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ar saknēm novadāavīze

Š.g. 11. maijā plkst.11.00 aici-
nām novada iedzīvotājus jau uz 14. 
tradicionālo Ozolnieku velotūri. 

Maršruta garums ap 20 km.  
Starts no laukuma pie Ozolnieku 
Sporta centra, bet finišs pie Ozolnie-
ku kalna. Veiksmīgākie braucēji tiks 
pie balvām.

Lai atgūtu zaudētās kalorijas 

un celtu gandarījumu par pavadīto 
dienu – kopīgiem spēkiem gatavo-
sim un baudīsim plovu. Aicinām 
spartakiādes komandas izvirzīt pār-
stāvjus (pavārus) plova gatavošanai 
līdz 5.maijam. Paredzētas vismaz 12 
ugunskura vietas. Pamata produk-
ti (rīsi, gaļa, sīpoli, tomāti, burkāni, 
paprika, eļļa) tiks izsniegti pirms star-

ta Ozolnieku SC. Garšīgākajiem plova 
vārītājiem – pārsteiguma balvas.

Ikvienam būs dota iespēja rado-
šām izpausmēm pie brīvā mikrofo-
na - sūtīt sveicienu, nodziedāt dzies-
mu, izteikt vēlējumu.

Ceram uz Ozolnieku novada ie-
dzīvotāju aktīvu līdzdalību!

Ozolnieku Sporta centrs

Aicina OZOLNIEKU  VELOTŪRE -  2014

Lieldienu 
jampadracis 

Lieldienas šogad bija saulainas 
un siltas, sniedzot lielisku iespēju 
ikvienam novada iedzīvotājam tuvāk 
iepazīt svētku svinēšanas tradīcijas 
dažādās novada vietās - Ozolniekos, 
Ānē, Brankās un Garozā. 

Mazajiem pasākuma dalībniekiem 
bija iespēja izšūpoties un kopā ar vecā-
kiem doties izmēģināt spēkus jautrās 
sportiskās aktivitātēs. Kopīgi varēja iz-
gatavot dažādus Lieldienu dekorus, sa-
censties spēkā un veiklībā. Visās svinību 
vietās ciemojās Lieldienu Zaķis un nori-
tēja jautras olu ripināšanas sacensības.

Visu vecumu svinētāji labprāt pie-
dalījās radošajās darbnīcās, kur tapa 
krāšņi izgreznotas olas, ligzdas no sal-
miem, zīmējumi un Lieldienu zīmogi.

Mazie priecājās par iespēju iet rotaļās 
ar Lieldienu svinību personāžiem un iz-
lēkāties piepūšamajās atrakcijās. No mā-
jām līdzi paņemtās olas tika ripinātas un 
izliktas vispārējai apskatei olu izstādēs.

Gan lielie, gan mazie svētku svinētāji 
izmantoja jauko iespēju baudīt svētku 
koncertu un izjāt ar poniju.

Arī šūpošanās, kā svarīga svētku ri-
tuāla sastāvdaļa, bija nodrošināta visās 
svinību vietās, lai pēc svētkiem visu gadu 
nenāk miegs, kā arī dunduri un odi ne-
kož, augtu brangas aitas un gari lini. 

Uzrunātās Ozolnieku novada ģime-
nes ar bērniem priecājās par novada 
Kultūras nodaļas sniegto iespēju saturīgi 
pavadīt skaisto svētku dienu, izkustoties 
svaigā gaisā.

Solvita Cukere

Izbaudam pavasarI strādājot un atpūšotIes!

26. aprīlī ap 500 lieli un mazi 
Ozolnieku novada iedzīvotāji 
aktīvi iesaistījās atkritumu sa-
vākšanas, apkārtnes sakopšanas 
un labiekārtošanas darbos 34 
pieteiktajos objektos, atstājot 
aiz sevis tīru teritoriju un glītās 
kaudzītēs sagūlušus pilnus mai-
sus.

Visos novada ciemos uzru-
nātie talcinieki atzīst, ka ar kat-
ru gadu nesakoptu vietu kļūst 
mazāk un vairāk var pievēr-
sties nevis atkritumu vākšanai, 
bet teritoriju labiekārtošanai. 
Daudzviet pavasara sakopšanas 
darbi jau sākti agrāk, piemēram, 
skolās talkas notika mācību 
nedēļas nogalē. ”

Talcinieku grupas šogad ak-
tīvi rosījās ne vien ceļmalās un 
grāvmalēs, bet arī novada izglī-
tības un kultūras iestādēs, pie 
SAC „Zemgale”, Veselības takā, 
pie Ozolnieku ūdenskrātuves, 
stadionā, Ozolnieku novada pie-
miņas vietās, mežmalās, upju 

krastos un kapsētās.
Šogad prāva talcinieku grupa 

čakli strādāja biedrības „Svēteļi” 
laukos, kopīgi stādot jaunas 
ābelītes un sastrādājot zemi 
sējas darbiem. 

Tetelē Bērzu ielas 
iekšpagalmā ap bērnu rotaļu 
laukumu iestādīts aroniju 
dzīvžogs, bet Teteles skolai pie-
guļošās teritorijas labiekārtoša-
nā strādāja skolēni un pedago-
gi direktores J. Žoides vadībā: 
”Prieks, ka ikdienā dzīvojam 
sakoptā vidē un beidzot varam 
pievērsties teritorijas labiekār-
tošanas darbiem. Šodien sa-
kopām volejbola laukumu un 

veidojām aleju pie skolas. Bērni 
priecājās par dažādiem atradu-
miem, sākot no neparastām pu-
delēm līdz ratiņiem.”

Talcinieki atzīstas, ka visvai-
rāk ir pavirši izmestu pudeļu, 
iepakojumu materiālu, stiklu, 
plēves gabalu, sadzīves ķīmijas 
iepakojumu un vecu mašīnu de-
taļu. Taču talcinieki atraduši arī 
divus mobilos tālruņus un nau-
dasmaku.

Ozolnieku novada pašvaldī-
bas „Lielās Talkas” koordinators  
Aivars Strods gandarīts par ie-
dzīvotāju atsaucību saulainajā 
talkas dienā un uzteic rūpīgi pa-
veikto darbu, piebilstot, ka Lie-
lā talka māca domāt no «mēs» 
skatu punkta.

Jāsaka sirsnīgs, paldies, vi-
siem talciniekiem, kuri čakli un 
aktīvi rosās talkās gadu no gada, 
padarot Ozolnieku novada teri-
toriju sakoptāku un dzīvošanai 
patīkamāku!

Solvita Cukere

Lielajā talkā sakopti vairāk 
nekā 30 objekti
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Ozolnieku novada pašvaldība un 
SIA „L&T” ir noslēgusi iepirkuma 
līgumu par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Ozolnieku novadā uz 
5 gadiem, stājoties spēkā atkritumu 
apsaimniekošanas līgumam ar SIA 
„L&T”, ievērojami samazināsies pa-
kalpojuma cena. Jaunais līgums pa-
redz atkritumu savākšanas izmaksas 
8,49 EUR kubikmetrā plus PVN t.i. 
EUR 10.27 par vienu kubikmetru. 
Atsevišķas izmaksas par konteineru 
nomu vai piegādi netiks iekasētas. 

Jaunais atkritumu apsaimnieko-
tājs – SIA „L&T” atkritumu apsaim-
niekošanu uzsāks 2014.gada 1.jūlijā, 
bet līgumus ar jauno atkritumu ap-
saimniekotāju iedzīvotāji un uzņē-
mēji var slēgt jau tagad.

SIA “L&T” līgumu formas ir 
iespējams aizpildīt Ozolnieku 
novada pakalpojumu centros: 
● Emburgā, Salgales pagasta pār-
valdē, adrese: „Vīgriezes”, Embur-
ga, Salgales pagasts;
● Garozā, Garozas pakalpojumu 
centrā, adrese: „Eži”, Garoza, Sal-
gales pagasts;
● Ānē, Ānes pakalpojumu centrā, ad-
rese: Celtnieku iela 12b, Cenu pagasts;
● Brankās, Branku pakalpojumu 
centrā, adrese: Parka iela 4; Cenu 
pagasts;
● Ozolniekos, SIA “Ozolnieku 
KSDU” ēkā, Adrese: Kastaņu iela 
2, Ozolnieku pagasts

Aizpildot līguma formu pakalpo-
jumu centrā, ievietojiet to aploksnē 
un iemetiet SIA “L&T” pastkastē 
(aploksne un pastkaste pieejama uz 
vietas). Līgums tiks apstrādāts un 
kopija ar SIA “L&T” parakstu tiks 

nosūtīta Jums atpakaļ.
Interneta lietotāji var ērti aizpildīt 

līguma pieteikuma formu internetā, 
jo Ozolnieku novada pašvaldības mā-
jas lapā www.ozolnieki.lv ir pieejama 
tiešsaiste uz SIA “L&T” mājas lapā ie-
vietotajām pieteikuma formām.

Elektroniski aizpildītais līguma 
pieteikums tiks apstrādāts un līgums, 
parakstīšanai divos eksemplāros, tiks 
nosūtīts īpašniekam pa pastu. Vienu 
parakstīto līguma eksemplāru Jums 
pēc iespējas ātrāk jānosūta pa pastu 
atpakaļ uz SIA “L&T”, Vietalvas iela 
5, Rīga, LV-1009, otrs eksemplārs pa-
liks Jums. Pakalpojums tiks uzsākts 
tikai ar brīdi, kad SIA “L&T” saņems 
pa pastu atpakaļ parakstītu līguma 
eksemplāru.

Personām, kuras būs noslēgušas 
līgumu ar SIA “L&T”, bez maksas tiks 
piegādātas atkritumu tvertnes, sākot 
jau ar 16. jūniju. 

