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ar saknēm novadā

Sveiciens septembrī!

Šogad Ozolnieku novada
pirmsskolas izglītības iestādēs mācības apmeklēs 688
bērni, bet skolās zināšanas
apgūs 857 skolēni, kuriem,
uzsākot jauno mācību gadu,
novēlu nezūdošu vēlmi uzzināt, spēju koncentrēties
un interesi paplašināt savu
redzesloku, bet vecākiem –
prasmi un pacietību motivēt
un atbalstīt savus bērnus
pārsteidzošajā un atbildīgajā
mācību procesā!
Sirsnīgi sveicu visus skolēnus, studentus, viņu vecākus,
pedagogus un izglītības iestāžu darbiniekus Zinību dienā!

Projekts Ozolnieku
ezera apkārtnes
labiekārtošana

Ozolnieku novada domes
priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis

JAUNUMS Ozolnieku novada
prezentācijas video!
Šovasar ir tapis Ozolnieku novada prezentācijas
video, kas 10 minūtēs atklās tā skatītājiem Ozolnieku novadu kā mūsdienīgu teritoriju, kur radīti
ērti apstākļi dzīvošanai, bērnu audzināšanai, brīvā
laika pavadīšanai un uzņēmējdarbības attīstībai.

Ozolnieku
novada lielākā
vērtība ir
cilvēki!

}

Paldies visiem sadarbības
partneriem, kuri sniedza iedvesmu un atbalstīja video tapšanas
procesu, paldies cilvēkiem, kuri
apmeklēja novadā organizētos
publiskos pasākumus, sniedzot
filmēšanas grupai iespēju iemūžināt savas emocijas, tā vēlreiz
apstiprinot jau sen zināmo patie-

sību, ka Ozolnieku novada lielākā
vērtība ir cilvēki!
Lai video uzrunātu ne tikai
novada iedzīvotājus, bet arī draugus, potenciālos sadarbības partnerus un tūristus no visas pasaules, prezentācijas teksts ierunāts
latviešu, krievu un angļu valodās.
Aicinām ikvienu Ozolnieku novada iedzīvotāju un uzņēmēju noskatīties video, lejupielādēt failus
un prezentēt tos arvien plašākai
auditorijai.

Ozolnieku novada
prezentācijas video
meklējiet
www.ozolnieki.lv
Ozolnieku novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Kairiša
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Labiekārtotajā Ozolnieku ezera apkārtnē sporto
un atpūšas

Vietējais novada uzņēmums
SIA «Uzars bruģēšana» par vairāk kā 200 000 Ls ir veicis Ozolnieku ūdenskrātuves apkārtnes
labiekārtošanas darbus. Oficiāli „Ozolnieku ezera” apkārtnes
labiekārtošana bija jāpaveic līdz
31.augustam, bet jau augusta
vidū novadnieki pamazām sāka
izbaudīt paveiktā darba rezultātus, aktīvi izkustoties, sportojot
un sauļojoties pie atpūtnieku iecienītās ūdenskrātuves.
Apkārtnes labiekārtošanas gaitā
izbūvēts apgaismots bruģēts gājēju
un velosipēdu celiņš. Tā malās gaumīgi soliņi ar atkritumu tvertnēm
un aprīkojums vingrošanai un aktivitātēm gan lieliem, gan maziem.
Prieks, ka aktīvās atpūtas cienītāji
regulāri izmanto labiekārtoto teritoriju un atzinīgi novērtē veiktos

darbus. Pēc pirmā Ozolnieku triatlona norises tā dalībnieki atzinīgi
novērtēja kvalitatīvi ieklāto bruģēto segumu, kas piemērots gan
skriešanai, gan riteņbraukšanai,
gan skrituļošanai.
Jāatgādina, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai piešķirtais līdzfinansējums
„Ozolnieku ezera” apkārtnes labiekārtošanai ir 126 000 Ls.
Solvita Cukere

2

augusts 2013

augusts 2013

Novada domes
augusta sēdē Nolēma:
1. Lai likvidētu rindu Ozolnieku

novada pašvaldības izglītības iestādēs, atvērt trīs jaunas grupas
jau esošajās novada pirmsskolas
izglītības iestādēs:
Pirmsskolas izglītības iestādē
„Zīlīte” – vienu grupu (18 bērni),
Pirmsskolas izglītības iestādē
„Pūcīte”- divas grupas (30 bērni).
2. Apstiprināt Ozolnieku novada domes saistošos noteikumus
Nr.7/2013 „Par neapbūvētu
zemes gabalu, bez apbūves tiesībām, iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru Ozolnieku novadā”.
3. Apstiprināt Ozolnieku novada domes saistošos noteikumus
Nr.8/2013 „Grozījumi Ozolnieku novada domes saistošajos
noteikumos 27/2009 „Ozolnieku
novada pašvaldības nolikums” .
4. Apstiprināt Ozolnieku novada domes saistošos noteikumus
Nr.10/2013 „Grozījumi Ozolnieku novada domes 2010.gada
19.janvāra saistošajos noteikumos 8/2010 „Par pašvaldības
pabalstu vecākiem (aizbildņiem),
kuru bērns netiek nodrošināts ar
vietu Ozolnieku novada izglītības
iestādē pirmsskolas izglītības
programmas apguvei”.
5. Apstiprināt grozījumus 2012.
gada 11.decembra Būvvaldes
nolikumā.
6. Lai izstrādātu stratēģiju
un sniegtu atbalstu Ozolnieku
novada iedzīvotāju iesaistīšanai
veselīga dzīvesveida un sporta
aktivitātēs, izveidot darba grupu
esošās situācijas izvērtēšanai un
nolikuma izstrādei.
7. Lai izstrādātu Ozolnieku novada kultūras nozares atbalsta
nolikumu, izveidot darba grupu

esošās situācijas izvērtēšanai un
nolikuma izstrādei.
8. Lai veiktu izpēti, analīzi un
rezultātu apkopošanu par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu
fondu, izveidot darba grupu.
9. Apstiprināt Ozolnieku novada domes iepirkumu komisiju.
10. Apstiprināt Ozolnieku novada domes izsoles komisiju.
11. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības administratīvo
komisiju.
12. Apstiprināt Ozolnieku
novada pašvaldības ētikas
komisiju.
13. Apstiprināt Ozolnieku
novada ceļu fonda apsaimniekošanas komisiju.
14. Apstiprināt Ozolnieku novada apbalvojumu komisiju.
15. Apstiprināt Ozolnieku
novada domes pedagoģiski
medicīnisko komisiju.
16. Apstiprināt deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisiju
un tās nolikumu.
17. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības Grāmatvedības
un finanšu daļas nolikumu.
18. Apstiprināt audzēkņu
uzņemšanas kārtību Salgales
Mūzikas un mākslas skolā.
19. Apstiprināt Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzdalības maksas
kārtību.
20. Piešķirt Ozolnieku
novada domes līdzfinansējumu
200560,73 LVL no KPFI līdzekļiem
finansētā Ozolnieku novada domes
iesniegtā projekta „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Ozolnieku novada pašvaldības Teteles
pamatskolā” īstenošanai.

