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ar saknēm novadā

Tev, Latvija

Manai
Latvijai –

95

Un atkal Tev, Latvija, svētki!
Šai pelēkā novembra dienā!
Es iededzu sarkanu sveci
Tavā dzimšanas dienā!
Sarkanās sveces liesma,
Lai kvēlo par mīlestību,
Par lielo, kas izskan
dziesmās,
Par tautas brīvību.
Es baltu iededzu sveci,
Par baltām un saulainām
dienām,
Lai tauta jūt Tavu plecu
Stipru kā mūra siena.
Es dzeltenu gribēju iedegt
Par ziedošām pļavām un
siliem,
Un zilo, kur viļņojas liedags,
Par jūru un ezeriem ziliem.
Bet atkal iededzu sārto,
Jo mīlu es Tēviju manu
Ar sarkanbaltsarkano krāsu,
Ar “Dievs, svētī Latviju!”
skanam.
(Rasma Urtāne)

Novembris ir gada tumšākais
mēnesis, kad ikvienam sevī klusās pārdomās jāizlolo dzīves svarīgākie un lielākie jautājumi. Kas
es esmu? Kur ir manas saknes?
Kas man ir Latvija? Šie nav viegli, bet ikvienam svarīgi jautājumi, lai rastu sevī spēku iet tālāk.
Šīs atbildes ir jārod, lai saprastu, ko teikt bērniem, kuri jautā.
Savādi, bet uzriez gatavi sniegt
atbildes ir tie, kuri dažādu iemeslu dēļ devušies prom no Latvijas. Jo viņi šos jautājumus, dzīvojot svešumā, sevī ir izsāpējuši
un raduši skaidras atbildes. „Latvija ir un paliks mana Dzimtene.
Latvija man ir visskaistākā. Latvijā ir mana dzimta, mani radi,
manu tuvinieku kapi. Latvijā ir
skaista daba, tradīcijas, svētki,
dziesmas, dejas, ēdieni, īpašas
smaržas. Latvijā ir visskaistākās meitenes,” tās ir tikai dažas
dzirdētās atziņas. Kas Latvija ir
Tev? Vai vari ar lepnumu teikt„ŠĪ IR MANA VALSTS! MANA
LATVIJA!”
Solvita Cukere

Valsts svētkos vēršam skatienus un sirdi uz augšu
15. novembra vakarā Ozolnieku
Tautas namā svinīgā un sirsnīgā gaisotnē norisinājās Valsts svētku sarīkojums „Dod zvaigznes, pret kurām
pacelt skatienu…”, kurā apbalvoja
novada sakoptāko sētu saimniekus,
sveica novadniekus par īpašiem
sasniegumiem darbā un sportā.
Pasākumu kuplināja Ozolnieku novada mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi- Senioru deju kopa „Ozolnieki”, Jauktais koris „Līga”, Pūtēju
orķestris „Zelmeri PRO”.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis uzrunāja
svētku dalībniekus: ”Mūsu cilvēki
savā sirdī glabā Dzimtenes mīlestību. Par pašsaprotamām jākļūst tādām vērtībām, kā darba tikumam,
atbildības sajūtai un cieņai pret
sevi, saviem tuvākajiem un mūsu
valsti. Cilvēku diženumu vajadzētu
noteikt ne pēc vārdiem, bet pēc darbiem, ko viņš spēj paveikt. Novēlu
mums visiem katru dienu sākt ar
degsmi un pēc labākās sirdsapziņas
veikt uzticētos pienākumus, rūpēties par savām ģimenēm. Lai vaka-

rā, dodoties pie miera, mēs zinātu,
ka esam darījuši visu, kas mūsu
spēkos, lai Latvija kļūtu arvien
stiprāka un laimīgiem cilvēkiem
bagātāka. Sveicu Jūs Latvijas valsts
proklamēšanas 95. gadadienā! Paldies, ka Jūs lepni nesiet Ozolnieku
novada vārdu pasaulē!”
„Ozolnieku novada sakoptākā
sēta 2013” izvērtēšanas komisijas
priekšsēdētājs Guntis Rozītis, svei-

cot uzvarētājus, atzīmēja: ”Komisijai ar katru gadu kļūst arvien grūtāk
izvērtēt Jūsu veikumu, jo redzam
realizētas arvien jaunas, pārsteidzošas idejas. Viens saimnieks
savā īpašumā ieguldījis vairāk līdzekļus, bet savukārt cits- darbu.
Jūs esat tie, kuri rāda paraugu, kā
kopt savas mājas un īpašumus. Ceram, ka šiem labajiem piemēriem
sekos arī citi.”

Svētkos Ozolnieku novada dome
pasniedza Atzinības rakstus:
Rolandam Arājam par ieguldījumu vēstures izzināšanā un
jaunatnes patriotisko audzināšanu.
Nellijai Blektei par ieguldījumu
un sasniegumiem Garozas pamatskolas skolēnu izglītošanā. Mārītei Skrindai, Intai Zakenfeldei
un Dacei Vilnei par augstu darba
profesionalitāti un Ozolnieku novada kultūras tradīciju stiprināšanu. A/S Swedbank sarūpētu balvu
Valsts svētkos par izcilu darbu saņēma Ozolnieku vidusskolas fizikas un
matemātikas skolotāja Inna Galviņa. Ozolnieku novada Izglītības
pārvaldes vadītājs Uldis Gāle sveica
skolas par aktīvu dalību Olimpiskajā dienā.
Svētku pasākuma režisore,
Rita Barona novadniekiem novēl:
”Mūsu Latvijai- 95! Iesākas nākamais saules loks Latvijas krastos.
Un pirmais simtnieks nav aiz nesaredzamiem kalniem. Domāsim, ko
esam gatavi dot savai valstij!”
Solvita Cukere
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novembra sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos notei-

kumus Nr.29/2013 „Grozījumi
saistošajos noteikumos 1/2013
„Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2013.gadam””.
2. Veikt grozījumus Ozolnieku
novada domes štatu sarakstā.
3. Veikt grozījumus Ozolnieku
novada domes maksas pakalpojumu sarakstā.
4. Apstiprināt Grozījumus
Ozolnieku novada Dzimtsarakstu
nodaļas maksas pakalpojumu
sarakstā.
5. Apstiprināt „Grozījumus
saistošajos noteikumos 12/2013
„Par nekustamā īpašuma nodokli
Ozolnieku novadā 2014. gadā”.
6. Apstiprināt Grozījumus
saistošajos noteikumos 7/2013
„Par neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanas kārtību bez apbūves tiesībām un nomas maksas
apmēru Ozolnieku novadā”.