Lai palīdzētu privātpersonām un 
juridiskām personām līgumu noslēg-
šanas procesā, SIA “L&T” pārstāvis 
būs sastopams reizi nedēļā katrā no 
līgumu pieteikumu aizpildīšanas vie-
tām: 

Pirmdienās
Vieta Laiks
Emburga 9:30-11:30
Garoza 12:30-14:30
Āne 15:00-16:30

Ceturtdienās
Vieta Laiks
Ozolniekos 10:00-13:30
Brankas 14:00-16:00

Meldra Žīgure, SIA „L&T” pārdošanas 
projektu vadītāja 

Tālr. 26 669 507, 
e-mail: meldra.zigure@l-t.lv

Sākas līgumu slēgšana par 
atkritumu apsaimniekošanu

1. Apstiprināt Ozolnieku novada domes 2013.gada pārskatu:
1. Pašvaldības bilances kopsummu Ls 19426893;
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu Ls 1125902 apmērā, t.sk.:
        pamatbudžeta izpildes rezultātu Ls 884758;
        speciālā budžeta izpildes rezultātu Ls 30132;
        ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultātu Ls 211012 apmērā. 
2. Atsavināt pašvaldībai piederošo autobusu ISUZU Harmony, reģ.Nr. HG 
8268, pārdodot to atkārtoti izsolē ar nosacīto cenu EUR 9000.
3. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku no-
vada teritorijā no 2014.gada 1.jūlija 8,49 EUR par 1m3 (astoņi eiro 49 centi 
par vienu kubikmetru) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4. Apstiprināt Ozolnieku novada domes saistošos noteikumus Nr.3/2014 
„Grozījumi Ozolnieku novada domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos 
noteikumos 3/2011 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas un citu informa-
tīvo materiālu izvietošanu””.
5. Apstiprināt Ozolnieku novada domes saistošos noteikumus Nr.2/2014 
„Grozījumi Ozolnieku novada domes 2010.gada 11.maija saistošajos 
noteikumos 1/2010 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku 
novadā”.
6. Slēgt līgumu ar Viesītes novada pašvaldību, par pašvaldību savstarpējo 
norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
7. Apstiprināt Ānes jauniešu iniciatīvu centra nolikumu.
8. Apstiprināt Ozolnieku novada vēlēšanu komisijas 2014.gada 7.marta 
protokolu Nr.2 par Aigara Pampes atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas locek-
ļa pienākumu pildīšanas. Ievēlēt Ozolnieku novada vēlēšanu komisijas lo-
cekli Ingu Kerus, Ozolnieku novada pašvaldības Sociālais dienests, lietvede.
9. Noteikt vecāku līdzfinansējumu par dalību 2014.gada bērnu vasaras 
nometnē „Vasaras skoliņa”.
10. Piešķirt finansējumu Ozolnieku novadā 2014.gada sezonā rīkotajiem 
sporta pasākumiem.
11. Veikt grozījumus Ozolnieku novada domes maksas pakalpojumu sa-
rakstā, maksas pakalpojumu sarakstu papildinot:

Cena bez 
PVN, EUR

PVN, 
EUR

Cena ar 
PVN, EURN.p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērviernība

Pakalpo-
juma 

sniedzējs Atlaides

No 01.01.2014.

2.1.20.6.
atklātā tenisa laukuma izmantošana 
darba dienās 10.00-15.00 Ozolnieku 
novada iedzīvotājiem

bes maksas

12. Apstiprināt grozījumus Ozolnieku novada pašvaldības Amatpersonu un 
darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma II daļas 4.punktā.
13. Veikt grozījumus Ozolnieku novada domes 2014.gada 11.marta 
lēmumā Nr.7 „Par zemes vienību iznomāšanu”, izsakot tā 1.punktu šādā 
redakcijā: „Noteikt zemes nomas līguma termiņu 8 (astoņi) gadi, ar tiesībām 
pagarināt nomas līgumu.” 

24. maijā Latvijā 
notiks Eiro-
pas Parlamenta 
vēlēšanas

Ozolnieku novada domes Izsoles 
komisija rīko pasažieru autobusa 
„Isuzu Harmony” (2005.gads, 28 vie-
tas) atkārtotu rakstisku izsoli ar aug-
šupejošu soli. 

Autobusa atrašanās vieta: „Vīg-
riezes”, Emburga, Salgales pagasts, 
Ozolnieku novads. Autobusa apskate 
iespējama katru darba dienu, iepriekš 
telefoniski vienojoties par laiku ar Sal-
gales pagasta pārvaldes vadītāju Evu 
Segliņu, tel. 29166492. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties www.ozol-
nieki.lv, kā arī Ozolnieku novada paš-
valdībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, 
Ozolnieku novadā) pie ziņojuma dēļa. 

Izsoles dalībnieki savus piedāvā-
jumus izsolei var iesniegt līdz 2014.
gada 16.maija plkst. 8:15 Ozolnieku 
novada pašvaldības kancelejā (2.ka-
binetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, 
Ozolnieku novadā. 

Mantas sākumcena ir EUR 
9 000.- (deviņi tūkstoši eiro). Izsoles 
dalībniekam pirms izsoles ir jāsa-
maksā nodrošinājums 10% apmē-
rā no izsolāmās mantas nosacītās 
cenas, t.i., EUR 900.- (deviņi simti 
eiro). Nodrošinājuma samaksa vei-
cama Ozolnieku novada domes kon-
tā Nr.LV72HABA0551001405027,  
a/s „Swedbank”, kods: HABALV2X.

Uz izsolāmo mantu nav personas 
ar pirmpirkuma tiesībām. Izsoles uz-
varētājam ir pienākums samaksāt 
tā piedāvāto augstāko cenu 2 (divu) 
nedēļu laikā no izsoles dienas, tās 
iemaksu veicot pašvaldības kontā. 
Kontaktpersona: Izsoles komisijas 
priekšsēdētāja Zanda Oša.

Zanda Oša, Ozolnieku novada paš-
valdības juriste, iepirkumu komisi-
jas priekšsēdētāja tel.63084708, 

zanda.osa@ozolnieki.lv

Būvniecības ieceres prezentācijas 
pasākums notiks 2014.gada 22.maijā 
plkst. 18.00 Ānes kultūras namā, 
Celtnieku ielā 12b, Ānē, Cenu pagastā, 
Ozolnieku novadā.

Būvniecības iecere– „Kapliča”, 
Tetelē, Cenu pagastā, Ozolnieku 
novadā, (kad. nr. 5444 008 0125), 
pamatojoties uz Ozolnieku novada 
būvvaldes sēdes 2014.gada 5.marta 
protokolu  Nr.14-4/10  4.§.

Būvniecības ierosinātājs – Ozol-
nieku novada pašvaldība, Reģ. Nr. 

LV90001623310,  Stadiona 
iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku 
novads, tālrunis: 66047856.

Informatīvos materiālus var 
apskatīt un atsauksmes  par 
būvniecības ieceri iesniegt 
katru darba dienu no 2014.
gada 6.maija līdz 3.jūnijam:
● Ozolnieku novada  domē, 
Stadiona ielā 10, Ozolniekos; 
● Branku pakalpojumu centrā, 
Parka ielā 4, Brankas, Cenu 
pagasts;  
● Ānes pakalpojumu centrā, 

Celtnieku ielā 12b, Āne, Cenu pagasts, 
● Garozas pakalpojumu centrā, “Eži”, 
Garoza, Salgales pagasts;
● Salgales pagasta pārvaldē, “Vīgrie-
zes”, Emburga, Salgales pagasts.

Tālrunis uzziņām par Ozolnieku 
novada domes sēdes vietu un laiku, 
kad tiks pieņemts lēmums par būvnie-
cības ieceres publiskās apspriešanas 
rezultātu – 66047856.

Inese Līkuma, Būvvaldes vadītāja

Kapličas būvniecības ieceres tetelē 
nodošana publiskai apspriešanai

Plānotie remontdarbi Ozolnieku ielās

atkārtoti izsolīs pasažieru autobusu 
„Isuzu Harmony”

Ir noslēgusies projektu iesniegšana 
pašvaldības izsludinātajam projektu 
konkursam „Es zinu, varu un daru”.  
Šogad  iesniegti 24 projektu iesniegu-
mi par kopējo summu 15 861.80 EUR. 
No pašvaldības pieprasītā summa – 
15 466.80 EUR. 

Tāpat kā pērn, aktīvākie izrādījušies 
Salgales pagasta iedzīvotāji – iesniegti 
15 projekti, no Cenu pagasta – 5, bet 
no Ozolnieku pagasta – 4 projekti. 

Lielākajā daļā - 13 projektos – pare-
dzēts labiekārtot daudzdzīvokļu māju 
pagalmus, uzstādot bērnu rotaļu lauku-
ma elementus un veidojot stādījumus. 

6 projektos plānots iegādāties sporta 
inventāru iedzīvotāju fizisko aktivitāšu 
veicināšanai, bet 5 projektos – akti-
vitātes iedzīvotāju interešu izglītības 
iespēju paplašināšanai. Projektu 
vērtēšanas komisija līdz 7. maijam 
izskatīs iesniegtos projektus. Infor-
mācija par konkursa rezultātiem tiks 
nosūtīta iesniedzējiem uz iesniegumos 
norādītajām e-pasta adresēm, kā arī 
būs pieejama pašvaldības mājas lapā, 
sadaļā „Sabiedrība”.