Tetelē kļūs gaišāks!
Augusta sākumā tika apstiprināts
pašvaldības iesniegtais projekts
„Ozolnieku novada Teteles ciema
Progresa un Bērzu ielu apgaismojuma energoefektivitātes paaugstināšana”. Projekts tika iesniegts Vides
aizsardzības un reģionālas attīstības
ministrijas izsludinātajā projektu
konkursā “Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā”. Konkursa mērķis ir
oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi
draudzīgus paņēmienus, kas ļauj
samazināt esošo elektroenerģijas
patēriņu.
Projektā paredzēts demontēt esošos 28 dzīvsudraba gāzizlādes (DRL)
gaismekļus un to vietā uzstādīt 34
energoefektīvus LED gaismekļus ar
apgaismojuma regulēšanas ierīcēm,

kas dod iespēju mainīt gaismas
intensitāti, pielāgojot to diennakts
tumšajam laikam katrā gadalaikā. Uzstādot šos gaismekļus, tiks
nodrošināts pietiekams un vienmērīgs Progresa un Bērzu ielu apgaismojums Tetelē, kā arī samazināts
elektroenerģijas patēriņš, un līdz ar
to arī CO2 emisiju daudzums, kā arī
samazināti pašvaldības izdevumi
ielu apgaismojumam.
Saskaņā ar noslēgto līgumu,
projekta kopējās izmaksas ir LVL
46 025, 52% no projekta attiecināmajām izmaksām tiks segti no
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta, 48% - pašvaldības budžeta
finansējums. Minēto ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbus veic SIA
„Elektromontāžas serviss”. Projekta
īstenošanas termiņš ir 30.augusts.
Antra Pošeika
projektu koordinatore

Skolas un pirmss kolas izglītības iestādes
gatavas jaunam darba cēlienam
Katru gadu, tuvojoties
jaunajam mācību gadam, skolās un bērnudārzos steidz pabeigt
vasarā iesāktos remontdarbus, kā arī sagatavot
visu brīdim, kad bērni
pēc brīvlaika atsāks mācību gaitas. Neilgi pirms
1. septembra notika
Ozolnieku novada domes organizētas vizītes
skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs (PII),
kurās tika izvērtēts vasarā paveiktais mācību
iestādēs, lai izglītības
process būtu visiem
patīkams, pieejams un
ērts.
Ozolnieku novada prioritāte ir
kvalitatīva izglītība. Tas atspoguļojas finansēs, kas paredzētas izglītības iestāžu darbības un ar izglītību
saistīto pasākumu programmu finansēšanas nodrošināšanai. Šogad
novadā izglītības attīstībā investēti
gandrīz miljons latu.
Ozolnieku novada izglītības
nodaļas vadītājs Uldis Gāle uzskata: «Esmu pārliecināts, ka
visas novada skolas un PII līdz
1. septembrim jaunajam mācību
gadam būs sagatavojušās. Vēl norisinās pēdējie remonti, telpu un
teritoriju labiekārtošanas darbi.
Nav nevienas skolas un bērnudārza, kurās nebūtu kas jauns,
salīdzinot ar pagājušo mācību
gadu. Citviet tie ir galdi, soli, grupu un klašu aprīkojums, interaktīvās tāfeles, projektori, bet citur
izremontētas telpas, labiekārtoti

un rezultātiem. Nelielas «astes»
palikušas, taču līdz 1. septembrim visi iesāktie darbi, cerams,
būs galā. «Pieņemšanas komisija
ir apmierināta ar šodien izglītības
iestādēs redzēto, bet konstatētās
nepilnības tiks novērstas,»- gandarīta par paveikto ir novada
būvinspektore Jūlija Kostrova.
PII «Zīlīte» vadītāja Maira
Ezerniece iepazīstina:«Jaunajā
mācību gadā iemēģināsim «baskāju taku» iestādes garajā gaitenī. Realizējusies skaista ideja
par visu iestādes darbinieku un
bērnu fotogrāfijām uz stilizēta
koka iestādes gaitenī. Esam izremontējuši vairākas grupiņas un
gaiteni. Šogad īpašu uzmanību
pievērsīsim darbmācībai un rokdarbiem. Iesāktais darbs pēctecīgi tiks turpināts skolā. Esam
praktiski realizējuši vairākas no
vāciešiem aizgūtas eksperimentālo rotaļu idejas patstāvīgai dabas
un fizikas likumu izpētei. Esam
raduši iespējas vēl papildus uzņemt mūsu saimē 18 mazuļus.»
Citas rūpes ir netālajā PII
«Pūcīte», kur jaunajam mācību
gadam atbrīvo un iekārto telpas
vēl divām jaunākā vecuma bērnu
grupiņām, jo Ozolnieku novada
domes pieņemtais lēmums paredz ar septembri rast iespēju nodrošināt ar vietām bērnudārzā 48
rindā gaidošos bērnus. Iestādes
vadītāja Ilze Kuzmina noskaņota
pozitīvi: «Esam pārmaiņu procesā, jo viena no guļamtelpām tiek
pārkārtota un aprīkota par grupas
telpu mazajiem. Iegādāsimies un
izvietosim grupās pārvietojamas
gultiņas, lai ērti gan rotaļāties,
gan atpūsties. Kopīgi domāsim
un radīsim iespēju mazajiem bērniem ierīkot atsevišķu, vecumam
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Mums jādomā arī par mazajām
skolām, lai pamatskolas ir pēc
iespējas tuvāk mājām.
laukumi aktīvai atpūtai un jauni
mācību līdzekļi. Esmu priecīgs,
gatavojoties jaunam darba cēlienam. Turpināsim kopīgi pilnveidot izglītības vidi, saturu un
kvalitāti.»
Vizītes mērķis bija iepazīties
ar iestāžu gatavības pakāpi jaunajam mācību gadam, materiāli
tehnisko nodrošinājumu, paredzēto remontdarbu izpildes gaitu

piemērotu, rotaļu laukumu.»
PII «Zīlīte» filiāles vadītājas
vietniece izglītības darbā Dalita
Narkevica priecīga par notikušajām pārmaiņām:« Līdz ar Ozolnieku vidusskolas ceturtā stāva
izbūvi pie jaunām telpām tikuši
arī mūsu pedagogi - mūzikas,
sporta skolotāji - un ir izremontētas telpas interešu izglītībai.
Priecē, ka ir sakārtota pāreja uz

skolu, ar kuru izglītības procesā
mūs vieno cieša sadarbība.»
Branku ciema PII «Bitīte»
enerģiski rosās vadītājas Elīzas Kalniņas vadītais pedagogu
kolektīvs, kas jaunizveidotajos
bērnudārza laukumos ielicis arī
savu sirds siltumu krāšņās ziedu
dobēs un mākslinieciskiem gleznojumiem noformējis grupu telpas. Iestādes vadītāja priecājas,
ka, pārveidojot un izremontējot
virtuves telpas, radusies iespēja
sadalīt 35 apvienotās grupas bērnus pa vecumiem, kā arī uzņemt
vēl papildus no rindā gaidītājiem.
Tā sešgadnieki būs tikuši pie savas grupas. Elīza Kalniņa smejas:
«Bitītē» ir multifunkcionālā zāle,
kurā bērni gan guļ, gan dejo, gan
sporto. Tāpēc īpašu uzmanību

kā vēl rit pilnā sparā. Sarunā var
just direktores saimniecisko pieeju iestādes telpu un apkārtnes
labiekārtošanā, jo pēdējo četru
gadu laikā izremontētas praktiski
visas skolas mācību klases. Direktore lepojas ar projekta rezultātā
iegūto jauno aprīkojumu darbmācībai zēniem: «Priecājamies,
ka vinnējām biedrības «Lielupe»
projektu konkursā un mūsu skolas zēni, kuri ir skaitliskā vairākumā, tiks pie jaunām virpām un
cita darbmācības praktiskajām
nodarbībām nepieciešamā aprīkojuma. Skolā ir pieprasīts arī
kokapstrādes pulciņš, jo interešu izglītība līdz šim vairāk bijusi
piemērota meitenēm, bet nu vēlamies attīstīt nodarbes arī puišiem. Skolā būs jauns sporta in-
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Šogad novadā izglītības attīstībā
investēti gandrīz miljons latu.
esam pievērsuši apkārtnes labiekārtošanai, lai 70 bērni pēc iespējas vairāk aktīvi izkustētos svaigā
gaisā. Jaunajos laukumos esam
saglabājuši zaļi-dzeltenos krāsu
toņus un bitītes dekoratīvajos elementos. Plānojam izveidot laukumiņos arī lapenītes un uzstādīt
basketbola grozus. Domājam par
savu «baskāju taku», no kā iegūs
bērnu attīstība un veselība. »
Ānes ciema PII «Saulīte» patīkami izceļas mikrorajona ainavā.
Iestādes vadītāja Inese Jumīte
pateicīga par katru iespēju kaut
ko izremontēt un uzlabot bērnudārzā: «Esam izremontējuši divas grupas, iekārtojuši un aprīkojuši speciālistiem nepieciešamos
kabinetus. Mazākumtautību logopēds varēs darbā izmantot modernu interaktīvo tāfeli. Pašlaik
iestādē divas valodu plūsmas un
7 audzēkņu grupas. Bet kopējas
bērnu skaits jau sasniedzis 144
un pieaug, jo bērnus pie mums
ved arī no pilsētas. Bērnu skaitam augot, iestāžu vadītāji domā,
kā lietderīgi izmantot katru kvadrātmetru. Nākamgad ceram, atbrīvojot un izremontējot telpas,
izveidot sporta zāli. »
Teteles pamatskolā mūs sagaida norūpējusies direktore Jeļena
Žoide, jo remontdarbi skolas pagrabstāvā, kur top jauna ģērbtuve
un saimniecības telpas, kā arī dabas zinātņu kabinetos un bibliotē-