PAZIŅOJUMS:

Saskaņā ar Ministru kabineta
2012. gada 25. aprīļa rīkojumu Nr.
195 „Par darba dienu pārcelšanu
2013. gadā” informējam, ka Ozolnieku novada pašvaldībā tiek pārceltas darba dienas:
● no pirmdienas, 2013.gada
23.decembra, uz sestdienu, 2013.
gada 14.decembri,
● no pirmdienas, 2013.gada
30.decembra, uz sestdienu, 2013.
gada 28.decembri.

Jelgavas lauku
partnerība “Lielupe”
aicina uz forumu

7. Apstiprināt Grozījumus Ozol-

mi, norēķinoties par pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem, tiks
veikti tikai Ozolnieku novada
pašvaldības kasē, Stadiona ielā
10, Ozolniekos. Informējam, ka
Ozolnieku novada pašvaldības
kase nedarbosies kā skaidrās
naudas nomaiņas vieta, sadarbībā ar VAS „Latvijas Pasts”, Ozolnieku novadā būs divas skaidrās
naudas nomaiņas vietas:
1. Branku pasta nodaļa,
Parka 4, Brankas, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3042;
2. Ozolnieku pasta nodaļa,
Stadiona ielā 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads,
LV-3018
Emburgas pasta nodaļā šāds
pakalpojums netiks sniegts, to
veiks Iecavas pasta nodaļā.7

Ozolnieku novada Sociālais dienests
informē par izmaiņām
Ozolnieku novada Sociālais dienests informē, ka mainoties minimālajai mēneša algai, mainīsies to pensionāru un nestrādājošo invalīdu loks, kuri varēs pretendēt uz mājokļa (dzīvokļa) pabalstu.
Ozolnieku novada saistošie noteikumi nosaka, ka mājokļa (dzīvokļa) pabalsts tiek piešķirts pensionāriem un nestrādājošie invalīdiem,
kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās
algas, tas ir 157.00 Ls vai 224.00 EUR, sākot no 2014. gada 1. janvāra.
Sociālais dienests aicina Ozolnieku novada pensionārus un nestrādājošos invalīdus, ja viņu ienākumi janvārī nepārsniedz 224.00 EUR,
vērsties Sociālajā dienestā.
Tālr. 63084716, 63084715, 63084505

Iepriekšējā Eiropas Savienības
fondu plānošanas periodā biedrība veiksmīgi darbojās LEADER
pieejas īstenošanā, piesaistot
atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansējumu. LEADER projektu konkursos
Ozolnieku novada pašvaldība ir
iesniegusi un īstenojusi 8 projek-

ATGĀDINĀM:

Laikā no 2014. gada 1. līdz
14. janvārim Ozolnieku novada
pašvaldības pakalpojumu sniegšanas vietās nebūs iespējams
veikt skaidras naudas maksājumus. Skaidras naudas maksāju-

Solvita Cukere un Sarmīte Strode, Sociālā dienesta vadītāja

Stiprināsim piederību
dzimtajam novadam

SIA „Ozolnieku
KSDU” turpina
tradīcijas

Biedrība Jelgavas lauku
partnerība (JLP) “Lielupe” dibināta 2005.gadā.
Tajā darbojas Jelgavas un
Ozolnieku novadu nevalstiskās organizācijas,
pašvaldības, uzņēmumi,
zemnieku saimniecības,
fiziskās personas. Tās
mērķis- veicināt abu novadu lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, iesaistot
sabiedrību un atbalstot
tās iniciatīvas, piesaistot
finansiālos, materiālos un
intelektuālos
resursus.

tus. Iegādāts akordeons un flīģelis Ozolnieku mūzikas skolai, skatuves tērpi deju kopai „Garroze”,
labiekārtotas Ozolnieku sporta
centra un Teteles parka teritorijas, iegādāti kokapstrādes instrumenti Teteles skolas darbmācības
kabinetam, kopā saņemot gandrīz
Ls 35 000
līdzfinansējumu.
Ozolnieku novada iedzīvotāji,
nevalstiskās organizācijas un
uzņēmēji līdz šim ir bijuši
mazaktīvi.
Gatavojoties Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.
plānošanas periodam, biedrība
JLP„Lielupe” aicina Ozolnieku novada iedzīvotājus, NVO
un uzņēmēju pārstāvjus 13.
decembrī plkst. 10.00 piedalīties „Iedzīvotāju forumā” Nākotnes kultūras namā, Glūdas
pag., Jelgavas novadā.
Informācija par JLP „Lielupe”
darbību un atbalstītajiem projektiem ir pieejama mājas lapā:
www.partneribalielupe.lv. Aicinu
iesaistīties biedrības pasākumos
un piedalīties forumā!
Antra Pošeika, projektu speciāliste
(antra.poseika@ozolnieki.lv
tālr. 66047857)

TirkizBand”
izdzied
mīlestību
Latvijai

aktualitātes

11. novembrī Ozolnieku novadā notika Lāčplēša dienai veltīti
piemiņas brīži pie Skuju skolas
un Vareļu pieminekļa Garozā.
Pieminot 1919. gada Latvijas brīvības cīņas, ziedi karavīriem tika
nolikti arī Teteles kapos. Atceres
pasākumos piedalījās Ozolnieku
vidusskolas, Teteles, Garozas un
Salgales pamatskolu skolēni un
pedagogi, kā arī tuvējo ciemu iedzīvotāji, Ozolnieku novada vadība un deputāti, tādējādi stiprinot
piederību dzimtajam novadam.
Novadnieku sirdīs ir gandarījums
par Valsts Kultūrkapitāla fonda
un Ozolnieku novada domes pie-

nieku novada domes nolikumā
„Par kārtību, kādā tiek iesniegti
un izskatīti pieteikumi Ozolnieku
novada domei finansējuma saņemšanai sporta atbalstam”.
8. Apstiprināt Ozolnieku novada
domes saistošos noteikumus
Nr.33/2013 „Grozījumi Ozolnieku
novada domes 2012. gada
11. decembra saistošajos noteikumos 14/2012 „Par Ozolnieku
novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem””.
9. Noteikt sociālās aprūpes
centra „Zemgale” iemītniekiem
uzturēšanās maksu mēnesī –
EUR 420.00 (Ls 295) ar
2014. gada 1. janvāri.
10. Noteikt autoceļu uzturēšanas klases Ozolnieku novada
ielām un ceļiem ziemas sezonā.
11. Palielināt bērnu skaitu PII
„Pūcīte”, izveidojot 4 grupas.