Antra Pošeika, Ozolnieku novada 
pašvaldības projektu koordinatore

iedzīvotājiem 
pieejamas bez-
maksas llkC 
konsultācijas 
atbalsta 
saņemšanai

Aprīlī noslēgts sadarbības līgums 
starp ALTUM valdes priekšsēdētāju 
Rolandu Paņko un Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra 
(LLKC) valdes priekšsēdētāju Mār-
tiņu Cimermani. Līgums nosaka, 
ka topošie un esošie lauku reģionu 
uzņēmēji, kā arī jaunie lauksaimnie-
ki, varēs izmantot LLKC bezmaksas 
konsultācijas un apmācības finansē-
juma saņemšanai ALTUM īstenotajās 
valsts atbalsta programmās.

Bezmaksas konsultācijas būs 
pieejamas uzņēmēju projektiem, kas 
tiek īstenoti visos Latvijas novados 
un pagastos, kā arī pilsētās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 5000. “Tādē-
jādi vēlamies veicināt ekonomisko 
aktivitāti laukos un uzlabot lauku 
iedzīvotāju iespējas saņemt valsts 
atbalsta finansējumu,” uzsver LLKC 
valdes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Cimermanis.

LLKC speciālisti konsultēs par 
pieejamajiem valsts atbalsta vei-
diem, ALTUM piedāvātajām valsts 
atbalsta programmām un to nosa-
cījumiem, kā arī palīdzēs gatavot 
pieteikumu, biznesa plānu un citus 
dokumentus valsts atbalstīta aizde-
vuma saņemšanai. 

Bezmaksas LLKC konsultācijas 
paredzētas jaunajiem uzņēmumiem, 
tiem, kuri vēlas sākt uzņēmējdarbī-
bu laukos, jaunajiem lauksaimnie-
kiem vecumā līdz 40 gadiem, kas 
plāno sākt lauksaimniecisko ražoša-
nu, kā arī uzņēmējiem, kas iepriekš 
nav saņēmuši Eiropas Savienības 
finansējumu investīcijām. Bezmak-
sas konsultācijas un apmācības tiks 
sniegtas Zemkopības ministrijas 
finansētās aktivitātes „Lauku teri-
torijas ekonomiskās veicināšanas 
programma” ietvaros.

Iveta Tomsone , LLKC sabiedrisko 
attiecību vadītāja

Noslēdzies projektu konkurss 
„Es zinu, varu un daru”

Latvijas pārstāvībai Eiro-
pas Parlamentā jāievēl asto-
ņi deputāti. Šajās vēlēšanās 
Latvija būs viens vēlēšanu 
apgabals. 

Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
vēlētāju uzskaitei lieto vēlētāju 
reģistru un balsošana notiek, iz-
mantojot vēlētāju sarakstus. Katrs 
vēlētājs vēlēšanām ir reģistrēts no-
teiktā vēlēšanu iecirknī atbilstoši 
reģistrētajai dzīvesvietai. 
Ozolnieku novadā ir izveidoti  četri 
( 4) vēlēšanu iecirkņi:
● Nr. 472, Stadiona ielā 10, Ozol-
nieki, tālrunis 63050241;
● Nr. 473, Parka ielā 4, Brankas, 
Cenu pagasts, tālrunis 63057762;
● Nr. 477, Vīgriezes, Salgales pa-
gasts, tālrunis  63085741;
● Nr. 958,Celtnieku iela 12B, Āne, 
Cenu pagasts, tālrunis 63048077

Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
dienā, 24. maijā, vēlēšanu iecir-
kņi Latvijā būs atvērti no pulksten 
7.00 līdz 20.00. 

No 21. līdz 23. maijam 
vēlēšanu iecirkņos dažas stundas 
dienā notiks iepriekšējā balsošana:
●  trešdien, 21.maijā – no pulksten 
17.00 līdz 20.00, 
● ceturtdien, 22.maijā – no pulk-
sten 9.00 līdz 12.00, 
● piektdien, 23.maijā – no pulk-
sten 10.00 līdz 16.00.

Balsošanas dokuments Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās ir pase vai 
personas apliecība jeb identi-
fikācijas karte.

No 19. maija vēlēšanu iecir-
kņos varēs iepazīties ar kandidātu 
sarakstiem, ziņām par kandidā-
tiem un priekšvēlēšanu program-
mām. No 19. maija vēlēšanu 
iecirkņos varēs pieteikt balsošanu 
atrašanās vietā tiem vēlētājiem, 
kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs 
nobalsot vēlēšanu iecirknī.

                Iveta Strēlniece,  
Ozolnieku novada vēlēšanu  komisi-

jas priekšsēdētāja  

bez maksas

Maijā svinam Valsts 
svētkus

1. maijā svinam Darba 
svētkus. Tie ir starptautiski 
strādnieku kustības svētki, kuru 
izcelsme meklējama tālajā 1886. 
gada 1. maijā, kad notika vispā-
rējais streiks ASV, kura laikā Či-
kāgā tika apšaudīta strādnieku 
demonstrācija.

Latvijas Republikā Sociālde-
mokrātiskā strādnieku partija 
rīkoja pasākumus 1905. gada cī-
nītāju piemiņas vietās. Kā lieci-
na vēstures avoti, šajā dienā 20. 
gadsimta 20. un 30. gados daudzi 
cilvēki piedalījās apkārtnes sa-
kopšanas talkās. 

1920. gada 1. maijā uz savu 
pirmo sēdi sanāca Latvijas 
Satversmes sapulce, kuras priekš-
sēdētājs bija Jānis Čakste. Tas bija 
pirmais Latvijas parlaments, kura 
galvenais uzdevums bija izstrā-
dāt Latvijas Republikas Satvers-
mi un pieņemt Agrārās reformas 
likumdošanu. Starp citu, arī pēc 
Satversmes pieņemšanas, daudzi 
cariskās Krievijas likumdošanas 
akti saglabājās līdz 1934. gada 
15.maija valsts apvēsumam. Jāat-
ceras, ka Kārlis Ulmanis un viņa 
autoritārā valdība sešu gadu laikā 
izstrādāja un pieņēma daudzus 
būtiskus likumdošanas aktus, pie-
mēram, jauno Civillikumu.

4.maijs - Latvijas Republi-
kas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas diena. 1990.
gada 4.maijā Latvijas tā laika parla-
ments Augstākā Padome pieņēma 

deklarāciju „Par Latvijas Repub-
likas neatkarības atjaunošanu.” 
Tā pasludināja pārejas laiku līdz 
pilnīgai neatkarības atjaunoša-
nai. Deklarāciju izdevās pieņemt, 
pateicoties Latvijas Tautas fron-
tes saraksta uzvarai un ārpus LTF 
frakcijas esošo deputātu atbalstam. 
Deklarāciju varēja pieņemt tikai ar 
divām trešdaļām deputātu balsīm. 
No 201 Augstākās padomes depu-
tāta LTF oficiāli atbalstītie bija tikai 
131. Ozolnieku vēlēšanu apgabalā 
otrajā kārtā Augstākajā Padomē 
ievēlēja lauksaimnieku Mārtiņu 
Arnīti, kurš arī nobalsoja par Neat-
karības deklarāciju. Atcerēsimies, 
ka Latvijas valsts atjaunošanas pro-
cess noslēdzās tikai 1991. gada 21. 
augustā pēc valsts apvērsuma izgā-
šanās Maskavā.

Aigars Stillers, Ozolnieku novada 
vēstures ekspozīcijas krājuma 

glabātājs
Ozolnieku iedzīvotāji ikdienā 

saskaras ar projekta „Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu attīstība Ozolnieku 
novada Ozolnieku ciemā” darbiem, kas 
ietekmē arī ielu stāvokli un satiksmes 
organizāciju, tāpēc, lai atkārtoti vērstu 
iedzīvotāju uzmanību uz šogad plāno-
tajiem remontdarbiem, informējam, ka 
vairākas ielās, kur izbūvēti jaunie tīkli, 
pagaidām virs izraktajām tranšejām 
nav atjaunots segums, jo šajās ielās 
par pašvaldības budžeta līdzekļiem 
plānots atjaunot arī ielu segumu.

Jauns asfaltbetona segums tiks 
klāts šādās ielās:

1)Ziedoņa iela – pilnā garumā no 
Rīgas ielas līdz Celtniecības ielai;

2)Celtniecības iela – posmā no 
Ziedoņa ielas līdz Stadiona ielai;

3)Stadiona iela – posmā no Celtnie-
cības ielas līdz Spartaka ielai;

4) Meliorācijas iela – pilnā garumā 
no Rīgas ielas līdz Skolas ielai.

Atjaunojot asfaltbetona segumu, 
tiks sakārtotas būvdarbu veikšanas 
zonas:

1)Spartaka iela – posmā no Stadio-
na ielas līdz Kastaņu ielai;

2)Stadiona ielas posmi no Druve-
nieku ceļa līdz Skolas ielai un posms 
pretī veikalam „Elvi”.

Nepieciešamie projektēšanas darbi 
ir pabeigti, bet šobrīd tiek organizēti 
iepirkumi, kas ir laikietilpīgs process, 

tāpēc jau precīzāku darbu izpildes 
grafiku, sadalījumā pa konkrētām 
ielām, būs iespējams sagatavot pēc 
iepirkumu procedūru noslēgšanas – 
maija beigās. Tiklīdz konkrētie termiņi 
būs zināmi, sadarbībā ar Būvvaldi tiks 
sastādīts darbu izpildes grafiks, ko 
publicēsim mājas lapā.

Runājot par šobrīd zināmajiem 
termiņiem, jāmin, ka: 

1)projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Ozolnieku 
novada Ozolnieku ciemā” ietvaros tiek 
realizēta projekta trešā daļa „Ūdens 
un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 
un paplašināšana Ozolniekos”, kas ES 
Kohēziju fonda līdzfinansēta projekta 
ietvaros turpināsies līdz 2014. gada 
oktobrim;

2) visus labiekārtošanas darbus 
pēc apstiprināta darba organizāci-
jas plāna iecerēts veikt 2014.gada 
augustā;

3) būvdarbu zonās, kur ir izbūvētas 
komunikācijas un vairāk neplānojas 
rakšanas darbi, labiekārtošanas darbi 
plānoti 2014.gada jūnijā.