ventārs 5000 latu vērtībā. Esam
iesnieguši projektu ēkas fasādes
renovācijai un nākotnē domājam
arī par skaistu skatu laukumu pie
upītes. Plānojam pie mums un arī
Teteles pamatskolā piedāvāt neklātienes vidusskolas programmu, jo ir vairāki desmiti cilvēku,
kuri vēlas pabeigt pamatizglītību.
Priecē, ka pirmajā septembrī pie
mums mācīsies 175 skolēni.»
Remontdarbi vēl norisinājās
arī Garozas pamatskolā, taču direktore noskaņota optimistiski
un uzskata, ka darbus pabeigs
laikā. Dina Štelmahere parāda
izremontētās un labiekārtotās
skolas klases un gaiteņus, kā arī
virtuvē veikto rekonstrukciju. Interesantu estētisko un funkcionālo risinājumu ieguvušas bēniņu
jumta slīpumā iekārtotās bibliotēkas telpas, kur uz galdiem jau
glīti sarindotas mācību grāmatas,
kas pirmajās skolas dienās ieguls
bērnu rokās. D. Štelmahere stāsta: «Mūsu ieguvums ir divas interaktīvās tāfeles matemātikā un
mūzikā, jo pedagogi vēlas strādāt
ar jaunajām tehnoloģijām. Domājam , ka lūgsim vēl trešo tāfeli
dabas zinātņu kabinetam. »
Garozas pamatskola var lepoties ar plašu, moderni aprīkotu
datorklasi, skaistu un sakoptu apkārtni, ar aktīvās atpūtas zonām
gan skolniekiem, gan bērnudārza audzēkņiem. Skolotāju istabu

pedagogi ar prieku atdevuši, lai
taptu vēl viena jauna pirmsskolas
grupa piecgadīgajiem bērniem.
Skolā būs jāiekārto arī muzeja
telpu. «Mums jādomā arī par mazajām skolām, lai pamatskolas ir
pēc iespējas tuvāk mājām. Šobrīd
pirmsskolā ir 62 bērni, bet skolā
86. Līdz ar to optimistiski raugāmies nākotnē. Priekšā ir vēl trīs
stabili dzimstības gadi. „Skola ir
ar ievirzi mājturībā, līdz ar to vēlamies atbilstoši sakārtot telpas
mājturībai un tehnoloģijām gan
zēniem, gan meitenēm», plāno
D. Štelmahere.
Čakla rosība gan skolas ārpusē, gan iekštelpās valda ierodoties Salgales pamatskolā. Diretore
Irēna Pauloviča komisijai priecīga
rāda pašu spēkiem uzstādītos teritorijas apgaismes stabus, «baskāju taku» un topošo pamatīgo
malkas šķūni, kas slejas blakus
saimniecības ēkai. Ieejot skolā,
paveras glīti izremontēts, gaišs
un ar modernu koka leti aprīkots
gaitenis. «Šeit remonts nebija
veikts, kopš skola pastāvēšanas
pirmsākumiem- jau 24 gadus.
Taupot līdzekļus, lai vairāk varētu
izdarīt, esam darbus veikuši pašu
spēkiem, nepiesaistot būvfirmas.
Priecājamies, ka skolēnu skaits,
kaut nedaudz, bet ir pieaudzis, un
šo gadu uzsāksim ar 76 audzēkņiem», stāsta I. Pauloviča.
Lielākais realizētais šī gada
izglītības projekts ir Ozolnieku
vidusskolas 4. stāva izbūve. Skolas direktore Klāra Stepanova ar
lepnumu izrāda jaunās mācību
telpas: «Jaunuzcelto esam nosaukuši par «mākslas stāvu»,
jo šeit atradīsies divi mūzikas,
mājturības, rokdarbu, un vizuā-
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arī tautas tradīciju vizualizācijas.
Paldies, pašvaldībai par iedalītajiem līdzekļiem, bet mēs - pedagogi nepievilsim! Priecājamies,
ka Ozolnieku vidusskolā ir tendence skolēnu skaitam pieaugt.
Šoruden skolas gaitas uzsāks 72
pirmklasnieki, bet kopumā skolā
būs vairāk kā 500 audzēkņu ar
tendenci skolēnu skaitam pieaugt
arī nākamajos gados.»
Pieņemšanas komisija priecājas, par skolas telpas savienojošiem, saules pusēm piemērotos,
dzīvespriecīgos krāsu toņos veidotajiem gaiteņiem, ar krāsainām
linoleja joslām, kas aicina ienākt
jaunajās klasēs. Skolā, tieši virs
ieejas, būs arī plaša un gaiša skolotāju istaba. Skola var lepoties ar
bezvadu interneta pārklājumu,
portatīvajiem datoriem visiem
pedagogiem un projektoru katrā klasē, kas ir ļoti nepieciešami
kvalitatīvam mācību darbam.
Kopumā izvērtējot, direktori,
saimniecības pārziņi un komisija
ir apmierināti un uzteic būvfirmu SIA «Uzars Būvniecība», SIA
«Bojer» un SIA «GS Celtnieks»
darbu, savukārt SIA «Konstants»
un SIA «Bekoteks» objektos vērojamas nepilnības darbā, kuras būs
jānovērš pēc aktu sastādīšanas.
Ozolnieku novada saimniecības daļas vadītājs Guntis Žeivots apkopo komisijas vērtējumu: «PII viss būs kārtībā, bet
skolām darbu veikšanas termiņi
iekavējušies. Bet nekas neizdarāms nav. Šobrīd aktivizējas gan
pašvaldība, gan darbu veicēji un
2. septembrī mēs ceram ieraudzīt pavisam citu ainu. Domāju,
ka pedagogi pēc atvaļinājuma
atgriežoties darbā būs patīka-
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Bērnu skaitam augot, iestāžu
vadītāji domā, kā lietderīgi
izmantot katru kvadrātmetru.
lās mākslas kabineti. Šeit būs
arī plaša un moderni aprīkota
konferenču zāle- lielākā novadā,
kurā varēsim uzņemt līdz 100
cilvēkiem. Šo telpu labprāt atvēlēsim arī kursiem, pedagogu
konferencēm un metodiskajām
apvienībām. Gaišās telpās ir apskatāms skolas muzejs. Kāpņu
telpās jaunas margas, bet katra
stāva foajē kokā darinātas latviskas zīmes. Mācību gada laikā taps

mi pārsteigti par pārmaiņām un
padarīto izglītības iestādēs. Arī
skolēniem un viņu vecākiem būs
prieks. Protams, nevar salīdzināt
jaunās un vecās ēkas, taču daudz
izdarīts, lai visur bērni un pedagogi justos labi.»
«Galvenais, ka izglītības attīstība turpinās visās iestādēs un
bērnu skaits ir ar pozitīvi augošu
tendenci», secina Uldis Gāle.
Solvita Cukere
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Nosaka prioritātes
izglītībā
15. augustā novada
izglītības vadītāji pulcējās Ozolnieku Mūzikas
skolā, lai apspriestu
2012./2013.gadā paveikto izglītības sistēmā un
vienotos par prioritārajiem uzdevumiem nākošajam mācību gadam.