Noslēdzot 2013. gadu , SIA
„Ozolnieku KSDU” vēlas turpināt pagājušajā gadā ieviesto
tradīciju. Aizritot 2012. gadam,
„Gada labākais sētnieks”
titulu iedzīvotāju balsojumā ieguva Ruta Mitrofanova jeb tautā saukta „Rūķītis”. Iedzīvotāji
rakstīja vēstules par viņas čaklo
un rūpīgo attieksmi pret darba
pienākumiem.
Arī šogad nominācijas iegūs
trīs čaklākie sētnieki. Lai SIA
„Ozolnieku KSDU” spētu objektīvi novērtēt sētnieku darbu,
iedzīvotājiem būs jāsniedz savs
balsojums.
Priecāsimies saņemt vēstules,
apsveikumus un sirsnīgus novēlējumus sētniekiem vai citiem SIA
„Ozolnieku KSDU” darbiniekiem,
kuri pelnījuši atzinību.
Balsojuma vēstules iesniegt
Kastaņu ielā 2, SIA „Ozolnieku
KSDU” birojā vai sūtot e-pastu:
info@oksdu.lv. Jānorāda vārds,
uzvārds, adrese un čaklā sētnieka vārds vai apkopjamā platība.
Balsot var vienreiz no 2013.
gada 19. novembra līdz 19.
decembrim.
„Gada labākais sētnieks” titula ieguvējus apbalvos ar Atzinības rakstiem un naudas prēmijām. Vairosim labo, sniedzot
atzinīgu vērtējumu tiem, kuri to
pelnījuši.
Zane Šauva, SIA „Ozolnieku KSDU”
biroja administratore

šķirto finansējumu, lai projekta
ietvaros sakoptu pieminekli 1919.
gada 18. novembrī kritušajiem
kara skolas pirmā izlaiduma kadetiem Garozas „Vareļos”.
Ozolnieku novada dome
un deputāti izsaka sirsnīgu
pateicību izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem,
kultūras darbiniekiem un
novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, kuri
ar savu darbu stiprina lokālpatriotismu un nacionālo
pašapziņu bērnu un jauniešu vidū.
Savā ikdienā, kuru šobrīd

daudzi dēvējam par sūru, atcerēsimies tos, kuri ziemā un salā,
izmirkuši un reizēm neēduši,
draugu un tuvinieku nāves piedzīvojuši, ievainoti un neziņā par
rītdienu, tomēr vēlējās un spēja
radīt valsti – manu, tavu, mūsu
valsti. Viņi nedevās pasaules plašumos kalpot citām tautām. Viņi
pierādīja, ka latvieši nav tikai
kalpu tauta. Vai latviešu brīvības
cīnītāji būtu kļūdījušies? Atbildi
uz šo jautājumu mums neviens
nepateiks priekšā – tā ir mana,
tava, ikviena latvieša atbilde un
atbildība.
Solvita Cukere

Mūžības svētdienā
aizdedzam sveces
Novembra pēdējās svētdienā Ozolnieku novada
kapsētās notiek tradicionālie Svecīšu svētki,
kad ar piemiņas brīdi
un pēdējiem rudens ziediem atceramies aizgā-

jušos tuviniekus.

Ozolnieku novads apsaimnieko vienpadsmit kapsētas, katru
gadu atvēlot līdzekļus aptuveni
35000 Ls kapu apsaimniekošanai. Cenu pagasta kapsētas-Teteles, Jaunzemju, Dalbes, Mušķu
un Skrabu kapi. Ozolnieku novadā atrodas Salgales, Igauņu, Segļu, Trunnu, Baznīcas, Zosēnu un
Lībiešu kapi. Apsaimniekošanā
ietilpst kapsētas būvju uzturēšana, sētu, vārtu, kapličas, informācijas stendu, centrālo ceļu, atkritumu savākšana un izvešana,
vispārējo apstādījumu ierīkošana
un kopšana.
Nākamgad iecerēts izveidot
kapličas un stāvlaukuma projektu
Teteles kapos, zvanu torni Jaunzemju kapos, izrakt dīķi, remontēt kapsētas ieejas vārtus, uzstādīt WC un uzvest smilti Teteles
kapos. 2014. gadā plānots kapličas remonts Katrīnas kapos un
ieejas vārtu remonts Segļu kapos.
Kapsētās Svecīšu svētkos tuvinieki atnāk vēl pirms ziemas sala
sakopt aizgājēju kapu kopiņas,
gremdējoties atmiņās aizdegt
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sveces, kuru liesmiņas atgādina
mūsu aizlūgumus un labās domas par aizgājušajiem mūžībā.
Kristīgajā Baznīcā Svecīšu
vakars saistās ar konkrētu dienu– Visu Svēto dienu katoļiem
un Mūžības svētdienu luterāņiem. Visu Svēto diena svinama
novembra sākumā, bet Mūžības
svētdiena ir svētdienā pirms pirmās Adventes.
Mūžības svētdiena ir kā apļa
noslēgums, pirms došanās ceļā
uz Gaismu – Adventa ceļā. Šajā
dienā savās sirdīs pieminam visus savus mīļos.
Bet katram no mums, klusām
apkopjot kapu kopiņas, ir iespēja dziļāk ieskatīties savā dvēselē,
lai novērtētu, cik daudz no vasaras saules siltuma tajā ir sakrāts
tumsas laika izgaismošanai un
tuvāko sasildīšanai. Ir laiks uzdot
klusu jautājumu sev pašam. Cik
atbildīgi es dzīvoju?
Solvita Cukere un Guntis Žeivots,
Saimniecības daļas vadītājs, atbildīgs
par kapu saimniecību