Atkārtoti aicinām iedzīvotājus būt 
pacietīgiem un saprotošiem, apzino-
ties, ka ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu attīstība ir nepieciešama visam 
Ozolnieku ciemam.

Gunārs Jaunsleinis, SIA „Ozolnieku 
KSDU” valdes priekšsēdētājs
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No 24. līdz 29. aprīlim Ozolnie-
ku vidusskola sadarbībā ar Brē-
menes vidusskolu „Oberschule an 
der Lerchenstrasse” īsteno skolu 
partnerības projektu, kura mērķis 
ir veicināt skolēnu un pedagogu 
zināšanas un dziļāku izpratni par 
katras dalībvalsts kultūrmantoju-
ma vērtībām, tradīcijām un piln-
veidot projekta dalībnieku sociālās 
kultūras kompetenci. 

Ozolnieku novada domes priekš-
sēdētājs Pēteris Veļeckis, uzrunājot 
jauniešus vāciski, uzsvēra: „Mūsu 
tautām ir daudz kopīga, jo abu tau-
tu ceļi vēstures gaitā daudzkārt ir 
krustojušies. Ir labi, ka jauniešiem 
šobrīd ir iespēja ceļot un iepazīt citu 
tautu kultūru un tradīcijas.”

Kā pastāstīja Ozolnieku vidus-
skolas direktore Klāra Stepanova: 
„Projekta dalībniekus sagaida pie-
sātināta kultūras programma un 

kopīgs baleta izrādes apmeklējums 
Latvijas Nacionālajā Operā”.

Sadarbības projekts Ozolnieku 
vidusskolā iesākās ar Latvijas skais-
tāko vietu foto prezentāciju. „Latvi-
jā ir daudz vietu, ar kurām varam 
lepoties un tās mēs vācu jaunie-
šiem noteikti parādīsim. Viesiem 
stāstīsim un rādīsim arī Ozolnieku 
vidusskolu un Ozolnieku novada 
skaistākās vietas. Projekta ietvaros 
sarunāsimies angliski, tādējādi no-
stiprinot praktiskās ikdienas sarun-
valodas zināšanas,” stāsta projekta 
dalībnieces no Ozolnieku vidussko-
las 9. A klases - Sintija Lipšāne un 
Samanta Karpikova.

Irita Semane – angļu un vācu 
valodas skolotāja, iepazīstina ar 
projekta nedēļā veicamajiem uzde-
vumiem: „Iepazīstināsim viesus ar 
Latvijas nozīmīgākajiem kultūrvēs-
turiskajiem objektiem. Vācu jaunie-

šiem būs iespēja iepazīt skaistākās 
vietas Rīgā, Rundāles pilī, Tērvetes 
dabas parkā, apmeklēt muzejus, 
iepazīt jūgendstila celtnes un skais-
tākos dievnamus. Jaunieši nobau-
dīs latviešu virtuvi Lido restorānā, 
ciemosies Ozolnieku motormuzejā 
un Ozolnieku vidusskolas muzejā, 
pastaigāsies Rīgas vecpilsētā, dosies 
ekskursijā uz Nacionālo vēstures 
muzeju, nobaudīs un mājās aizvedīs 
„Laimas” šokolādi un piedalīsies ci-
tās kopīgās aktivitātēs, apmeklējot 
mācību stundas Ozolnieku vidus-

skolā, savukārt vakarus un naktis 
viesi pavadīs skolēnu mājās, kopā 
ar ģimenēm.” 

Uzrunātajiem Ozolnieku 6. kla-
šu jauniešiem Vācijā patika gan pil-
sēta ar slavenajiem brāļu Grimmu 
pasakā aprakstītajiem Brēmenes 
muzikantiem, gan vecpilsēta ar ielu 
māksliniekiem, kā arī tuvējo pilsētu 
apmeklējums. Ozolnieku jaunieši 
un skolas direktore teic, ka viesi 
no Ozolnieku jauniešiem praktiski 
neatšķiras - ir vienkārši, sirsnīgi un 
draudzīgi. 

Solvita Cukere

Ieliekot metālā dvēseli 

Pavasarī katrs saimnieks kaļ 
plānus kā sapost savu namu un 
tam pieguļošo teritoriju. Skais-
ta un sakopta vide iekšēji sakār-
to un iepriecina gan saimnie-
kus, gan viesus.

Tiekoties Pāvels atceras, kā uz-
sācis darbošanos: ”Rīgas Dzelzsceļ-
nieku tehnikumā apguvu trīs me-
tālapstrādes profesijas - virpotājs, 
atslēdznieks un metinātājs. Strādājot 
vairākos uzņēmumos, guvu pirmo 
darba pieredzi un 2006.g. nodibinā-
ju savu uzņēmumu, lai gan jau divus 
gadus iepriekš sāku darboties ar pri-
vātajiem pasūtījumiem.”

„Sākotnēji strādāju ar žogiem un 
vārtiem privātmājās un objektos, 
izmantojot vienu mazo metināmo 
aparātiņu. Kredītus neņēmu, attīs-
tījāmies pamazām. Tas man krīzes 
gados palīdzēja noturēt uzņēmu-
mu. Drīz jau vajadzēja meklēt telpas 
darbnīcai, kas sākotnēji tika ierīkota 
piemājas garāžā. Celtniecībā tolaik 
bija „ziedu laiki”, tikai jāstrādā. Bet 
2008. gadā ar krīzi būvniecības no-
zarē, viss pēkšņi strauji mainījās. 
Nebija daudz darba, taču ar kolēģiem 
rokas nenolaidām un turpinājām ro-
sīties, piemērojoties jaunajām prasī-
bām un cenām. Priecājos, ka jūnijā 
uzņēmumam būs astoņi gadi, un ir 
izveidojies stabils, uzticams darba 

kolektīvs. Krīzes situācijā esmu sa-
pratis, ka galvenais ir pacietīgi un 
neatlaidīgi strādāt,” Pāvels stāsta par 
uzņēmuma attīstītību.

Jautāts par procesu no idejas 
līdz objektam, uzņēmuma īpašnieks 
skaidro: ”Mūsu darbs vairāk ir māks-
liniecisks. Klientam parasti ir bil-
des un viņš aptuveni zina, ko vēlas. 
Kopā ar pasūtītāju uzzīmējam skici 
un veicam mērījumus. Risinājumam 
jābūt gan skaistam, gan funkcionā-
lam un kvalitatīvam. Strādājam gan 
ar koku, gan metālu, tos apvienojot. 
Mums ir vairāki sadarbības partneri, 
ar kuriem kopā varam piedāvāt kom-
pleksus risinājumus. Darba kvalitāte 
ir ļoti svarīga. Katrs saimnieks vē-
las individuālu pieeju, kā arī iz-
celties. Šodien pasūtītājs skatās pēc 
kvalitātes un cenas.”

„Mūsu darbu var redzēt Ozol-
nieku vides objektos - metāla daļas 
bērnu laukumiņiem pie ūdenskrātu-
ves un futbola vārtus stadionā. Jel-
gavas pašvaldībai gatavojam tirdz-
niecības nojumes. Ja redzam, ka 
pasūtījums ir iespējams, saprātīgi 
riskējam, pieņemam izaicinājumu un 
strādājam. Vēl aizvien strādāju līdzi 
arī pats, un vēlamies piesaistīt darbā 
aktīvus jauniešus, taču viņus grūti 
motivēt. Ņemsim vasaras praksē di-
vus Jelgavas Amatniecības vidussko-
las 4. kursa audzēkņus,” pārdomās 
dalās uzņēmuma vadītājs.

Ozolnieku novadā manu ģime-
ni piesaista labvēlīgā attieksme no 
pašvaldības puses. Bieži braucam ar 
bērnu atpūsties uz Veselības taku, 
pie tilta un Ozolnieku ūdenskrātuves. 
Priecē sakārtotā dzīves vide un atpū-
tas vietas, novads visu laiku attīstās. 

Solvita Cukere

talantīgie nOvadnieki

Starptautiskā mūzikas 
festivāla „Jaunais vilnis 
2014” Eiropas konkur-
santu atlasē žūrija lēma, 
ka festivālā Latviju šogad 
pārstāvēs 23 gadus vecais 
rīdzinieks Stass Šurins, 
bet  bērnu „Jaunajā vil-
nī” mūsu valsti būs gods 
pārstāvēt 11 gadus vecajam Ozol-
nieku vidusskolas skolniekam, no-
vada jaunajam talantam Eduardam 
Grundmanim.

Eduarda vecāki Ainārs un Ieva 
Grundmaņi stāsta: ”Otrajai atlases 
kārtai bija izvirzīti tikai 9 dalībnieki 
no vairākiem tūkstošiem pretenden-
tu. Atlasē piedalījās jaunie dziedātāji 
no dažādām Eiropas valstīm - Edu-
ards vienīgais no Baltijas reģiona. 

Eduards atlasē izpildī-
ja divus ļoti sarežģītus 
vokālus - „Kvazimodo 
dziedājumu” un „Ada-
gio Albinoni”, iekļūstot 
konkursa dalībnieku 
trijniekā kopā ar divām  
meitenēm  no Turcijas 
un Izralēlas. Priekšā jau-

ns darba cēliens un gatavošanās kon-
kursam Krimā, Artekā.”

„Esmu laimīgs! Daudz jāstrādā 
un jāmācās jaunas dziesmas! Pal-
dies, manai vokālajai pedagoģei Evi-
jai Lagzdiņai par ieguldīto darbu, pa-
cietību un izturību! Mūsu sadarbība 
ir bijusi veiksmīga daudzus gadus!” 
gandarīts par sasniegto Eduards.