Pagājušajā mācību gadā mācību darbā kvalitatīvi tika turpināts
darbs, veidojot un īstenojot dažādas
izglītības programmas, kas ļauj bērnudārzu un skolu audzēkņiem apgūt
zināšanas atbilstoši savām spējām
un saņemt nepieciešamo atbalstu.
Turpinājās arī profesionālās ievirzes
programmu īstenošana Garozas un
Salgales pamatskolās.
Tradicionāli labi bijuši arī sasniegumi mācību priekšmetu
olimpiādēs. Īpaši jāuzteic Ozolnieku vidusskolas skolēni un skolotāji, bet ar godalgotām vietām
atzīmēti arī pārējo novada skolu
pārstāvji. Ļoti lielu un lietderīgu atbalstu izglītības iestādēm
turpināja sniegt pašvaldība, gan

izglītības iestāžu iekšējā un apkārtējā vide kļūst arvien sakārtotākas,
funkcionāli izmantojamākas un vizuāli pievilcīgākas.
15. augusta seminārā izglītības vadītāji vienojās arī par
2013./2014.mācību gada izglītības
prioritārajiem uzdevumiem Ozolnieku novadā:
 kopīgi ar Jelgavas novadu - patriotiskā audzināšanas veicināšana
un moderno tehnoloģiju izmantošanas iespēju attīstība mācību procesā;
 karjeras izglītības pieejamība novada skolās;
 pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošinājums;
 jaunatnes lietu attīstība (jauniešu
centri vairākos novada ciemos, aktīvu jauniešu apzināšana un iesaistīšana, nevalstisko organizāciju attīstība, labdarības kustības attīstība);
 izglītības iestāžu savstarpēja sadarbība, sadarbība ar novada iestādēm un novada teritorijā izvietotajām organizācijām;
 iesaistīšanās dažādās pedagoģiskās inovācijās;
 aktīvāko novada vecāku apzinā-

}

Visaktuālākie iestāžu vadītājiem
šķiet informācijas tehnoloģiju
attīstība mācību procesā un
patriotiskā audzināšana
nodrošinot pilnvērtīgu mācību
procesu, gan apmaksājot atbalsta personāla darbu. Patīkams
jaunums pagājušajā mācību gadā
bija iespēja apmeklēt peldēšana apmācības nodarbības, kā arī
brīvpusdienas sākumskolas 1. līdz
4. klases bērniem.
Aizvadītajā mācību gada laikā
tika turpināta un attīstīta starptautiskā sadarbība izglītības jomā
ar Igauniju (profesionālā izglītība,
karjeras izvēle, izglītības sistēmas
organizācija), Vāciju (bērnudārzu
un sākumskolu sadarbība), Rumāniju (skolēnu un skolotāju apmaiņa). Notikuši arī individuālie
skolotāju mācību braucieni uz
dažādām Eiropas valstīm, kā arī
Ozolnieku vidusskolas starptautiskās sadarbības projekti. Liels
solis uz priekšu tika sperts jaunatnes lietu attīstībā, atklājot Jauniešu iniciatīvu centru Ānē.
Apjomīgi finanšu līdzekļi ieguldīti izglītības iestāžu renovācijā un
remontdarbos. Bērnu rotaļu un mācību vietas, skolotāju darba vietas,

šana un iesaistīšana izglītības problēmu risināšanā; darbs ar vecākiem
izglītības iestādēs;
 vadošo un potenciāli vadošo izglītības darbinieku apzināšana un
apmācība;
 starptautiskā sadarbība izglītības
nozarē;
 pedagogu( īpaši iestāžu vadības)
svešvalodu apguves veicināšana.
No prioritārajiem uzdevumiem
visaktuālākie iestāžu vadītājiem
šķiet informācijas tehnoloģiju attīstība mācību procesā un patriotiskā
audzināšana, kā arī darbs ar vecākiem izglītības iestādēs un karjeras
izglītības attīstība.
Visām novada izglītības iestādēm un izglītības nodaļai līdz
2014. gada janvārim jāizveido
izglītības nozares un atsevišķu
izglītības iestāžu attīstības plāni
2014. – 2017.gadam. Attīstības
plāni jāiesniedz apstiprināšanai
Ozolnieku novada domē.
Ozolnieku novada izglītības nodaļas
vadītājs Uldis Gāle

Skolēnus izglītos
finanšu jautājumos

Lai uzlabotu skolēnu zināšanas
par naudu un finanšu pārvaldi, ar
jauno mācību gadu Ozolnieku vidusskolas sākumskolas pedagogi
uzsāks skolēnu papildu izglītošanu finanšu jautājumos, izmantojot Holandes biedrības „AFLATAUNS” izstrādātos mācību materiālus un darba lapas ar dažādām
aktivitātēm, ko veiksmīgi apkopojuši un izmanto 92 pasaules valstīs.
Šobrīd Ozolnieku vidusskola ir
viena no septiņām Latvijas skolām, kas iesaistījusies šajā projektā,
kopā ar trīs Rīgas skolām, Ādažiem,
Ikšķili un Salaspili.
Organizācijas „Iespējamā misija” pārstāves, bijušās banku darbinieces Janas Strogonovas tikšanās
ar Ozolnieku vidusskolas skolotājiem, kuri Zemgalē pirmie iesaistās
šajā projektā, parādīja, ka arī pedagogi ir ieinteresēti finanšu plānošanas izglītībā.
Jana Storgonova formulē projekta mērķi: „Strādājot banku sfērā,
pamanīju, ka mūsu valstī vairums
pieaugušo neprasmīgi pārvalda
un kārto savas finanšu lietas. Bet
spēju vai nespēju rīkoties ar naudu bērni vispirms apgūst ģimenē, no vecākiem. Mūsu mērķis ir
sniegt sociālo un finanšu izglītību,
ieskatu uzņēmējdarbībā. Skola ir
palīgs un izglītotājs šajā ikvienam
svarīgajā procesā. Šodien, kad visi
stāvam naudas reformas priekšā
nākamā gada janvārī, metodiskais
materiāls, kur dažādiem bērnu vecumiem atbilstošā formā apkopota
citu valstu pieredze, mums visiem
lieti noderēs. Latviski šobrīd ir iztulkoti un pieejami darba materiāli
pirmajām klasēm un vidusskolēniem. Pārējie materiāli un darba
grāmatas ir pieejamas angļu valodā
un gaida savu tulkojumu. Metodiskajos materiālos piedāvātās tēmas
un aktivitātes pedagogi varēs integrēt sociālo zinību, audzināšanas un
citās mācību stundās pēc saviem
ieskatiem.”

Iepazīstoties ar piedāvātajiem
materiāliem, pirmo klašu skolotāji
atzina, ka prasme rīkoties ar naudu, krāt, taupīt resursus un pārvaldīt budžetu ir svarīga ikvienam.
Kopīgā diskusijā dalībnieki nonāk
pie secinājuma, ka šodien visgrūtāk skolēnam un arī vecākiem ir
pretoties sabiedrības spiedienam,
piemēram, par to, ka katram skolēnam ir jābūt mobilajam tālrunim,
datoram un citām materiālajām
vērtībām, kuras plaši piedāvā un
reklamē tirgotāji.
Lai pedagogi varētu veiksmīgāk
strādāt ar tiem piedāvātajām grāmatām, darba lapām un video materiāliem, tiks organizēti arī kursi
un semināri, lai kopīgi meklētu atbildes uz darba procesā aktualizētajiem jautājumiem.
Pirmajā projekta gadā organizatori gaidīs arī atgriezenisko saiti un
ieteikumus no pedagogiem par to,
kas der vai gluži pretēji - pietrūkst
tieši Latvijas skolēniem, jo tulkotā
darba grāmata šobrīd veidota Eiropai. Bērni ar finansēm mācīsies rīkoties, uzzinot, domājot un praktiski iesaistoties dažādās aktivitātēs,
uzdevumos, pētnieciskos darbos.
Katrai tēmai piedāvāti praktikumi,
kas ievērojami atvieglos pedagogu
ikdienas darbošanos ar bērniem.
Piemēram, bērni pētīs un mācīsies pazīt dažādas Eiro monētas,
to vērtību un pirktspēju. Apgūtais
materiāls veidos prasmes rīkoties
ar naudu, nevis tikai vairos zināšanas. Gada laikā pedagogi kopā
ar bērniem apgūs 43 tēmas. Katra
no aktivitātēm aizņems 15 līdz 30
minūtes.
Internetā pieejami arī materiāli
bērnu vecākiem angļu valodā. Interesenti var sazināties ar projekta
koordinatoriem par iespēju iesaistīties projektā un saņemt metodiskos materiālus, rakstot Jana.Strogonova@gmail.com vai sazinoties
pa tālruni 29129966.
Solvita Cukere

Bērni izmēģina jauno «Baskāju taku»
Ozolnieku novadā ģimenēm ar bērniem ir
radīta jauna, dabiska
un atveseļojoša atpūtas
vieta pie Salgales pamatskolas sporta kompleksa - «Baskāju taka»
60 m garumā.
«Projekta ietvaros jaunizveidotā taka paredzēta ne vien bērnu un
pieaugušo veselības stiprināšanai,
bet arī dabas materiālu izzināšanai
un zaļās domāšanas veicināšanai.
Staigājot kailām kājām pa dažādām
dabiskām virsmām, mēs norūdāmies, stiprinām organisma aizsardzības spējas, uzņemam zemes
enerģiju, atslābstam un nomierināmies» ar jaunumu iepazīstina Salgales pamatskolas direktore Irēna
Pauloviča.
«Baskāju taka» ierīkota piemērotā vietā, lai pirmsskolas
grupu bērni un skolēni sporta
nodarbībās varētu iekļaut arī šo
dabisko un veselīgo aktivitāti,
ar basām kājām izejot dažādiem
materiāliem klāto trasi.