Valsts svētku vakarā
Ānes kultūras namā
grupas „TirkizBand”
koncerts pulcināja pilnu zāli klausītāju, gan
no Ozolnieku novada
Ānes ciema, gan tuvākās apkaimes mūzikas
mīļotājus.
Klātesošos uzrunāja Ānes kultūras nama vadītājs Raivis Zigmunds: ”18. novembris mums
visiem ir svētku diena, jo ir paveikts ļoti atbildīgs un smags
darbs. Drosmīgi cilvēki daudzus
gadus atpakaļ ielika pamatus
mūsu kopīgajām mājām– Latvijai, gan tie, kuri pieņēma šo lēmumu, gan tie , kuri ar ieročiem
rokās atdeva savas dzīvības. Kādas tik vētras nav pārbaudījušas
mūsu Latvijas izturību! Ir vairākkārtīgi mēģināts to nojaukt, bet
nekā– māja izrādās būvēta pamatīgi! Neaizmirsīsim, ka smagākais darbs ir paveikts, māja ir
uzcelta. Mums palikusi atbildība
to kopt un sargāt. Mums ir jābūt
saimniekiem savās mājās! Un
visbeidzot– nav un nekad arī netiks uzbūvēta tik liela lidmašīna,
lai mēs visi tajā varētu iekāpt un
aizlidot uz Angliju! Būsim stipri!
Priecīgus svētkus!”
Svētku vakarā klausītājus
priecēja un aicināja dziedāt līdzi
grupas „TirkizBand” patriotiskās
un arī romantiskās dziesmas par
Latviju, Mīlestību, ilgām, satikšanos.
Dziesmu izpildītāji Erita
Karlsone, Madara Rubene, Uldis Timma un Gundars Caune
klausītājiem atsauca atmiņā populāras 80-to gadu dziesmas,
kas dziedātas Atmodas laikos.
Grupas „TirkizBand” dalībnieki
visiem novēlēja sirdssiltus svētkus un neaizmirst, ka mēs visi
kopā un katrs atsevišķi esam
Latvijas daļa.
Solvita Cukere
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Sākas Adventa laiks

kaika zīmes

Šogad labas ražas gads

Mārtiņdienas tirgū skatienu
piesaista smaidīga saimniece,
kura rosās šī gada bagātīgās ražas
vidū, pašas audzētos un gatavotos
gardumus piedāvādama mārtiņbērniem.
Svētku apmeklētāji priecājās
par glītās burciņās saliktajiem
kārdinošiem dārzeņu marinējumiem- gurķīši, tomātiņi, paprika, pupiņas, patisoni, sēnītes.
Turpat ābolu sula, kompoti un
ievārījumi. Uz blakus galdiņa
gozējas sārtvaidži āboli, kāpostu
galviņas, ķiploki, dažādu šķirņu
pupiņas, skābēti kāposti, mājas
sieri un lauku sviests.
Mājas aveņu ievārījuma
iekārdināta, apstājos un uzsāku
sarunu ar rosīgo saimnieci- Daci
Baltiņu no Salgales pagasta „Stienberģiem”. Dace laipni izrāda visu,
kas pašu ģimenes spēkiem šogad
izaudzēts un sarūpēts.
„Saimniecība mums nav liela 16
ha, no kuriem 14 ha aizņem mežs,
bet pārējā ir apstrādājamā zeme.
Labi, ka ir mežs ar ogām un sēnēm.
Šogad bija lielisks sēņu gads. Tagad
tās samarinētas ziemas krājumiem.
Paši izaudzējam visu saimniecībā
nepieciešamo, bet pārējo pārdodam, lai, blakus manai nelielajai
pensijai, naudiņa maciņā iekrīt.
Ne par ko nesūdzos. Vajag tikai
strādāt. Protams, viegli nav šajos
laikos. Pēc pārdzīvotās muguras
operācijas nedrīkstu pārpulēties,
bet arī gulēšana veselību nevairos
un sāpes nemazinās. Tagad esmu
mājsaimniece. Viss katru gadu jāizdomā, jāizplāno, jāsaprot, kur
un kam izaudzēto piedāvāt. Man ir

liels prieks par pastāvīgajiem pircējiem, kuri brauc pie manis uz mājām pēc pašu audzētas un veselīgas
pārtikas. Meita ir nokārtojusi arī
visas PVD atļaujas. Neraugoties uz
vēlo pavasari un karsto vasaru, kar-

tupeļi, dārzeņi, sēnes, ogas, āboli ir
labi ražojuši un varam būt pateicīgi
par zemīti, kas mūs baro!” stāsta
saimnieciskā Dace.
„Šogad bija laba tomātu un gurķu raža. Sekoju līdzi un izmēģinu
jaunas konservēšanas receptes, lai
piedāvājums daudzveidīgs. Katrs
var atrast sev ko īpašu- maigāku,
asāku, skābāku vai saldāku. Saimniecībā turam gotiņu. Pati gatavoju
mājas sieru un sviestu,” izrādot gardumus, stāsta saimniece.
Daces stāstītais uzmundrina.
Pēc sarunas, kopā ar bērniem esam
salikuši mājās vešanai pilnu grozu
ar lauku labumiem. Bet bērniem
Dace dāsni dāvā pašas ceptus Mārtiņdienas pīrāgus, kas turpat tiek
kāri notiesāti. Malkojot tēju ar Daces lasīto aveņu ievārījumu, domāju siltas domas par krietnajiem lauku cilvēkiem, kuri apņēmīgi strādā
un spēj dalīties ar citiem.
Solvita Cukere

Vīri, formas un ieroči
Raimonda Valtera karikatūrās
Ozolnieku novada
muzejā atklāta mūsu
novadnieka, Teteles
skolas absolventa
Raimonda Valtera
zīmējumu, karikatūru un karavīru formu
izstāde “Vīri. Formas. Ieroči”.
R.Valters darbojas Latvijas
kara vēstures biedrībā “Latviešu karavīrs” un gatavo formas,
piedalās Pirmā un Otrā pasaules
kara kauju rekonstrukcijās. Tāpat Viņš piedalījies filmas “Rīgas
sargi” karavītu formu, uzkabju

skiču un paraugu izgatavošanā.
Izstādē apskatāmas arī žurnālā “Dadzis” publicētās karikatūras par kara tēmu. Izstāde būs
apskatāma līdz nākamā gada
24. janvārim.
Aigars Stillers Ozolnieku novada
muzeja vadītājs

