlētāji 
Edgars Jusis un Kristaps Ba-
lodis izrādījās pietiekami rū-
dīti pludmales volejbolisti, lai 
noturētu zeltu savai komandai. 

Sudrabs Ozolnieku sportis-
tiem - Andrim Zadovskim un 
Armandam Tartilovam, bron-
zas 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 „Tetelā-
nes” komandai, bet čempionu 
godā - enerģiskā „Ezermalu” 
komanda.

Noskaidroti spartakiādes 
kopvērtējuma rezultāti:

1.vietā „Centrs” - 293 pun-
kti (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 tradi-
cionāli apbalvosim Ozolnieku 
novada svētkos 22. jūlijā.

 Irēna Leitēna, Ozolnieku 
Sporta centrs

sports

Noskaidroti Ozolnieku novada 8. Spartakiādes uzvarētāji 
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Novada bokseriem 
skaistas uzvaras 

11. jūnijā Ozolnieku novada 
Salgales pagasta ”Priežkalnos” 
Agarska Triāla Klubs organizē-
ja Latvijas triāla čempionāta 2. 
posmu, kur piedalījās 50 moto 
un velo grupu dalībnieki no 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 

Absolūtajā čempionāta vēr-
tējumā pārliecinoši uzvarēja 
novadnieks Andris Grīnfelds 
(Agarska Triāla Klubs), atstājot 
2. vietā Kristeru Einasu (Grobi-
ņas MK) un 3. vietā - Niku Alks-
ni (Viking Trial). Šādā secībā 
pirmais trijnieks finišēja arī pir-
majā sacensību posmā Liepājā. 
B grupā uzvaru svinēja Arvis 
Alksnis (Viking Trial), otrais - 
Dainis Vītoliņš (MT skola).

Intriga brieda sacensību C 
grupā. Uzvaru izcīnīja Vallo Po-
der no Igaunijas, Daniels Grin-
kevičs (Agarska Triāla Klubs), 

kurš startē tikai pirmo sezonu, 
izcīnīja otro vietu, trešais Artis 
Alksnis (Viking Trial). Grupas 
kopvērtējumā, pēc diviem pos-
miem, pašreiz Artis ar Danielu 
ar 32 punktiem dala 1./2. vietu, 
ar 20 punktiem 3./ 4. vietu dala 
Vallo un veterāns Guntars Ma-
teuss (Grobiņas MK).

Jāpiemin piecgadīgais Ad-
rians Grīnfelds (Agarska Triāla 
Klubs), kurš pēc diviem pos-
miem Mini grupā atrodas cetur-
tajā pozīcijā, elektro motociklu 
grupā pirmais Agnis Alksnis 
(Viking Trial), bet Jauniešu gru-
pā - Renārs Atvars (MT skola).  
Latvijas čempionāts šo-
gad 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

Latvijas čempionāta 2. posmā triālā 
uzvar Andris Grīnfelds
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ziņojumu dēlis
Sveicam jūlija jubilārus!

Ozolnieku Tautas nams
jūlijā ielūdz

Allai Kasjanovai  85 
Veltai Bartužai  80 
Marijai jakovļevai 80
lidijai liepai  80 
Raisai Rubļovai  80
irai Harčenko  75
Zigrīdai Ozolai  75  
Monikai Kalniņai 75 
Dzidrai Baranovskai 75
Andai Subatalovai 75 
Valentīnai Smirnovai 75 
Vilnim jegorovam 75

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

ozolnieku sporta centra pasākumi jūlijā

Datums

2. jūlijā

5.,12.,19.,26. jūlijā

SPORTA PASāKUMi 

Garo distanču skriešanas seriāls  „iElūDZ OZOlNiEKi 2017” 4.kārta

Tautas sporta un veselības koptreniņi skriešanā „OZOlNiEKU APĻi 2017”

Plkst.

11.00

18.00

Kristapa Grasmaņa foto izstāde “Izgaršo pasauli sajūtās un krāsās”

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

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 paš-
valdības 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 nodrošinā-
jums 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

Paziņojums par dzīvokļa izsoli

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 

Darbosies izbraukuma kafejnīcas 
Ieeja uz visiem pasākumiem bez maksas! ● Organizators – Ozolnieku novada Kultūras nodaļa
Vairāk info www.ozolnieki.lv / kultūra / sports ● tautasnams@ozolnieki.lv, T. 26525350 

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!

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)
SAlGAlES PAGASTā
5. augustā plkst.12.00 Katrīnas kapos
5. augustā plkst.13.00 Segļu kapos
5. augustā plkst.14.00 lībiešu kapos
12. augustā plkst.12.00 igauņu kapos
12. augustā plkst.13.00 Baznīcas kapos
12. augustā plkst.14.00 Zosēnu kapos
12. augustā plkst.15.00 Trunnu kapos

Sirsnīga pateicība Salgales 
pagasta Garozas medpunkta 

ārsta palīdzei 
LOREtAI EKERtEI par iejūtību 

un profesionāli sniegto 
neatliekamo palīdzību.
Ar pateicību- Gunta Pleiere, Salgales 

pagasta „Priežkalnos”

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 pirm-
skolas iestādē bijām gaidīti un bērni auga drošā un patīkamā 
vidē. Paldies iestādes logopēdei, kura daudz darba un mīles-
tības 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 iz-
glītības 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 

PASāKUMI SALgALES PAgAStā jūLIjā 
3.jūlijā plkst.12.00 Pakalpojumu centrā ‘’ Eži”, 2.stāvā, aici-

nām uz radošām nodarbībām “Zemeņu mirklis”. 
Ķopā ar mākslinieci Annu Kaltiginu gleznosim zemenes. 

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. Vieso-

simies 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.

29. jūlijā plkst. 11:00 pie Ozolnieku ezera 
notiks

 Latvijas čempionāts sprinta distancē 
triatlonā „Ozolnieku triatlons”
 (peldēt, braukt ar velosipēdu un skriet). 

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!