Kā uzskata mediķi, tad atšķirīgu
izjūtu izbaudīšana, ejot kailām pēdām, dara mundru, līdzsvaro asinsspiedienu, izmasē nervu galus un
aktīvos punktus, tādējādi stiprinot
imunitāti un noņemot spriedzi.
Jaunā taka aicina ikvienu dabiskā veidā parūpēties par savu
veselību - vienkārši novilkt apavus
un doties pa taku, ar kailajām pēdām izjūtot koka, keramzīta, šķembu, mulčas, kūdras, mālu, grants,

smilts un citas faktūras. Līdzsvara
izjūtu stiprināšanai vienā no takas
posmiem ierakti virs zemes paaugstināti cinīši.
Bērni viens pēc otra, izmēģinot
jauno taku, ļāva pēdām iztaustīt
visdažādākās virsmas un to maiņu
– mīkstas un durstīgas, siltas un
vēsas, cietas un mīkstas, sausas un
mitras, bet noslēgumā kāju pēdas
noskaloja plastmasas vanniņā un
atkal uzvilka apavus. Pēc piedzīvotā
bērni dalījās savās izjūtās, atklājot,
ka pēdiņās dur un kņud.
«Baskāju taka» tapusi iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa „Es zinu, varu un
daru” ietvaros. Ideju praktiski īstenoja biedrība IMKA «Salgale»,
kas patiecas par atbalstu vietējiem
zemniekiem Gintam Grīnvaldam
un Jānim Vīgantam, kā arī Igoram
Baimanovam un SIA «Emburga
Pluss» par materiāliem takas izveidei. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, projekts bija jāīsteno līdz šī
gada 31. jūlijam, bet tā prezentācija
notika vasaras pulciņa noslēguma
pasākumā.
Solvita Cukere

Triāla čempionāts «Priežkalnu» trasē
Sestdien, 24. augustā, Ozolnieku
novada «Priežkalnu» trasē notika Latvijas triāla čempionāta priekšpēdējais trešais posms - Ozolnieku balvas
izcīņa, bet svētdien, 25. Augustā,
Latvijas klubu komandu čempionāts
un Jelgavas atklātais čempionāts.
Sestdien Latvijas čempionāta posmā
startēja 34 dalībnieki, no tiem seši
velo grupās.
«Sacensību trase tikai divas dienas pirms sacensībām tika pārveidota un tika uzbūvēti jauni elementi »
stāsta Egils Agarskis.
Gaidītā cīņa starp abiem Latvijas
čempionāta zelta medaļas pretendentiem Andri Grīnfeldu (Agarska Triāla Klubs) un Kasparu Vērnieku (MT
skola), izpalika. Kaut arī K. Vērnieks
brauca lieliski, jau pēc pirmā apļa
bija skaidrs, ka A. Grīnfelds sacensībās startē labā formā. Apļa rezultāts
2 pret 22 soda punktiem
A. Grīnfelda labā. Turpmākajā sacensību gaitā nekas nemainījās, kaut
arī trešā apļa priekšpēdējā posmā
A. Grinfelds pieļāva kļūdu un krītot
sadauzīja motocikla radiatoru. Rezultātā pēdējos divos posmos
A. Grīnfeldam 10 soda punkti un
viņš finišēja, motociklu stumjot.
Tomēr kopvērtējumā ar 18 pret
60 soda punktiem pārliecinoši
uzvarēja Andris Grīnfelds, kļūstot
par pretendentu uz šī gada Latvijas
čempiona titulu. Tamdēļ augusta
nogalē Ugālē, pēdējā posmā Andrim
būs jāizcīna vismaz trešā vieta.
Bet svētdien pārveidotā trasē
norisinājās klubu komandu čempio-

nāts. Komandu sastāvā trīs dalībnieki.
Uz šo čempionātu bija pieteikušās
septiņas komandas un seši individuālie dalībnieki.
«Agarska Triāla Kluba komanda,
kura ir vienpadsmitkārtēja ceļojošā
kausa ieguvēja, šoreiz startēja ne savā
spēcīgākajā sastāvā. Septiņkārtējais
Latvijas čempions Renārs Agarskis
šogad sacensībās nepiedalījās. Viņa
vietā kopā ar brāļiem Andri un Artūru
Grīnfeldiem ierindā stājās ugālnieks
Aivis Beļakovs», pārdomās dalās E.
Agarskis.
Abos pirmajos apļos ar nelielu pārsvaru uzvar Agarska TK. Taču trešajā
aplī pārlūza komandas līdera Andra
Grīnfelda motocikla rāmis. Tehnika
tika sakārtota, lai sacensības varētu
turpināties.
Finišā sīvā cīņā Agarska Triāla
Kluba komanda ar nelielu punktu

pārsvaru tomēr izcīnīja ceļojošo kausu,
atstājot aiz sevis kā otros MT skolas
komandu( Kaspars Vērnieks, Didzis
Grundulis, Gatis Šuliņš), bet trešie
palika Grobiņas MK (Kristers Einass,
Guntars Mateuss un Niks Alksnis).
Svētdien individuāli startēja arī dalībnieki ārpus komandām. Tie bija seši
Dmini un Dhoby grupu braucēji. Šeit
pirmajā vietā Arvis Alksnis (Grobiņas
MK), otrā Ketija Agarska (Agarska TK),
trešais Artis Alksnis (Grobiņas MK).
Individuāli absolūtajā vērtējumā tika sadalītas Jelgavas atklātā
čempionāta dalībnieku medaļas.
Par Jelgavas čempioniem šogad
kļuvuši Ozolnieku novada pārstāvji - Andris Grīnfelds, otrais Kaspars
Vērnieks, trešais Artūrs Grīnfelds.
Tālākajās vietās, ceturtais Kristers
Einass(Grobiņas MK), piektais Didzis
Grundulis(MT skola), sestais Guntars
Mateuss(Grobiņas MK), septītais Niks
Alksnis(Grobiņas MK), astotais Gatis
Šuliņš (MT skola), devītais Mikus
Hmeļņickis (MT skola) un desmitais
Aivis Beļakovs (Agarska TK).
Šis vērtējums ir ļoti interesants,
jo tā kā visi brauca vienā trasē, tas
reāli parāda katra vietu rangu tabulā.
Latvijas čempionāta pēdējais posms
būs Ugālē, kur svētdien, 1. septembrī,
notiks arī Baltijas Klubu komandu
čempionāts.
Savukārt 3.septembrī Latvijas izlase, kuras sastāvā ir Kaspars Vērnieks,
Andris un Artūrs Grīnfeldi dosies uz
Nāciju kausa Triāla sacensībām
Francijā.
Agarska TK preses dienests
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Megija Grundmane
ieguvusi titulu
“Latvijas Princese
2013”
Jūlijā Spīķeru koncertzālē notika festivāla
“Latvijas Talantīgā Meitene 2013” fināls, kur
piedalījās un sīvā konkurencē titulu “Latvijas
Princese 2013” izcīnīja
Ozolnieku novada skolniece deviņgadīgā Megija Grundmane.
Pēc trīs atlases kārtām, konkursa finālā bija iekļuvušas
un piedalījās 25 meitenes vecumā no 5 līdz 14 gadu vecumam,
demonstrējot žūrijai savas prasmes dziedāšanā, dejošanā, mākslas vingrošanā, modes zīmola
petra.lv tērpu demonstrācijas
uznācienos, baletā un instrumenta spēlē. Megija konkursa finālā,
dziedot duetā ar savu brāli Eduardu Grundmani - „Balss pavēlnieka 2013” titula ieguvēju, pārliecinoši izpildīja dziesmu “Zilais
putniņš” no I.Kalniņa teātra izrādes “Princis un ubaga zēns”.
M. Grundmane stāsta: „Kad
apbalvošanā izdzirdēju nosaucam
savu vārdu, no prieka un pārdzīvojuma pat asaras saskrēja acīs.
Pirmo reizi piedalījos šādā konkursā un visvairāk mani priecēja
iespēja izrādīt skaistos tērpus un
man pasniegtā balva- princeses
kronis, kurš ceļojis uz Latviju no
Itālijas.”
Jāpiebilst, ka konkursa laureātes - titulētās princeses iegūst tiesības piedalīties līdzīgos Eiropas
un Pasaules talantu festivālos.
Megijas vecāki - Ieva un Ainārs Grundmaņi pēc konkursa
priecājas par meitas veiksmīgo
debiju šāda mēroga pasākumā:
”Protams, kā vienmēr pārdzīvojām par saviem bērniem, jo Megija pirmo reizi uzstājās, dziedot
un demonstrējot tērpus uz mēles
plašākas publikas priekšā. Bet
mums prieks, ka viss izdevās.
Dalība šādos pasākumos palīdz
pārvarēt nedrošību un ceļ bērnu
pašapziņu.”
Solvita Cukere
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Ozolniekos norisinājās pirmās
speciālā triatlona sacensības