1. decembrī mēs ieejam Adventa laikā. Katrā mājā
tiks aizdegtas svecītes, redzēsim skaistus dekorus
sabiedriskās vietās, skanēs atbilstoša mūzika. Tas
liecinās par Ziemassvētku gaidām. Cilvēki steigsies
sarūpēt dāvanas saviem mīļajiem, jo tā ir pieņemts.
Posīsim savas mājas un gaidīsim ciemiņus, arī paši
dosimies viesos.
Vārds Advents nāk no latīņu
valodas, un tulkojumā nozīmē „atnākšana”. Šajā laikā kristīgā pasaule gatavojas Ziemassvētku brīnumam.
Adventā esam aicināti pieklust
no pasaulīgās kņadas un ieskatīties
savā sirdī, uzdot sev jautājumu: kas
tur mājo? Kas manī ir vairāk? Manī
mājo līdzcietība vai nosodījums,
mīlestība uz tuvāko vai naids, uzticamība un uzticība vai viltus un

nodevība, patiesība vai divkosība?
Kādi vārdi plūst no manas mutes?
Manis teiktais otru cilvēku ceļ vai
pazudina? Kam es uzticos? Uz ko
es paļaujos? Kas ir manas dzīves
pamats?
Mīļie Ozolnieku novada ļaudis!
Lai Jums gaišs un svētīgs Adventa
laiks! Esiet svētīti!
Dalbes ev. luteriskās draudzes
māc. p. i. Valda Grīnvalde- Šakurova

2013. gada decembrī
Dalbes ev. luteriskajā draudzē
08.12.2013 plkst. 14.00 – dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma koncerts „Šis ir tas laiks.”
Muzicēs Gundars Riekstiņš ar draugiem.
22.12.2013 plkst. 14.00 – dievkalpojums.
24.12.2013 plkst. 14.00 – Kristus piedzimšanas
– Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums.
Salgales ev. luteriskajā draudzē
Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 14.00.
Katra mēneša pirmajā svētdienā dievkalpojums
plkst. 14.00 Garozā, pakalpojumu centrā “Eži”.
21.12.2013 plkst. 16.00 koncerts “Plaukst
Ziemassvētku brīnums...” Piedalās Salgales
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un jauktais
koris “Svīri”.
24.12.2013 plkst. 16.00 Kristus piedzimšanas –
Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums.

Mūsu senči Andrejdienā vēroja laikapstākļus un pētīja
sapņus:
● Ja ap Andrejiem skaidras
pilnmēness naktis, tad ziema būs
sniegaina, bet maijs silts un lietains.
● Vēji Andrejdienā iezīmē valdošos ziemas vēju virzienus. Šī
diena ir durvis ziemas vējiem, kas
atnes turpmāko mēnešu galvenās
tendences.
Kas jāliek svētku galdā
Andrejdienā?
Cūkgaļa ar putru būs tieši tas,
kas pēc sentēvu tradīcijām ir piemērots šai dienai. Svētku galdā
ceļams arī cūkas šņukurs, zirņi,
speķītis un rauši. Pieminēsim šo
svinamdienu. Atcerēsimies apsveikt Andrus un Andrejus!

Konferencē pedagogi diskutē par drošu
pāreju uz skolu
Noslēgusies Comenius Regio
projekta Ozolnieki-Nordhauzena ‘’Uz bērnu orientētas pārejas
koncepcijas izveide no bērnudārza uz pamatskolu’’ konference,
kuras laikā diskutēja par jaunizveidotajiem materiāliem - rokasgrāmatu vecākiem un gadagrāmatu pedagoiem.
Projekta koordiantore Māra
Pūre atskatās uz paveikto: ”Divu
gadu projekts beidzies, bet mūsu
mērķis bija parādīt, ka izveidotā
rokasgrāmata būtu noderīga arī
citās izglītības iestādēs. Radījām koncepciju, kas nodrošinā-

tu pirmsskolas un sākumskolas
skolotāju sadarbību. Šis pārejas
posms no pirmsskolas uz skolu ir
nedrošs un stresains ne tikai bērniem, bet arī vecākiem, kuriem
esam radījuši rokasgrāmatu ar
pedagogu, psihologu atziņām un
padomiem. Otrs uzdevums bija
iesaistīto pedagogu pašapziņas
un pozitīvā tēla veidošana.”
„Šodien esam pateicīgi visiem,
kuri palīdzēja šim projektam tapt
un realizēties. Daudz laba paspējām šo divu gadu laikā izdarīt,
iedot pedagogiem un vecākiem.
Iesaistieties projektos, tas ir to

vērts,” neapstāties pie sasniegtā
mudina Ozolnieku novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis
Gāle.
Projektā piedalījās Ozolnieku
novada dome, Ozolnieku vidusskola, PII „Zīlīte” un Garozas
pamatskola. Pedagogi darba vizītēs iepazinās ar mācību procesu
Vācijā. Abām pusēm bija svarīgi
smelties pieredzi, gūstot jaunas
atziņas un idejas.
Solvita Cukere un Māra Pūre –
Ozolnieku novada Starptautisko
izglītības projektu koordinatore

Ozolnieku novada domē ieskandina Mārtiņdienu
Senajā latviešu gadskārtā
Mārtiņi iezīmē rudens beigas un
ziemas sākumu. Svinēšana sākās
Ozolnieku novada PII «Zīlīte» ar
jautrām izdarībām, masku gājienu un ķekatās iešanu, ciemojoties
pašvaldībā. Domes deputāti dziedāja līdzi mārtiņbērniem, gāja
rotaļās un kopīgi dejoja latviešu
dančus.
Iestādes muzikālā pedagoģe
Indra Blumberga pastāstīja: ”Mārtiņi svinēti vienlaicīgi ar apkūlībām. Pats vārds sevī ietver svinēšanas iemeslu - pabeigtu labības
kulšanu. Ar Mārtiņdienu bija jābūt

Andrejos vērosim
laikapstākļus!
30. novembris ir
Andrejdiena, kad pēc
tautas ticējumiem
beidzas veļu laiks.

izglītība

Pirms svētkiem aicināju uz sarunu Ozolnieku novada moto triālistu
Andri Grīnfeldu.