Atbalstīsim mūsu novadnieku 
konkursā!

Solvita Cukere 

Svinot tuvojošos Madaru 
dienu un savus kopā būšanas  
49 gadus, Ozolnieku Mūzikas sko-
las kamerzālē ar mūzikas draugiem 
tikās vokālā ansambļa „Madaras” 
dziedātājas, šoreiz suminot piecu 
ansambļa izpildīto dziesmu melo-
diju un arī vārdu autori- novadnieci 
Daci Cabi.

Kolektīva vadītāja Ārija Mel-
gaile stāsta: „Madarām” vairākus 
gadus ir tradīcija sanākt kopā un 
rīkot radošos vakarus kopā ar kom-
ponistiem un dziesmu vārdu auto-
riem. Galvenā mums ir patriotiskā 
stīga, kas caurvij visas dziesmas. 
Patlaban kolektīvu par savu sauc 
12 dziedātājas vecumā no 40 līdz 
75 gadiem. «Madaras» Ozolniekos 
aktīvi mēģina un koncertē jau no 
pagājušā gadsimta 80.gadiem.”

„Turi smilgu un madaru ciet, ne-
laid Dzimteni vaļā..” mīlestību Lat-
vijai izdzied „Madaru” dāmas.

Šoreiz kolektīvs godā cēla un iz-
dziedāja autores Daces Cabes ska-
nīgo repertuāru. Arī  Dace ļāvās 
mūzikas valdzinājumam un atmi-
ņām: „Neesmu ne Pauls, ne Peters, 
bet reizēm arī no manas dvēseles 
dziesmas laikā lien... Pirmais dze-
jolis bija veltījums meitai 18 gadu 
jubilejā. Pēc tam nāca citi... Dzīves 
notikumi, kas aizskar manu dvēse-

li, izlaužas dziesmās.”
„Dacei varen trāpīgi padodas 

dažādas tradīciju un aplīgošanas 
dziesmas. Ierauga cilvēku un tam 
piemēroti vārdi gatavi!” smejas Da-
ces ilggadējā kolēģe un Ozolnieku 
novada Jāņu kora dalībniece Ilze 
Lindenbauma.

Ansambļa dalībnieces apbrīno 
Daces daudzpusīgos talantus un 
darbīgumu, jo Dace paspēj arī sē-
ņot, ogot, laivot, makšķerēt, foto-
grafēt un cept gardas kūkas.

Dace atjoko un ceļ galdā jaunu 
dziesmu ar pašas vārdiem un mel-
diņu: ”Man patīk cept ne tikai pīrā-
gus un groziņus, bet uzcept arī pa 
kādai dziesmai. Kamēr es muzicēju 
un dziedu, tikmēr dzīvoju!”

Solvita Cukere

Dace Cabe komponē un 
dzejo: „Lai varu vēl dziedāt 
un smiet!”

Siltais pavasara vējš svilpo-
dams koku zaros Salgalē atne-
sis ne tikai plaukstošu pumpu-
ru smaržu… Kādā pēcpusdienā 
Salgales pamatskolas gaiteņus 
pārņēma tikko ceptu cepumu 
smarža. 4. klases skolēnu un kla-
ses audzinātājas konkursa Labie 
darbi ietvaros gatavotie cepumi 
kopā ar pirmsskolas audzēkņu 
gatavotajiem ielūgumiem nonāca 
pie Emburgas ciema sirmgalv-
jiem.

 10. aprīlī skolas zālē pulcējās 
uz Vecvecāku pasākumu aicinā-
tie viesi, kā arī pirmsskolas au-
dzēkņu vecāki, vecmāmiņas un 
vectētiņi. Pirmsskolas bērni kopā 
ar audzinātājām un mūzikas sko-
lotāju bija sagatavojuši divas pa-

mācošas ludziņas – Slinkā meita 
un Bailēm lielas acis. 

Galveno lomu tēlotāji, kā arī 
dzejoļu, dziesmu, deju un rotaļu 
izpildītāji bija paši bērni. Pasā-
kuma nobeigumā ikviens viesis 
saņēma mazo roku gatavotu dā-
vanu un mīļu buču.

Mazo bērnu acis mirdzēja no 
prieka, savukārt pieaugušie prie-
cājās par kuplo skatītāju pulku. 
Uzaicinātie vecvecāki veltīja at-
zinīgus vārdus par pasākumu un 
patiecās audzinātājām, viņu palī-
giem un muzikālajai audzinātājai 
Ingunai Cinei par ieguldīto laiku 
un darbu svētku sagatavošanā.

Judīte Jankovska, 
Pirmsskolas skolotāja palīgs 

Jaunā paaudze dāvā 
prieku vecvecākiem

Marta nogalē visas Ozolnieku 
novada skolas, tostarp arī Tete-
les pamatskola piedalījās Latvijas 
Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) 
un Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministriju (VARAM) 
rīkotajā  e-prasmju nedēļā. 

Plānojot pasākumus, tika 
ņemts vērā bērnu vecums, kā arī 
datora lietošanas prasmes. Pirm-
klasnieki  apguva dzimto valodu 
e-vidē, izmantojot interaktīvo tā-
feli, savukārt  pagarinātās dienas 
grupas bērni tuvāk iepazina 
pasaku pasauli portālā pasakas.
lv.  Datorpulciņa dalībnieki sa-
centās datormākslinieku konkur-
sā, e-vidē veidojot krāsainus un 

atraktīvus plakātus.
5. – 6. klašu skolēni pedago-

gu vadībā pārbaudīja savas zi-
nāšanas par drošību internetā, 
spēlējot tiešsaistē. Bet skolas ve-
cāko klašu skolēni iepazinās ar 
materiāliem par drošu interneta 
un sociālo tīklu lietošanu, kā arī 
diskutēja par interneta vides ak-
tualitātēm. 

Jeļena Žoide, Teteles pamatskolas 
direktore

E-prasmes 2014 Teteles 
pamatskolā

Pēta angļu sarunvalodu  
facebook  un twitter

“Vasaras skoliņa 2014” notiks no 
2.06.2014 - 4.07.2014 Ozolnieku 
vidusskolā.

Nometne paredzēta 6 gadus 
veciem bērniem, kuri septembrī uz-
sāks mācības pirmajā klasē. Šogad 
nometnes aktivitātes tiks papildinā-
tas ar ekskursijām un nodarbībām 
futbolā, dejošanā, teātra mākslā. 

Vecāku līdzmaksājums par 
ekskursijām un papildus aktivitātēm 
nometnē plānots 25 eiro apmērā 
Ozolnieku novada bērniem un 40 

eiro citu pašvaldību bērniem, tāpat 
vecākiem jāparedz papildu līdzek-
ļus arī Vasaras skoliņas dalībnieku 
ēdināšanai. Pārējie dalības izdevumi 
tiks segti ar Ozolnieku novada paš-
valdības atbalstu.

Bērnu vecāki aicināti uz kopsa-
pulci šī gada 13.maijā plkst.18.00 
Ozolnieku vidusskolā!

Liene Šmite, Ozolnieku novada 
izglītības metodiķe. Tel.: 27845336, 

27845336, 
e-pasts: liene.smite@ozolnieki.lv

aicina pieteikties 
“vasaras skoliņai 2014”

izglītība

Vācu jaunieši iepazīst 
Latvijas kultūrvēsturisko 
mantojumu

LLU Lielajā aulā no-
tika svinīgā apbalvošana 
5. Zemgales reģionālās 
skolēnu zinātniski pēt-
niecisko darbu konfe-
rences dalībniekiem. 

Konferencē izvērtēja 
141 skolēnu darbu, no 
kuriem 49 ieguva LLU 
mācībspēku atzinīgu 
vērtējumu. Nākamajā etapā - valsts 
konferencē dota iespēja 87 zināt-
niski – pētnieciskajiem darbiem un 
to autoriem, tostarp arī Ozolnieku 
novada vidusskolas 11. klases au-
dzēknei Elīnai Černavskai ar 
veikto pētījumu sekcijā „Cittautu 
valodniecība un ārzemju literatū-
ras zinātne un vēsture”.

17 gadus vecā Elīna stāsta: 
„Tēmu „Angļu valodas nozīme un 
lietojums jauniešu komunikācijā 
sociālajos tīklos” izvēlējos pati, jo 
man patīk šī valoda, ko plaši iz-
mantoju arī ikdienā, sazinoties ar 
draugiem facebook vai twitter. Tā 
radās doma šo komunikāciju papē-

tīt dziļāk, jo tā ir aktuāla 
un, protams, arī intere-
santa tēma. No angļu va-
lodas skolotājas saņēmu 
akceptu un atbalstu savai 
idejai. Tā kopā ar skolo-
tāju mēs šo ideju lēnām 
“pārvērtām” zinātniskā 
darbā. Pētījumā iesaistīju 
savu draugu un paziņu 

loku, lai būtu iespēja ielūkoties 
viņu ikdienas sarakstēs angļu 
valodā. Vēlāk analizēju tajās 
lietoto unikālo valodu, ko sauc 
par “tiešsaistes angļu valodu”. 
Mani nākotnes plāni ir saistīti ar 
tūrisma nozari, kur valodas būs 
ikdienas nepieciešamība.”

„Pateicība par atbalstu un 
darba vadību Ozolnieku vidus-
skolas angļu valodas un vācu va-
lodas skolotājai Iritai Semanei, 
kura ticēja un veltīja daudz lai-
ka, lai palīdzētu man darbu veikt 
kvalitatīvi,” gandarīta Elīna.