«MANA VASARA 2013»
pievēršas vides ekoloģijas tēmām
Divas augusta nedēļas Salgales pamatskolā
bērni un jaunieši divās
vecumu plūsmās piedalījās vasaras pulciņā, kas
šogad veltīts vides aizsardzības un ekoloģijas
tēmām. Šī gada vasaras
pulciņa moto: «Mēs par tīru vidi!» .

No 5. līdz 9. augustam vides veselības un ekoloģijas jautājumus
vienkāršā un bērniem saprotamā līmenī caur rotaļnodarbībām
apguva jaunākā grupa - 20 bērni
vecumā no 6 līdz 9 gadiem. Bet
nākamajā nedēļā no 12. līdz 16.augustam, jau citā sarežģītības pakāpē, vides tēmas iedziļinājās jaunieši vecumā no 10 līdz 13 gadiem.
Ikgadējā vasaras pulciņa organizators ir Salgales pamatskola. Tā darbību jau trešo gadu pēc
kārtas atbalsta Ozolnieku novada
pašvaldība ar skolēnu pārvadājumiem un ēdināšanas finansējumu,
savukārt Salgales pagasta pārvalde ar transportu ekskursijām.
Par ēdināšanu pulciņa dalībniekiem gādāja I/U «Pārstrauti», bet
ar materiāliem radošajām darb-

Ozolnieku Tautas nams
aicina ikvienu novada
iedzīvotāju izmantot
fotostudijas iespējas
Ar šī gada septembri (10.09.2013)
foto studijas telpās tiks atsākti iepriekš
iedibinātie foto tikšanās vakari. Septembrī, sadarbībā ar amatierfotogrāfu
biedrību “FotOzo”, studijas telpās tiks
atsākti fotografēšanas pamatu kursi,
to ietvaros būs iespējams uzzināt
visu par fotografēšanas pamatiem
- par digitālo fotokameru uzbūvi, to
aksesuāriem, optikas pamatprincipiem
(diafragmu, slēdža ātrumu un jūtību
(ISO)), ekspozīciju, asuma dziļumu,
kadra būvi, fotogrāfiju digitālo apstrādi
un citus dalībniekus interesējošus
jautājumus.
Tautas nama fotostudijas telpas ir
iespējams izmantot arī individuālām
fotografēšanas nodarbībām. To ietvaros jebkuram novada iedzīvotājam, ir
pieejams moderns un pilnībā nokomplektēts fotostudijas aprīkojums.
Izvērstāka informācija par aktivitātēm Ozolnieku Tautas nama fotostudijā
ir pieejama Ozolnieku novada mājas
lapā www.ozolnieki.lv, kā arī rakstot uz e-pasta adresi: tautasnams@
ozolnieki.lv, fotozo@inbox.lv vai zvanot
pa tālruni 26525350 (Rita Barona) vai
26090808 (Rinalds Vācers).
Rinalds Vācers

nīcām un balvām atbalsta biedrība «IMKA Salgale».
Vasara pulciņa vadītājs Edgars Paulovičs stāsta: «Pagājušogad vairāk pievērsāmies novada izpētei un kultūrvēsturiskā
mantojuma apzināšanai. Šogad,
līdz ar uzņēmuma «EKO Osta»
darbības paplašināšanos Salgalē,
nolēmām kopīgiem spēkiem vairāk izzināt personīgo ekoloģiju
un vides aizsardzību. Izveidojām
EKO ķerru un devāmies vides
akcijā «Lietas, kas nav topā».
Tās laikā uzrunājām māju saim-

niekus un aicinājām nodot videi
kaitīgos atkritumus- nolietotās
riepas, nevajadzīgos krāsu, eļļas un šķīdinātāju iepakojumus.
Mūsu EKO ķerra pildījās ar dažādiem ķīmiskiem atkritumiem,
kurus vēlāk nodevām otrreizējai
pārstrādei «EKO Ostā». Ikdienas
norisēs nozīmīga vieta atvēlējām
daudzveidīgām nodarbēm - koka,
māla un papīra lietišķām darbnīcām. Nedēļas laikā tapa foto
rāmīši, dekoratīvie magnētiņi un
nometnes karogs. Katru dienu
kopīgi izvērtējām, uzzīmējot un

piestiprinot pie lielas ozola lapas
savu emociju aplīti».
Nozīmīga vieta dienas kārtībā
ierādīta sportiskām aktivitātēm dažādām komandu spēlēm, izturības pārgājieniem, peldēm. Aizraujoši izvērtās apslēptās mantas
meklēšanas, foto orientēšanās un
nakts izaicinājumu pasākumi.
Notika arī dažādas pārvērtību
spēles un šovi, kur veci tērpi pārtapa modernos, bet avīžu masa
jaunos darbos. Padarīto bērni
demonstrēja vecākiem talantu un
tērpu šovos.
Uzrunājot vasaras pulciņa dalībniekus, atklājas, ka karstajās
augusta dienās bērniem vislabāk
patīk dubļu volejbols un ūdens
izpriecas. Skolas rotaļu laukums,
āra baseins un jaunais volejbola
laukums kļuvis par iemīļotu bērnu rotaļu vietu.
Kopīgais darbs sevis un vides
jautājumu izpētē noslēdzās ar
vecāku un viesu dienu, kuri tika
aicināti kopā ar bērniem novērtēt
vasaras pulciņā paveikto, apskatīt
radošo darbu izstādi un piedalīties koncertā un Baskāju takas
iemēģināšanā.
Solvita Cukere

Nr.

Kolektīva nosaukums

Vadītāja vārds, tel.

Uzņemšanas laiks

Nodarbību
diena

1.

Senioru deju kolektīvs „Ozolnieki”

Mārīte Skrinda 29428013

8. septembrī plkst. 17.00

Svētdiena

2.

Jauktais koris

3.

Bērnu un jauniešu muzikālais teātris
„Nianse”

Ingūna Lipska
29851718

9. septembrī plkst. 18.00
(3-16 gadi)

4.

Bērnu vokālais ansamblis „Nianse” (3
– 4 gadi, 5 – 6 gadi, 10 – 15 gadi)

Rūta Bergmane
28328935

11. septembrī
plkst. 17.30 – 19.00

Pirmdiena
Trešdiena

5.

Amatierteātris

Dace Vilne 26730840

6. septembrī plkst.19.00

Vienosies

6.

Fotostudija

Rinalds Vācers 26090808

10.septembrī plkst.18.00

Otrdiena

Inta Zakenfelde 26529279

MAKSAS KURSI

Agita Vaivade 20249141

25. septembrī
plkst.18.00 (iesācējgrupa)
plkst.19.00 (turpinātājas)
3. septembrī
plkst.9.45 (2-3 gadi)
plkst.11.15 (1-2 gadi)
plkst. 12.45 (9-14 mēneši)
plkst. 14.15 (3-8 mēneši)
7. septembrī plkst. 12.00
3.septembrī
plkst. 17.00 – 18.00

Evija Lagzdiņa 26411308

Kontaktēties ar pasniedzēju

Anete Rone 27808138

3. septembrī plkst. 17.00

Anete Rone 27808138

3. septembrī plkst.19.00

7.