Kurš izvēlējās Tev vārdu?
Vārdu man izvēlējās vecāki,
tikai bija viens noteikums, ka
tam noteikti jāsākas ar burtu
A. Mums visiem ģimenē vārdi
sākas ar šo burtu. Vecāki vēlējās, lai vārda diena nebūtu tuvu
dzimšanas dienai. Ar savu vārdu
sadzīvoju labi, manuprāt, kārtīgs
latvisks vārds. Man patīk!
Kādi, Tavuprāt, ir Andreji un Andri?
Tie nav šobrīd populāri vārdi.
Es nepazīstu daudzus Andrus un
Andrejus. Par man zināmajiem
varu teikt tikai to labāko. Andreji
un Andri ir kārtīgi, izpalīdzīgi un
labestīgi cilvēki.
Kā atzīmē vārda dienu
savā ģimenē?
Vārda dienu parasti atzīmēju mierīgi, vakariņojot ģimenes
lokā. Šogad būs sestdienā, taču
neko īpašu neesmu vēl ieplānojis.
Solvita Cukere

pabeigtiem visiem lauka darbiem,
lai zeme var atpūsties zem sniega
segas līdz nākamajam pavasarim.”
Pirmsskolas izglītības iestādē
«Zīlīte» gadu pēc gada kopīgi tiek
izdziedātas Mārtiņdienas dzies-

mas, minētas mīklas, pārrunātas laika zīmes, dejots un
iets rotaļās. Kopīgi secinājām,
ka pēc dubļainās Mārtiņdienas būs sals Ziemassvētkos un varēs šļūkāt
pa ledu.
Bet Mārtiņdienu jau aiz
ausīm nenoturēt. Pienāk laiks
atvadīties un uz atvadām nodziedāt: ”Nāc atkal citu gadu,
tad mēs tevi gaidīsim.” Uz atvadām ķekatnieki no Ozolnieku
novada domes dāvanā saņēma
grozu ar saldumiem.
Solvita Cukere

Bebrs Bruno atgādina bērniem par drošību
uz ceļa
Pirmskolas izglītības iestādē
„Pūcīte” pie 4 un 5 gadus veciem
bērniem viesojās bērnu draugs
no Valsts policijas- Bebrs Bruno.
Kopā ar draudzīgo policijas tēlu
pie pašiem mazākajiem pabija arī
Jeļena Visocka, Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore, lai kopīgi
pārrunātu un rotaļājoties nostiprinātu bērnu zināšanas par ceļu
satiksmes drošības jautājumiem.
Bērni tikšanās laikā aktīvi iesaistījās nodarbībās, zinoši atbildēja uz policistu uzdotajiem
jautājumiem, spēlēja izglītojošas
spēles un rotaļas. Bērni atraktīvā
un interesantā veidā tika iepazīstināti ar policijas darba pienākumiem. Viesi no Valsts policijas
bērniem atgādināja par luksofora
krāsām un ceļa zīmēm.
Jeļena Visocka pastāstīja:

„Preventīvo darbu ar bērniem
un vecākiem veicam katru gadu,
sākoties skolas gaitām. Mūs aicina uz skolām un pirmsskolas
izglītības iestādēm. Tiekamies ar
bērniem, pedagogiem, vecākiem,
kopā darbojamies. Mūs priecē
bērnu atbildes. Darbs ar bērniem
notiek arī sociālajās zinībās un
ģimenē. Izsniedzam sertifikātu
par iestādes dalību pasākumā.

Vēlreiz atgādinām par atstarotāju
lietošanu pie apģērba un somām
diennakts tumšajā laikā, lai esam
autovadītājiem labi pamanāmi.”
Ar Valsts policijas pārstāvju vizīti Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēs noslēdzās
divus mēnešus ilgusī drošības
akcija skolēniem un pirmsskolas
vecuma bērniem.
Solvita Cukere
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Piedāvā
nodarbības
jaunajiem
vecākiem
Novembra vidū Ānes
Jauniešu Iniciatīvu
centrā (Celtnieku ielā
12, 2. stāvā, Ānē) sākušās izzinošas nodarbības jaunajiem vecākiem psiholoģes Daces
Vaišļas un supervizores
Daigas Cīrules vadībā,
lai sniegtu zināšanas
un prasmes, kas palīdzēs labāk izprast bērnu uzvedību un sekmēt
viņa attīstību.
Vecāku grupa varēs saņemt
ikdienas bērnu audzināšanā
nepieciešamo atbalstu un zināšanas. Nodarbībās vecāki
mācīsies labot situācijas reizēs, kad bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs vai agresīvs.
Psiholoģe uzskata: ”Dzīvesprieks un spēja pielāgoties
apstākļiem palīdz bērniem tikt
galā stresa situācijās. Vecāki un aukles iemāca bērniem
atbilstoši izturēties un justies
droši. Cilvēki, kuri ikdienā pavada laiku kopā ar bērnu, var
sniegt pozitīvu ieguldījumu
mazuļa attīstībā.”
Vecāki varēs speciālistiem
jautāt un saņemt ieteikumus,
kā pārvarēt grūtības bērna audzināšanā.
Bērnos jau no mazotnes ir
svarīgi veicināt uzticēšanos,
mazināt iekšējo trauksmi un
nostiprināt pašcieņu. To var
panākt, attīstot saskarsmes
iemaņas ar citiem bērniem un
pieaugušajiem, veicinot iesaistīšanos dažādās aktivitātēs.
Grupas nodarbībās tiek gaidīti vecāki, bet tās var apmeklēt arī tuvinieki, kuri pavada
laiku kopā ar mazuļiem.
Grupas dalībnieki tiksies
20 nodarbībās, kuras notiks
reizi nedēļā līdz nākamā gada
aprīlim. Nodarbības ilgums 3
stundas. Grupas apmeklētājiem nodarbības ir bez maksas, jo izdevumi tiek segti no
Ozolnieku novada domes sociālā dienesta budžeta.

Pieteikšanās un sīkāka
informācija PII ‘’Saulīte’’ vai
zvanot 26330940 (sociālais
dienests).