Solvita Cukere

Latviju bērnu „jaunajā vilnī” 
pārstāvēs eduards Grundmanis



  aprīlis 2014  7 6 aprīlis 2014   

Deju kopa “Ozolnieki” pie-
dalījās skatē, kuras mērķis bija 
novērtēt Jelgavas pilsētas un 
Ozolnieku novada deju kolektīvu 
māksliniecisko sniegumu pēc XXV 
Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētkiem.

Žūrijai - Jelgavas pilsētas deju 
kolektīvu virsvadītājam tautas deju 
ansambļa «Dancis» māksliniecis-
kajam vadītājam Rolandam Ju-
raševskim, Deju svētku goda virs-
vadītājai Margai Apsītei un Deju 
svētku virsvadītājam tautas deju 
ansambļa «Līgo» mākslinieciska-
jam vadītājam Jānim Purviņam - 
bija jānovērtē deviņu dažāda līme-

ņa kolektīvu sniegums. 
Eksperti, vērtējot kolektīvu 

sniegumu, uzsvēra: ”Lepojamies ar 
tiem kolektīviem, kuriem pēcsvēt-
ku sezonā nav mazinājies nedz de-
jotāju sastāvs, nedz azarts uz deju!”

Marga Apsīte: “No “Ozolnie-
kiem” varam pamācīties - stal-
tums, iznesība, pareizi pamati un 
piemērotas dejas.” Savukārt Jānis 
Purviņš deju kopu “Ozolnieki” no-
sauca par Zemgales pērli!

Deju kolektīva vadītājai Mārītei 
Skrindai liels prieks un gandarī-
jums, saņemot izcilu darba novērtē-
jumu - augstākās pakāpes diplomu. 
No sirds ikvienam dejotājam liels 
paldies! Lepojamies ar savu mērķ-
tiecīgo vadītāju Mārīti Skrindu un 
kolektīvu!  Gaidīsim 17. maijā 
plkst.17:00 Ozolnieku Tautas 
namā uz Deju kopas „Ozolnie-
ki” draudzības sadanci “Ak, 
pavasar, ak, pavasar! Tu vi-
siem sirdis dullas dar’!”

Rita Barona, Ozolnieku novada 
kultūras nodaļas vadītāja

Ozolnieku novada jauktā kora 
„Līga” vadības grožus šī gada martā, 
pēc Zemgales novada virsdiriģenta 
Inta Teterovska uzaicinājuma, savās 
rokās pārņēmuši divi jauni, enerģis-
ki mūziķi no Rīgas Doma kora skolas 
- diriģents Vilhelms Vācietis un kor-
meistare Inese Stupele.

Vilhelms Vācietis: ”Šī ir mūsu 
otrā uzstāšanās kopā ar kori. Pirms 
tam bijām koncertā Olainē, kur sa-
dziedājās Zemgales reģiona kori 
pirms pasaules koru olimpiādes. Šo 
iespēju uzsākt radošo darbību, abi 
uztveram kā izaicinājumu un uzticē-
šanos, jo abi apzināmies, ka pārņe-
mam ļoti augsta līmeņa kori. Inese 
darbu savieno ar mācībām Mūzikas 
Akadēmijas pirmajā kursā. Kora dzī-

vi vadām abi kopā, viens otrā ieklau-
soties. Strādāsim ar katru koristu arī 
individuāli, lai paceltu kvalitātes lati-
ņu vēl augstāk.”

Inese Stupele: ””Līga” ir labs ko-
ris ar panākumiem un vārdu! Esam 
ielēkuši sezonas vidū braucošā sastā-
vā, un šobrīd cenšamies piemēroties 
korim. Esam ar Vilhelmu sajutuši, 
ka koristi mūs vēro, cenšas iepazīt 
un visādi atbalsta. Katram diriģen-
tam ir savs redzējums un radošās 
izpausmes. Arī mums ar Vilhelmu 
ne vienmēr sakrīt viedokļi, bet mēs 
tos izdiskutējam un viens otru cen-
šamies papildināt un izlīdzsvarot.”

Ir aizsākusies nākamā Dziesmu 
svētku piecgade, un labprāt savā 
pulkā aicina dziedāt gribētājus visās 
balsu grupās, Mēģinājumi notiek di-
vas reizes nedēļā: pirmdienās LLU 
Ekonomikas un sabiedrības attīstības 
fakultātē un piektdienās Ozolnie-
ku Tautas namā no plkst.19.00 līdz 
21.00 Pieteikties pa tālr. 26221168, 
e-pasts:Vilhelms.vacietis@gmail.com

Solvita Cukere
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spOrts

Šorttrekists Reinis Bērziņš 
Junioru Eiropas Kausa finālā 
izcīna bronzas medaļu 
un uzstāda divus Latvijas 
rekordus

„JUNIOR Eiropa Cup final” 
sacensībās, kas norisinājās 
Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā 
tikās astoņi Austrumeiropas 
un astoņi Rietumeiropas labā-

kie šorttrekisti savās vecuma grupās.
Ozolnieku sportists Reinis Bērziņš 

startēja 1000 metru, 500 metru un 777 
metru distancēs. Izcīnot 3.vietu 777 
metru distancē un uzstādot jaunu Latvijas 
rekordu 1.13,244, pārspējot iepriekšējo 
rekordu par nepilnām 3 sekundēm. 500 
metru distancē Reinis iekļuva galvenajā 
finālā izcīnot 4.vietu, bet distances pus-
fināla slidojumā uzstādīja jaunu Latvijas 
rekordu 0.46,703 Novice A grupā.

Jaunais sportists bija vienīgais Latvijas 
pārstāvis puišu konkurencē, kurš šajā 
sezonā izcīnīja ceļazīmi uz Eiropas Kausa 
izcīņas finālu. 

Evita Krievāne, 
„Krievānes Slidošanas Skola”

Ventspilī noslēdzies pasaules 
čempionāts hokejā sievietēm 1. 
divīzijas B grupā, pēdējā spēlē 
tiekoties Latvijas un Nīderlan-
des izlasēm. Jau pirms šīs spēles 
Latvijas izlase bija garantējusi 
pirmo vietu turnīrā un spēja uz-
varēt arī šoreiz ar rezultātu 2:0. 
Latvijas izlasē zeltu izcīnījušas arī 
trīs Ozolnieku novada spor-
tistes- Laila Dekmeijere-Tri-
gubova, Anna Lagzdiņa un 
Anna Kubliņa. Bet Latvijas 
vārtos nepārspēta palika Evija 

Tētiņa, atvairot 30 metienu. Pie-
cās spēlēs viņa ielaida tikai trīs 
vārtus.

Anna Lagzdiņa 17 gadīgā ho-
kejiste, Ozolnieku vidussko-
las 11. klases skolniece:” Tā ir 
neaprakstāma prieka un lepnuma 
sajūta dzirdēt Valsts himnu 
apbalvošanas brīdī. Pēc piecu 
gadu treniņiem iegūt zelta meda-
ļu-tas ir fantastiski! Sākotnēji tre-
nējos vieglatlētikā un tenisā, bet 
tad saņēmu uzaicinājumu no ho-
keja izlases. Meitenes un hokejs-

tas der! Uzvelkam formas, nospē-
lējam spēli, izejam no halles un 
atkal esam dāmas! Visa komanda 
esam kā viena draudzīga ģimene. 
Mūsu mērķis ir neapstāties pie 
sasniegtā un nākamgad labi no-
startēt čempionātā, noturoties A1 
divīzijā.”

Solvita Cukere

Trīs Ozolnieku dāmām zelts 
hokeja čempionātā!

Skrējēju kluba (SK) «Ozolnie-
ki» rīkotais garo distanču skrie-
šanas seriāls «Ielūdz Ozolnieki» 
pulcēja turpat simts dalībnieku 
un, kā ierasts, skrējējiem, atbilstoši 
nolikumā izstrādātajām vecuma 
grupām vai savai sportiskajai 
formai, tika piedāvāts startēt kādā 
no trim distancēm – 2,2 km, 5 vai 
10 km.

Garākajā – 10 km distancē, se-
zonas pirmajās sacensībās uzvarēja 
viens no Latvijas labākajiem triat-
lonistiem, LTV-7 žurnālists un ziņu 
raidījumu diktors Andrejs Dmitri-
jevs, otrais palika SK «Ozolnieki» 
pārstāvis, rīdzinieks Māris Pakār-
klis, bet trešais - spēcīgais skrējējs 
no Ogres Valdis Ņilovs. 5 km dis-
tancē ātrākais bija Ansis Ozoliņš 
no Rīgas un SK «Ozolnieki» vadošā 
skrējēja Dace Kovaļevska. Īsākajā 
– 2,2 km distancē – nepārspējams 

palika Ričards Kalniņš no Bauskas 
novada un Laura Kazāka no Ogres.

«Pirmās šī gada lielākās mūsu 
sacensības pulcēja 98 dalībnieku, 
kas pirmā posma skrējienam ir 
ļoti atzīstami. Arī pērn vidēji vienā 
kārtā startēja no septiņdesmit līdz 
simts skrējējiem, turklāt šoreiz sa-
censībās bija daudz jaunu dalībnie-
ku, kuri «Ielūdz Ozolnieki» skrē-
jienos piedalījās pirmo reizi. Tas 
priecē!» gandarīts SK «Ozolnieki» 
vadītājs Juris Bērziņš.

Nākamās «Ielūdz Ozolnieki» 
sacensības norisināsies 4. maijā, 
22. jūnijā, 20. jūlijā un 17. augus-
tā. Septembrī notiks arī ikgadējais 
Ozolnieku novada atklātais čem-
pionāts skriešanā. Savukārt oktobrī 
gaidāms tradicionālais Ozolnieku 
rudens pusmaratons, bet decembrī 
– Ziemas skrējiens.