Vēderdejas

Marina Rižova 28269759

8.

Bērnu attīstošās nodarbības bēbīšu
skolā „Mazulis” (3 mēn. – 3 g. – kopā ar
vecākiem)

Solvita Grasmane 22037566
(vēlams iepriekš pieteikties)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pieaugušo gleznošanas studija
Bērnu gleznošanas studija
(3-5 gadi, 6-10 gadi)
Solo dziedāšanas stundas
(individuālas nod.,bez vecuma
ierobežojuma)
Deju skola „Kaprīze”
Hip-Hop (7-11 gadi)
Deju skola „Kaprīze”
Pilates (no 15 gadiem…)
Deju skola „Kaprīze”
Strip plastic (no 15 gadiem…)
Angļu valoda

Kontaktēties ar diriģenti

Agita Vaivade 20249141

Anete Rone 27808138

5. septembrī plkst. 20.00

Diāna Fogta 29297781

10. septembrī plkst. 17.00
(4-6 gadi)
plkst. 17.40 (skolēniem un
jauniešiem)

Tālr: 26525350, 63050144; e-pasts: tautasnams@ozolnieki.lv

Pirmdiena
Ceturtdiena
Pirmdiena
Piektdiena

Trešdiena

Otrdiena

Sestdiena
Otrdiena
Sestdiena
Vienosies
Otrdiena
Ceturtdiena
Otrdiena
Ceturtdiena
Otrdiena
Ceturtdiena
Otrdiena
Ceturtdiena

Ozolnieku speciālais
triatlons novadā tika
rīkots pirmo reizi un
norisinājās 24. augustā
pie Ozolnieku ezera.
Pasākumā piedalījās
dalībnieki vecumā no
5 līdz 60 gadiem, pārstāvot gan novadu, gan
Jelgavu. Kopā sacensībās startēja 41 dalībnieks - 14 bērni, 2 jaunieši un 25 pieaugušie.
Kā akcentēja viens no pasākuma organizatoriem Mārtiņš Prīsis:
«Ozolniekos ir ļoti daudz sportisku
cilvēku. To ikdienā varam novērot
gan skrējēju kluba «Ozolnieki» sacensībās, gan Ozolnieku spartakiādē, gan velobraucienā, gan peldoties Ozolnieku ūdenskrātuvē.
Tāpēc, apvienojot visu iepriekšminēto, rīkojām Ozolnieku speciālo
triatlonu. Salikums - peldēšana,
tad velobrauciens un skriešana, ir
klasisks. Pērn Ozolniekos bija duatlons - skriešana un riteņbraukšana, šogad tam vēl pievienojām
peldēšanu.»
Distance sākās ar 100 metru
peldējumu Ozolnieku ūdenskrātuvē. Gan puišiem, gan meitenēm
peldēšanā bija vienāds distances
garums, bet bērniem īsāks 20
metri.
Sacensību sākumā startēja
jaunākie dalībnieki - zēni un meitenes vecumā no 5 līdz 11 gadiem,
tad jaunieši.
Pēc peldējuma dalībnieki ātri
pārģērbās, uzlika numurus un
aizsargķiveres, leca saviem braucamajiem mugurā un devās velo
braucienā pa novada centrā nosprausto trasi. Kā atzīmēja sacensību dalībnieki, velo trase bijusi
laba un interesanta, pa dažādiem
segumiem- asfaltu, granti, meža
ceļiem un bruģa segumu. Trase
veda pa dažādām novada vietām,
kopumā 13,5 km garumā. Pēc velo
trases dalībnieki atgriezās starta
vietā pie Ozolnieku ūdenskrātuves, kur novietoja savus velosipēdus un devās pēdējā sacensību
posmā – skrējienā.
Pēc sacensībām uzrunājot dalībniekus, izrādījās, ka visgrūtākais
posms izrādījies tieši skrējiens,
kuru pēc velo brauciena, nokāpjot
no velosipēda, bijis grūti uzsākt,
jo kājas gribējušas vēl mīties tik

Galvenais ir
saņemties,
pieteikties un
piedalīties. »

}

uz priekšu. Krosiņš 2 km garumā pa jauno, labiekārtoto bruģa
celiņu apkārt Ozolnieku ezeram
daudziem izrādījās grūtākais pārbaudījums un šajā posmā līderos
izvirzījās pieredzējušie skrējēji.
Skrējēju kluba «Ozolnieki»
projektu koordinatore un sacensību galvenā tiesnese Rita Mestere
gandarīta par pirmo šāda veida pasākumu novadā: «Mērķi mums ir
lieli. Vēlamies kopā ar sportistiem
tuvāko gada, divu laikā atjaunot arī
Ozolnieku maratonu. Izvērtējot šodienas sacensības, domāsim arī par
senioru grupu vecumā no 50 un
vairāk gadiem. Pagājušogad piedalījāmies duatlonā- skrien, brauc
un atkal skrien. Šogad prieks, par
vasaras triatlonu, kuram klāt nāca
arī peldēšana.»
Pirmās vietas ieguvēja, 25 gadus
vecā dejotāja no Jelgavas, Liene
Simsone finišē ar smaidu uz lūpām:
« Ikdienā skrienu un dejoju, jo tas
ir forši, veselīgi, palīdz būt labā formā un sniedz labsajūtu ķermenim

un garam. Skriešana ir ļoti demokrātiska. Uzvelc atbilstošus apavus
un uz priekšu. Man bija prieks, ka
šodien izturēju līdz galam. Galvenais ir saņemties, pieteikties un
piedalīties. »
Sacensību otrās vietas ieguvēja
sieviešu grupā, novadniece Zane
Dzirkale, kura triatlonā piedalījās
kopā ar visu ģimeni - piecgadīgo
meitiņu Elīnu un vīru Juri Kļaviņu,
priecīga, ka visi ir spējuši pabeigt
trasi: «Mums visiem patika šīs
sacensības. Ūdens peldēšanai arī
silts un laika apstākļi šodien jauki.
Visgrūtākais bija uzsākt skriet pēc
brauciena. Šodien, skrienot par
jauno bruģa segumu,
iedomājos, ka tas būtu
piemērots arī skrituļošanai un novadā varētu noorganizēt arī šāda
veida sacensības.»
Uzvarētāji vīriešu
grupā, jelgavnieki Ainārs Gudēvics un Andris Veiss, abi atzīstas,
ka pārbaudījums bija
riteņbraukšana, jo abi
ir pieredzējuši skrējēji.
Vienpadsmit gadus vecais
Ozolnieku vidusskolas 4. klases
skolnieks Edijs Blūms gandarīts
par izcīnīto pirmo vietu un medaļu: «Man patīk sportot. Arī tētis
agrāk sportoja. Ikdienā spēlēju
futbolu, bet šīm sacensībām mani
pieteica māsas draudzenes mamma. Man šodien vislabāk patika
braukt ar riteni, bet visgrūtāk
gāja ar peldēšanu. Ievēroju, ka
svarīgi biji ātri pārģērbties un
turpināt trasi.»
Bet desmitgadīgo arī pirmās
vietas ieguvēju savā grupā, Jelgavas 6. vidusskolas skolnieku Vitāliju Čerkasu sacensībām pieteikusi mamma, kura izlasījusi ziņu
pilsētas portālā. Ikdienā Vitālijs
nodarbojas ar karatē, bet šīs sacensības bija labs pārbaudījums
fiziskajai sagatavotībai citās jomās. Vitālijs stāsta: « Skriet bija
visgrūtāk, jo biju jau paguris un
garš posms. Bet braukt ar velosipēdu patika, trase interesanta.
Biju pārliecināts par sevi un nācu
ar domu uzvarēt. Jūtos noguris,
bet laba sajūta, jo izcīnīta medaļa.»
Sportiskais un ģimeniskais pasākums varēja notikt, pateicoties
Ozolnieku novada domes, skrējēju
kluba „Ozolnieki”, SIA „L4”, SIA
„Jaunmāja”, SIA „Siltums Jums”
un SIA „EKC” atbalstam.
Solvita Cukere
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«EKO Ostā» var
nodot vecās
riepas un videi
kaitīgus
atkritumus