Solvita Cukere
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novembris 2013

kultūra

Ļaujoties
ugunīgam
«Magoņu tango»

Ozolnieku Tautas namā
apskatāma jelgavnieces, gleznotājas Zigrīdas
Cīrules darbu izstāde
– «Magoņu tango». Šī
izstāde apliecina cienījamā vecuma mākslinieces
dzīvesprieku un lielo
mīlestību pret ziediem.
„Magonēm ir jābūt istabā, tās
ienes enerģiju, aizgaiņā depresiju. Labi jūtos, tās gleznojot,”
atzīstas māksliniece. Arī ziedu
krāsai ir izskaidrojums. Lillā –
cerību, baltā – skaidrības, rozā
– maiguma, sarkanā – ugunīguma krāsa. „Ziedi man ir mīļi. Šoreiz rādu darbus, kas tapuši gan
pēdējā laikā, gan agrāk,” smaida
māksliniece, piebilstot, ka izstādē galvenokārt skatāmi viņas
lielformāta darbi. Salaspils botāniskais dārzs māksliniecei par
skaistajiem darbiem uzdāvinājis
10 dažādu šķirņu magoņu stādus,
kurus Zigrīda jau iedēstījusi dārzā.
Zigrīda
Cīrule
mācījās
glezniecību Latvijas Mākslas
akadēmijā
un
ikonogrāfiju
Latvijas Kristīgajā akadēmijā.
Māksliniece izstādēs piedalās
kopš 2007. gada, un viņas gleznas
glabājās privātkolekcijās daudzās
pasaules valstīs. Par savu pedagoģisko darbu Z. Cīrule saņēmusi pašvaldības atzinības rakstus.
Darbojoties Jelgavas Tautas gleznošanas studijā, ierastas kļuvušas Zigrīdas Cīrules izstādes pilsētā un novados.
Z. Cīrule domīgi saka: „Lielu
pietāti sajūtu pret cilvēkiem, kuri
mīl manus darbus. Tā ir tāda dāvana! Man neko vairāk nevajag.
Es vēlos cilvēkiem sniegt prieku. Es mācīju cilvēkiem gleznot
ziedus arī Ozolnieku sociālās
aprūpes centrā „Zemgale”. Ja vēl
varu iepriecināt citus, ko man
vairāk vajag?”
Solvita Cukere
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Mārtiņdienas
jampadracis
lieliem un maziem
Ozolnieku novadā
Mārtiņdiena aizvadīta lustīgi. Bija
gan Mārtiņdienas
tirgus, radošās
darbnīcas, cirks
bērniem un dziesmas kopā ar kolorītajiem Brāļiem
Ričiem.
Bija gleznošanas darbnīca, rotaļas un saldi
pārsteigumi mazajiem
no paša svētku gaviļnieka- Mārtiņa, kurš neskopojās ar cukurgailīšiem

Agarska Triāla klubs noslēdz
sezonu Salgales „Priežkalnos”

par bērnu pareizi uzminētajām mīklām.
Lietainajā
Mārtiņdienā lielus un mazus
Mārtiņdienas jampadrača apmeklētājus, iepazīstināja ar tautas tradīcijām un ticējumiem.
Bērni varēja izveidot sev
figūriņu no augļiem un
dārzeņiem, bet meitenes
gatavoja skaistas svētku
piespraudes no zīda un
pērlēm. Ģimenes varēja
atpūsties kafejnīcā un iegādāties gardumus svētku galdam.
Solvita Cukere

KAPRĪZE –
20 gadi enerģijas!

Latīņamerikas ritmu
iedvesmotas,
viegli apgūstamas,
kalorijas dedzinošas,
fitnesa-deju nodarbības

Deju studija “Kaprīze” šogad
svin savu 20. sezonu un joprojām dala savu pozitīvo enerģiju
dejotgribētājiem. 1994. gadā kolektīvs sāka savu darbību un cauri gadiem “Kaprīze” ir sekojusi
modernākājām deju tendencēm,
kvalitātes kritērijiem, dejotgribētāju interesēm un vēlmēm. Šodien
sasniegti labi panākumi Pasaules
čempionātos. “Kaprīzē” dejo ilggadēji Latvijas čempioni mūsdienu dejās.
Studija var lepoties ar saviem
audzēkņiem, kuri paši atvēruši sešas deju studijas! Tas ir prieks un
bauda sniegt skatītājiem tik daudz
pozitīvās enerģijas! Protams, savu
vietu lielā konkurencē nākas izcīnīt smagā darbā.
Arī Ozolniekos otro gadu darbojas deju studija “Kaprīze”, kas

piedāvā apgūt dejotprasmi mazajiem un arī pieaugušajiem. Mācīties dejot nekad nav par vēlu.
Šogad “Kaprīze” piedāvā arī fitnesa nodarbības.
Skolēniem piedāvā apgūt Hip
Hop un Šova dejas, bet nākamā
gada janvārī būs Hip Hop pamati pirmklasniekiem. Bērniem un
jauniešiem deja ir pašizpausmes
veids, iespēja gūt skatuves pieredzi, iepazīt jaunus draugus. Jaunieši kļūst par komandu, kurā jūt
viens otra atbalstu.
Savukārt pieaugušie apmeklē
Pilates un Strip plastic deju nodarbības, uzlabojot ķermeņa formas un izkopjot kustības. “Kaprīze” aicina būt aktīviem, jo kustība
ir veselīgas dzīves sastāvdaļa.
Anete Rone ”Kaprīzes”
deju pedagoģe

Seko Latvijas atklātajam
čempionātam hokejā
OZO hallē!

sports

Ozolnieku novada
„Priežkalnu” trasē brāļi
- Artūrs un Andris Grīnfeldi organizēja „Agarska
TK sezonas noslēguma
sacensības Triāla daudzcīņā. Tās bija gada sezonas pēdējās sacensības
Baltijā, kur piedalījās
27 dažādu Latvijas un
Lietuvas klubu sportisti,
tostarp arī meitenes.

tagad arī Ozolniekos!
Nāc un pievienojies mums
plkst.20 pirmdienās un
plkst. 19:30 trešdienās
Ozolnieku Sporta centrā.
Sīkāk par nodarbībām zvaniet
vai rakstiet instruktorei Ilzei:
Mob.tel.26748724,
iskrabe.zumba.com