Aicinām katru trešdienu visus 
interesentus piedalīties «Ozolnie-
ku apļos» Ozolnieku slēpošanas 
trasē, kas ilgs līdz pat oktobra bei-
gām. Būs iespējams skriet no 2,5 
līdz 10 vai vairāk kilometriem, ir 
piemērotas distances arī bērniem. 
Sākums – pulksten 18.30 pie biju-
šās šautuves ēkas (aiz baznīcas). Ja 
dalībnieks sezonas laikā piedalīsies 
vismaz 18 kārtās, viņš saņems bal-
vas no pasākuma organizatoriem.
Rolands Bartaševics, Skrējēju klubs  

«Ozolnieki»

„Ielūdz Ozolnieki” sezonu sāk kupls skaits skrējēju

uzstāda divus 
Latvijas rekordus

kultūra

dziedošs tandēms uz 
skatuves, darbā un dzīvē

Deju kopai “Ozolnieki” skatē 
augstākais novērtējums

Meža dienu tradīcijai 86 gadi

Ozolnieku novadā pirmo reizi 
norisināsies ielu basketbola 
sacensības “Ghetto Basket”. 
Vasaras garumā paredzēti 
14 sacensību posmi dažādās 
vecuma grupās. 

Pirmais posms paredzēts 
28.maijā Ozolnieku stadionā. 
Sacensības vienmēr notiks treš-
dienās, vienā un tajā pašā laikā 
16.30 jaunākajai grupai (dzimuši 
no 1997.g.) un plkst.19.00 ve-
cākajai grupai (17. g un vecāki). 
Katra posma uzvarētāju kvartets 
vecākajā vīriešu grupā dosies 
organizatoru apmaksātā braucie-
nā uz “Ghetto Basket” posmiem 
Rīgā, Grīziņkalna skeitparkā.  
Savukārt Ozolnieku strītbola 
kopvērtējuma uzvarētāji šajā 
pat vecuma grupā tiks uzaicināti 
uz “Ghetto Basket” Superfinālu 
augusta beigās.

Jau vairākus gadus Latvijas la-

bākās ielu basketbola komandas 
cīnās par latviešu basketbolista 
Andra Biedriņa dāvāto braucienu 
uz Nacionālās Basketbola Aso-
ciācijas spēli Ņujorkā.  Projektu 
“Ghetto Basket” organizē biedrī-
ba – sporta klubs “Pērkons SK” 
sadarbībā ar Ozolnieku novada 
domi un biedrību “Streetbasket”. 

Par “Ghetto Alianses” projekta 
ieviešanu Ozolniekos iniciatīvu 
izrādīja sporta kluba “Pērkons 
SK” vadītājs Jānis Tiltiņš, kā arī 
divas vietējās jaunietes Nadja 
Maņkeviča un Kristīne Skujiņa-
Trokša. Projektā plānots iesaistīt 
brīvprātīgajā darbā vēl līdz pat 
20 jauniešiem. Ar savu artavu 
pasākumā plāno iesaistīties arī 
Ānes jauniešu centrs.

 Jānis Tiltiņš, projekta “Ghetto 
Alianse OZOLNIEKI” vadītājs

Mob.tārl. : 25150704, e-pasts: 
janis.tiltins85@gmail.com

No aprīļa Ozolnieku novada 
iedzīvotājiem ir pieejami 

bezmaksas publiskās slido-
šanas laiki OZO ledus hallē. 

PAREDZĒTIE BEZMAKSAS 
PUBLISKĀS 

SLIDOŠANAS LAIKI 
MAiJĀ

● Masu slidošana bez vecuma 
ierobežojuma. Rūpējoties par 
savu bērnu drošību, vecākiem 
ieteicams pavadīt mazākos 
slidotājus uz ledus.
● Slidošana ar nūjām (No 16 
gadu vecuma).
● Ieeja uz publisko slidošanu 
cauri Ozolnieku Sporta centram, 
uzrādot administratoram perso-
nu apliecinošu dokumentu.
● Informējam, ka slidošanas 
laiki var mainīties. Sekojiet 
informācijai!
● Pašvaldība nodrošinās ledus 
laukuma nomu, bet slidu noma 
jāveic slidotājiem pašiem. Nomu 
iespējams veikt OZO hallē (atbil-
stoši halles izcenojumiem).

ozoniekos pirmo reizi 
notiks “GHetto 
basKet” sacensības

Ozolnieku novads- senioriem draudzīga pašvaldība
Zemgales reģiona forumā Ozolnieku 

novada SAC „Zemgale” tikās vairāk nekā 
100 seniori no dažādām organizācijām 
un Zemgales pašvaldībām, lai diskutētu 
par dzīves kvalitātes un veiksmīgas no-
vecošanas jautājumiem, aktuālākajām 
senioru problēmām un to risinājumiem. 

Astrīda Kroģere Ozolnieku novada 
pašvaldības sociālās aprūpes centra 
“Zemgale” direktore: „Šobrīd SAC „Zem-
gale” ir 270 iemītnieki, no kuriem 200 ir 
guļošie un mazkustīgie, kuri prasa īpašu 
aprūpi. No šī gada īslaicīgā aprūpē uz 
1 līdz 2 mēnešiem varam pieņemt arī 
līdz 25 cilvēkiem, kuriem nepieciešama 
īpaša medicīniskā palīdzība un kopšana 
pēc insultiem un lūzumiem. Valstī svarīgi 

ir nesamazināt šādas iestādes un aprū-
pējamo skaitu tajās, jo nepieciešamība 
pēc šiem pakalpojumiem ir liela.”

Bijusī Veselības ministrijas parlamen-
tārā sekretāre Liene Cipule aktualizēja 
sāpīgos jautājumus: Latvijā ir vērojama 
liela reģionālā neviendabība, kur situā-
cija ir savādāka, kā Rīgā. Mums ir aug-
sti cilvēku līdz maksājumi par veselības 
aprūpi un mums nav 300 milj. EUR, ko 
šobrīd ieguldīt valsts veselības aprūpes 
budžetā. Tieši šie līdzmaksājumi „sit pa 
senioru kabatām”. Problēma reģionos- 
ģimenes ārsts un speciālisti ir grūti pie-
ejami, izmeklējumi ilgi jāgaida. Svarīga ir 
veselīgas dzīves vides veidošana ikvienā 
pašvaldībā.

Evija Kūla Labklājības ministrijas 
sociālās iekļaušanas un sociālā darba 
politikas departamenta vecākā eksper-
te: „Vajadzība pēc kvalitatīviem, dažāda 
veida pakalpojumiem senioriem tikai nā-
kotnē pieaugs, jo vajadzības ir dažādas. 
Labklājības ministrijā ir izveidota Senioru 
padome, kur tiek izskatīti vecajiem cilvē-
kiem svarīgie jautājumi. 

LLU ESAF docente Anda Grīnfelde: ”Šo-
dien ir aktuāla veiksmīga, aktīva, un vese-
līga novecošana. Latvijā ir daudz labās 
prakses piemēru, kur pašvaldībās ir ie-
strādāti mērķi un aktivitātes programmās 
un pēc tam realizēti praksē. Visbiežāk 
Latvijas pašvaldībās lepojas ar aktīvām 
Pensionāru padomēm, mājas aprūpes 

iespējām, dienas centru darbību, dalību 
senioru kopās un kolektīvos, datorpras-
mju apguvi, mūžizglītību, senioru sportu, 
rokdarbu un kulinārijas aktivitātēm.  Ozol-
nieku novads citu starpā īpaši izcēlies ar 
daudzveidīgām senioriem piemērotām 
sportiskām aktivitātēm, tādējādi izpelno-
ties senioriem draudzīgas pašvaldības 
novērtējumu valstiskā līmenī.”

Solvita Cukere

Mežs ir mūsu valsts lielākā bagātī-
ba. Latvijas zemkopjiem vienmēr biju-
si svarīga mežu kopšana, jo zemkopju 
ēkas bija no koka. Meža dienas kā or-
ganizēts pasākums iedibinātas 1928.
gadā, kad 12. Maijā, kad Meža darbi-
nieku biedrības Varakļānu nodaļa sa-
rīkoja pilsētas bulvāra apstādīšanu.

Sākot ar 1930. gadu, Meža die-
nas rīkoja visā Latvijā ar attiecīgiem 
priekšlasījumiem, meža sēšanas, stā-
dīšanas un kopšanas darbiem, eks-

kursijām, meža kultūru un mežaudžu 
apskati un citiem pasākumiem. Sagla-
bājušies foto materiāli par Meža die-
nām Ozolnieku pagastā 20. gadsimta 
trīsdesmitajos gados. 

Mežu dienu atkal atjaunoja 1948. 
gadā. Dārznieks, lauksaimniecības 
zinātņu kandidāts Ilmārs Andersons 
aizsāka apstādījumu veidošanu Ozol-
niekos. Ozolnieku iedzīvotāji var lepo-
ties, ka jau 1974. gadā Latvijas Zinātņu 
akadēmija Ozolnieku apstādījumus 
novērtēja kā dendroloģisku stādījumu 
ar 48 introducētām augu sugām. 

Padomju gados Ozolniekos „Aiz-
upēs” ierīkoja Latvijas Lauksaimniecī-
bas akadēmijas (LLA) mācību pētījumu 
mežsaimniecību, tā bija studentu - to-
pošo mežsaimnieku - mācību vieta. 
„Aizupju” kā meža pētījumu centra 

vēsture ir senāka. Lielākā daļa vecākās 
un vidējās paaudzes mežsaimnieku 
un mežrūpnieku noteikti zina LLA 
profesora Arveda Kalniņa (1894. – 
1981.) vārdu. Viņš bija viens no Latvijas 
Zinātņu akadēmijas dibinātājiem un 
LZA Koksnes ķīmijas institūta pirmais 
vadītājs LZA akadēmiķis. Profesors 
Kalniņš no 1942. gada aprīļa līdz 1943. 
gada janvārim dzīvoja Ozolnieku pa-
gasta „Aizupēs”, kur sarakstīja vairākus 
darbus mežsaimniecībā, kokrūpniecībā 
un medniecībā, kā arī veica meža au-
dzēšanas eksperimentus.