«EKO Osta» aicina iedzīvotājus un uzņēmumus rīkot talku
savā garāžā un šķūnīšos, nododot otrreizējai pārstrādei nevajadzīgās nolietotās auto riepas,
tā rūpējoties par tīru vidi.
Riepas un ķīmiskos atkritumus - izlietotas krāsas, eļļas un
šķīdinātājus var nodot Ozolnieku novada Salgales pagasta
«Akačos». Lai atvieglotu un
paātrinātu nolietotu riepu pieņemšanas procesu, pirms riepu
nogādes pieņemšanas punktā
iepriekš nepieciešams sazināties ar pārstrādes uzņēmuma
pārstāvjiem, precizējot riepu
nogādes laikus.
Pirms riepu nodošanas lūgums zvanīt pa tālr.: 26481619
Darba dienās: 9.00-18.00
Sestdienās: 9.00-18.00
«Pieņemšanas punktos
savāktās nolietotās riepas tiks
sasmalcinātas un nogādātas
otrreizējai pārstrādei, padarot
iegūto materiālu par vērtīgu
izejvielu citu izstrādājumu izgatavošanai. Riepas dabiskos apstākļos sairst vairāk nekā 100
gadu laikā. Tā kā gumijas ražošanai jaunu riepu izgatavošanai
tiek izmantoti naftas produkti,
riepu sadalīšanās galaprodukti
ir kaitīgi videi un var saindēt
to, kā arī apdraudēt cilvēku
veselību. Savukārt dedzinot
riepas ugunskurā vai nepareizi
aprīkotā apkures katlā, tiek
radīts kaitējums ekoloģiskajai
sistēmai. Tādēļ aicinām rīkoties
dabai draudzīgi un nodrošināt
riepām otru dzīvi, izmantojot
iespēju nodot tās pārstrādei»
stāsta uzņēmuma projektu
vadītājs Andris Uļjanovs.
Solvita Cukere

«Ozolnieku Avīze»
Metiens – 3500 eks.
Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482
e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem
atbild autors.
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augusts 2013

ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam
septembra jubilārus!
Annu Labuču
Ansi Randeru
Arvīdu Maķēnu
Ādolfu Samuļoni
Āriju Strazdu
Ilgu Bergmani
Jāni Cunski
Uldi Gerberu
Lai nu gadi skrien ar joņiem,
Mums būs stipras vēl delnas
No ābeļu ziedu rasas,
No pašu zemītes melnas.

Ozolnieku Tautas nams ielūdz septembrī!
Bruno Alsiņa foto izstādes
„Ozolzeme – Latvija”
atklāšana.
Izstāde apskatāma
līdz 4. oktobrim

Ozolnieku novada
amatierteātra
izrāde - kriminālkomēdija

Robērs Tomā “8 sievietes”

Režisore Dace Vilne.
Kamerzāles izrāde jaunās krāsās –
uz lielās skatuves.
Ieeja: Ls 2,00, pensionāriem,
skolēniem Ls 1,00

Aicina bērnus uz tenisa
nodarbībām

Ceturtdienu vakari no
plkst.18.30 līdz 21.00 Tavi!
Septiņu nodarbību un meditāciju
cikls katram, kurš meklē
saskaņu ar sevi un citiem
par tēmām :
Patiesība 19.09. 2013
Drosme 3.10. 2013
Brīvība 17.10. 2013
Līdzcietība 31.10. 2013
Ticība 14.11. 2013
Piedošana 28.11. 2013
Mīlestība 12.12. 2013
Nodarbības vada psihoterapeite
Antra Sloka-Jakovļeva
Vairāk informācijas
www.antrasprakse.lv
Dalības maksa Ls 4.00 par
nodarbību.

Ozolnieku Sporta centrs

Sporta centrā divas reizes nedēļā
tiek piedāvāti treniņi 5-7 gadu
veciem bērniem.
Ar jautājumiem par tenisa
nodarbībām Ozolniekos var griezties
pie trenera Ivara Zuša, mob. 29781229,
vai arī pie nodarbību koordinatores
Innas Beļatičas, mob. 25697155.

28. septembrī notiks su
ņu un kaķu izbrauku
ma
vakcinācija pret tra
kumsērgu
28. septembrī:
u Plkst. 9.00 Garozā pie
veikala Vesko
u Plkst. 12.00 Emburgā
Salgales pagasta iedzīvo
tājiem ārpus ciematiem
lūgums pierakstīties līdz
28. septembrim, sazinoties
ar
veterinārārsti Dinu Circen
i m. 29185709.
Vakcinācijas laikā būs ies
pējams veikt arī kompleksā
s
potes un iegādāties attārp
ošanas medikamentus.

no septembra piedāvā sporta nodarbības bērniem:
 Bokss - jauniesācējiem (no 8 gadu vecuma) pirmdienās, trešdienās, piektdienās
plkst. 18.00-20.00 Pirmā nodarbības 2. septembrī .
Treneris Pjotrs Antonovs. Uzziņas un pieteikšanās pa tālruni 25905024.
 Karatē – jauniesācējiem (no 6 gadu vecuma) un bijušajiem audzēkņiem trešdienās
plkst. 17.00, sestdien plkst. 11.00. Sapulce un pirmā nodarbība 7. septembrī plkst. 11.00
Treneris Sergejs Rubļovs. Uzziņas un pieteikšanās pa tālruni 29276315
 Futbols – bērniem no 5 līdz 8 g. pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst. 17.00.
Jauniesācējiem pirmā nodarbība 2. septembrī plkst. 17.00
Treneris Rimants Štopis. Uzziņas un pieteikšanās pa tālruni 26402025
 Orientēšanās – jauniesācējiem no 10 gadu vecuma un bijušajiem audzēkņiem
otrdienās, piektdienās plkst. 17.00. Pirmā nodarbība 3. septembrī plkst. 17.00
Trenere Ingūna Čākure. Uzziņas un pieteikšanās pa tālruni 26542051
 Vispārējā fiziskā sagatavotība – pirmā nodarbība 2. septembrī.
Pirmdienās, trešdienās, piektdienās ( 10-13 g. v.)no plkst. 15.30 līdz 17.00
Otrdienās, ceturtdienās ( 7 -9 g. v.) no plkst. 15.30 līdz 17.00
Otrdienās, ceturtdienās ( 4 -6 g. v.) no plkst. 17.00 līdz 18.00
Trenere Una Tiliba. Uzziņas un pieteikšanās pa tālruni 29452792
Ozolnieku Sporta centrs tālrunis uzziņām 63050526

Atsākušās sporta deju nodarbības
Ānes kultūras namā!

Sliežu ceļu remonta dēļ
no 16.09.2013. plkst. 9.00 līdz
25.09.2013. plkst. 7.00
autotransporta kustībai
tiks slēgta dzelzceļa
pārbrauktuve Ozolnieku novadā
uz autoceļa P I00 posmā Jelgava
- Dalbe.

IZZINI! APZINIES !
PILNVEIDO SEVI!

13. septembrī
plkst. 17.00

Laipni aicināti dejot gribētāji jebkurā
vecumā, kuri vēlas iemācīties dejot,
uzlabot savu fizisko formu un lieliski
atpūsties.
Pieaugušajiem nodarbības notiek:
Pirmdienās (standartdejas - lēnais valsis,
vīnes valsis, kviksteps, tango.)
plkst. 18:30 - 20:30
Ceturtdienās (Latīņamerikas dejas čačača, džaivs, samba, rumba.)
plkst. 18:30 - 20:30
Nodarbības ir bez maksas!
Hobby class grupa (nepieciešami ērti
apavi, ērts apģērbs un gribasspēks).
Nodarbības vada sporta deju skolotājs
Andris Ekmanis.
Tālrunis uzziņām - 26245731

Aizsaulē
aizgājuši
Aina Bergmane
Vija Cēpure
Olga Freiberga
Lilija Granta
Emīlija Kantele
Vilma Kolodeznaja
Olga Kugrēna
Ilmārs Masteiko
Natālija Neiciniece
Valija Reiniece
Daina Rudmieze
Ligita Struža
Vladimirs Vaitkuns
Aldonija Žīmante

(1940)
(1941)
(1936)
(1926)
(1929)
(1936)
(1931)
(1958)
(1925)
(1936)
(1928)
(1947)
(1948)
(1932)