Kad LLA Meža fakultāte pārcēlās 
atpakaļ uz Jelgavu, „Aizupēs” sāka 
darboties šīs augstākās mācību iestā-
des Mežsaimniecības fakultātes Mācī-
bu un pētījumu mežsaimniecība. Ozol-
nieku apkārtnē ir daudzi pētnieciskie 

meži. Šodien tos apsaimnieko Valsts 
Meža dienesta Meža pētīšanas stacija, 
Jelgavas informācijas centrs, kas tur-
pina vadīt topošo mežsaimniecības un 
mežrūpniecības inženieru praksi. 

Šogad 18. augustā profesoram Ar-
vedam Kalniņam būs 120 gadu jubi-
leja. Tāpēc septembra pirmajā nedēļā, 
kad atsākas studijas Lauksaimniecības 
universitātē, pulcināsim mežsaimnie-
cības un kokrūpniecības veterinārus 
un tagadējos darbiniekus uz pasāku-
mu, kurā dalīsimies atmiņās gan par 
profesoru A.Kalniņu, gan par darbu 
Ozolnieku „Aizupēs”, agrākajā Latvijas 
lauksaimniecības akadēmijas Mācību 
un pētījumu mežsaimniecībā, kas ir 
neatņemama Ozolnieku novada vēstu-
res sastāvdaļa. 

Aigars Stillers, Ozolnieku novada vēstu-
res ekspozīcijas krājuma glabātājs

novadnieki var 
slidot bez maksas!

Datums

4.maijā

11.maijā

18.maijā

25.maijā

Laiks

17.00

18.15

17.00

18.15

17.00

18.15

17.00

18.15  

Veids

masu slidošana

slidošana ar nūjām

masu slidošana

slidošana ar nūjām

masu slidošana

slidošana ar nūjām

masu slidošana

slidošana ar nūjām  

vēstures lappuses
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Mīļi sveicam maija 
jubilārus!

aizsaulē  
aizgājuši

PASĀKUMI SALgALES PAgASTĀ

28. jūnijā plkst.19.00 tiek organizēts brauciens 

uz Jāņa Petera 75 gadu jubilejas koncertu 

„Arēnā Rīga”. Koncertā piedalās Jelgavas novada 

Jaunsvirlaukas pagasta un Ozolnieku novada 

Salgales pagasta jauktais koris „Svīri”. Biļešu cena 

10 EUR 
 Lūdzu iepriekš pieteikties līdz 6. maijam. 

Tālr. informācijai 29109265 –Anda Plikša

Oļegs Kušuts 1939
Ilga Zahņika 1929
Melita Staņķe 1930
Dzidra grunšteina 1930
Raisa Steļmaha 1937
Jefrosinija Vanaga 1926
Maigonis Anderšmits 1932
Māra Alksne 1946
Vera Kivļonoka 1933
Ksenija Paģe 1930
Vilma Vārna 1922

No 28. aprīļa – 11. maijam Vācu komponista Riharda Vāgnera 200. dzimšanas 
dienai veltīta izstāde. Ieeja bez maksas  
13. maija – 10. jūnijam Bērnu gleznošanas studijas darbu izstāde „KrāsaiNais 
piedzīvojums”. izstādes atklāšana 13. maijā plkst. 17:00. Ieeja bez maksas 
17. maijā plkst. 17:00 Deju kopas „Ozolnieki” draudzības sadancis „aK, pava-
sar, pavasar, tu visas sirdis dullas dar…” Ieeja bez maksas

IZBRAUKUMA VAKcINĀcIJA 
MĀJDZīVNIEKIEM 
ozolnieku un Cenu pagastos 
svētdien, 25. maijā. 
9:30 - 10:00 Ānē stāvvietā pie 9. autobusa gala 
pieturas. 
10:00 - 18:00 pagastā ar piebraukšanu pie mājām. 
Lūgums pieteikties līdz 24. maijam pa tālruni 
27788278, vai ZOO aprūpes Centrā Ozolniekos, 
Meliorācijas ielā 2. 
Marina Mihailova, PVD pilnvarotā sertificētā 
veterinārārste    ●  Tālrunis 26323043

Uzņemšana  5.jūnijā plkst. 15 -17 Salgales MMS Emburgā.
Reģistrējoties jāiesniedz dokumenti:
Dzimšanas apliecības kopija, ārsta izziņa, izziņa par deklarēto dzīves vietu,
vecāku iesniegums (skolas forma)

Konsultācijas 28.- 30.maijā plkst. 17.00 -18.30
Informācija pa tālr.: 26572618 (Anda Silgaile)

•Klavierspēle  
•Ģitāras spēle
•Pūšaminstrumentu spēle  
 (flauta, klarnete, saksofons, trompete, mežrags, eifonijs)
•Sitaminstrumentu spēle
•Vizuāli plastiskās mākslas  
•Interešu izglītības programmā „Mākslas studija”, 
„Mūzikas ābecīte”

7.- 8.g.v.
9.- 12.g.v.
10.- 13.g.v.

 8.- 12.g.v. 
 10.- 12.g.v.

 5.-9.g.v.

Laimi kā zilu pasaku, 
Smieklus kā pavasara lietutiņu, 
Spītību kā ūdens burbuli, 
Savaldību kā akmens krūzi, 
Burvību kā pasakās, 
Bet pāri visam mīlestību kā varavīksni!

Salgales pagastā maijā notiks mājdzīvnieku 
izbraukuma vakcinācija pret trakumsērgu:

24. maijā
Plkst.10.00 Garozā pie veikala Vesko
Plkst.11.00 Griķos
Plkst 12.00 Jaunbērziņos
no plkst. 12:00 – pagasta iedzīvotājiem ārpus 
ciematiem (piebraukšana bez maksas) pēc 
iepriekšēja pieraksta līdz 24. maijam. 
25.maijā
Plkst. 10.00 Emburgā
Plkst. 11.00 Rencelēs 
no 11:00 – pagasta iedzīvotājiem ārpus 
ciematiem (piebraukšana bez maksas) – pēc 
iepriekšēja pieraksta līdz 25 maijam.
Vakcināciju veiks vetrārste Dina Circene (Sal-
gales pag., tālr.: 29185709) 

Aleksejs Kuzņecovs
Marija Pole
Maiga Rijkure
gunārs Sakne
Anna Zagdaja
Antoņina Ņesterova
Johanna Prielgovska
Albīna Sokolova
Olga Strode

Skaidrītei Necei - 90

Ivars Raguckis
Jānis grabauskis
Arnolds Landmesers
Antons Sīrics
Ilga Lindermane
Zina Minkevica
Maija Aleksejenko
Jānis Bušs
Ināra caunīte

uzņem jaunus audzēkņus mācībām 
1. klasē 2014./2015.m.g. 
šādās izglītības programmās:

Lūdzam iestādes un uzņēmumus 
laicīgi meklēt piemērotas sastāvdaļas 
„Laimes kokteiļa” pagatavošanai. 
Kolektīvu „Laimes kokteiļus” varēs 
degustēt gājiena noslēgumā Ozolnie-
ku Sporta centra stadionā – atraktīvā 
priekšnesuma formā. Kokteiļu recep-
tes lūdzam sagatavot rakstiskā vai 
ilustratīvā formā izstādes veidošanai. 
Ikvienam svētku dalībniekam būs 
iespēja padalīties ar savu vīziju - kā 
tapt laimīgam? 
„Laimes kokteilī” sajauksim – kar-
stu vienotību gājienā, atspirdzinoši 
atraktīvas izklaides, saldskābi 
gardās aktivitātes, piparoti ekstrēmo  
Agarska TK un Green triāla šovu, 
rūgti spēcīgo Lingas koncertu, dzīvīgi 

OZOLNIEKU NOVADA SVēTKI 
„AR SAKNēM NOVAdā” 

26. JŪLIJĀ
Mīļi aicinām visus iedzīvotājus ieplānot 

26. jūliju novada svinībām! 
Tēma - „Laimes kokteilis”!

ATBALSTīS ģIMENES 
AR BĒRNIEM

Maijā svētdienās no plkst.11 līdz 12 
Ozolnieku baptistu baznīcā notiks labdarī-

bas organizācijas „Tuvu” rīkota akcija. 
Grūtībā nonākušām ģimenēm būs ie-

spēja saņemt augstvērtīgu pārtiku bērniem 
vecumā no 4 mēnešiem līdz 2 gadiem. 

Organizācijā ir iespēja saņemt apavus, 
apģērbu, pārtiku, sadzīves preces un 

ķīmiju, kā arī citas ikdienai noderīgas un 
svarīgas lietas. 

Biedrība „Tuvu” Lāsma Cimermane 
29186682 un Zane Rautmane 26319985

e-pasts: org.tuvu@gmail.com

ugunīgo salūtu un… auksti gaisīgo 
pārsteigumu un …,lai labi garšo!
Ierosmei Ozolnieku novada Kultūras 
nodaļas „Laimes kokteiļa” recepte 
svētkiem:
☻labvēlīgi laika apstākļi 
☻iedzīvotāju un dalībnieku atsaucība 
☻radoša un dzīvespriecīga atmosfēra 
☻krāsaina svinību programma  
Aicinām pieteikties sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumus izbraukuma 
tirdzniecībai „Laimes kokteiļa” papil-
dināšanai!

Sekojiet reklāmai un info: 
www.ozolnieki.lv

Organizators – Ozolnieku novada 
Kultūras nodaļa 

T. 26525350, 63050144