Sacensības norisinājās trīs daļās, sportistiem pierādot sevi dažāda grūtības līmeņa trasēs. Pirmajā daļā - triāls pēc NON STOP
noteikumiem, kad motocikls trasē nedrīkst apstāties, otrajā, spītējot spēcīgajam lietum, sekoja
vēsturiskais triāls uz ātrumu - enduro kross pa meža trasi, bet trešajā daļā sportisti piedalījās veiklības braucienos, ko apgrūtināja
slidenais ceļš un slapjie šķēršļi,
kas braucējiem bija jāpārvar.
«Kopā ar pieredzējušiem triālistiem, enduro motociklu vadītājiem, sacensībās varēja piedalīties arī iesācēji. Priecājamies par
diviem jaunajiem debitantiem -

7 gadus veco
Ozolnieku vidusskolas skolnieku
Hugo
Tauteru un 10
gadīgo jelgavnieku
Danielu Grinkeviču,
kuri sacensībās
startēja pirmo
reizi,»
stāsta
sacensību organizators Artūrs
Grīnfelds.
Sacensību uzvarētāju godā:
grupā - augstākā sarežģītības pakāpe
Niks Alksnis- 1. vieta
Didzis Grundulis- 2. vieta
Artūrs Grīnfelds-3. vieta
grupā - vidējā sarežģītības
pakāpe
Kristaps Ķīlis - 1. vieta
Arvis Alksnis- 2. vieta
Mikus Hmeļņickis-3. vieta
grupā - moto triālistiem
iesācējiem
Māris Linde- 1. vieta
Guntis Gulbis- 2. vieta
Kaspars Robežnieks-3. vieta
Paralēli sacensībām trasē tika
veidots Sherco Enduro 300cc
motocikla reklāmas klips, kur

07.12. plkst. 15.30
HK Ozolnieki/Monarch
vs HK Dinamo Juniors
21.12. plkst. 17.00
Ozolnieki/Monarch vs HK Kurbads

EHL spēles OZO hallē

02.12. plkst. 19.15
HK Empower vs HK Latlada
plkst. 20.30
HK Zvaigznes vs HK Husky
07.12. plkst. 11.15
HK Tērvete vs HK Lūši
plkst. 12.30
HK Mītava vs HK Ozolnieki
plkst. 13.45
HK Bauska vs HK Olaine

LHF spēles OZO hallē

14.12. plkst. 11.15 U10 turnīrs,
1. apakšgrupa
21.12. plkst. 11.15 U10 turnīrs,
2. apakšgrupa

novadnieks Andris Grīnfelds demonstrēja šī motocikla iespējas.
Nākamā triāla sezona sāksies
nākamā gada pavasarī, bet ziemā
notiks fiziskās sagatavotības un
individuālie treniņi. Gada nogalē
gaidāma Latvijas un Baltijas čempionāta gada apbalvošana.
Sacensības notika Jelgavas
lauku partnerība “Lielupe” projekta, Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) aktivitātessporta un brīvā laika pavadīšanas
dažādošana vietējiem iedzīvotājiem ietvaros. Projekta mērķis
bija iegādāties sacensību organizēšanai nepieciešamo inventāru
“Priežkalnu” moto triāla trasei.
Solvita Cukere un Egils Agarskis

„Ģimenes stundās” apgūst
slidošanas pamatus

Katru svētdienu no
plkst. 14 līdz 15 mazie
slidotāji kopā ar vecākiem ir gaidīti „Ģimenes stundā”. Svētdienā,
iegriežoties OZO hallē,
redzam, ka pasākums
guvis Ozolnieku novada
ģimeņu atsaucību. Uz
ledus pirmos nedrošos
soļus sper mazie slidotāji
kopā ar tētiem un
mammām.

Lielu prieku sagādā novērojums,
ka tieši tēti brīvdienās kopā ar savām atvasēm sportiski, veselīgi un
ģimeniskā kopībā pavada laiku, iedrošinot un sniedzot mazajiem spēcīgās tēva rokas atbalstu.
Redzam ģimenes, kuras uz pasākumu ieradušās ar vairākiem
mazuļiem. Tajās tētis pārmaiņus
slido ar vienu un ar otru bērnu,

bet mamma mazos saģērbj un sasilda ar tēju.
Slidotājus iedrošina un izklaidē divas jaukas Miki peles, kuras
aicina piedalīties konkursos, dāvā
saldas balvas un organizē diskotēku uz ledus.
„Noteikti vēl izmantosim šo
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iespēju slidot kopā ar abiem dēliem. Mums patika bērniem piemērotā pasākuma organizācija
un interesantā norise. Stunda
bērniem ir pietiekami ilgs laiks uz
ledus,” iespaidos dalās Orbidānu
ģimene no Salgales pagasta.
Solvita Cukere

Atbalstīsim
Poliurs/Ozolnieki komandu
Schenker līgas spēlēs!

1.12. plkst. 16 Poliurs/Ozolnieki –
Selver Tallinn (Ozolnieku SC)
8.12. plkst. 16 Poliurs/Ozolnieki –
VK Biolars (Ozolnieku SC)

Boksa nodarbības Ānē

Ozolnieku novada sporta nodarbību piedāvājums papildinājies ar
jaunu sporta veidu. Savu darbību
sācis Ozolnieku boksa klubs.
Treniņi notiek labiekārtotā sporta
zālē sporta kompleksā “Mālzeme”
(otrajā stāvā), Celtnieku ielā 26,
Ānē. Nodarbību laiki: otrdienās un
ceturtdienās no plkst. 17:30 līdz
19:00. Uz nodarbībām aicināti zēni
no 10 gadu vecuma, taču treniņus
var apmeklēt arī meitenes. Nodarbības ir bez maksas.
Nākotnes boksa čempionus
trenēs sportistu aprindās pazīstams
un cienījams treneris Aleksandrs
Knohs, kura trenera stāžs ir vairāk
nekā 30 darba gadi.
A. Knohs ir arī vairāku boksa turnīru
organizators un Jelgavas boksa
kluba „Olimpiskais rings” valdes
priekšsēdētājs.
Pieteikties pie A. Knoha
pa tālruni:29895666,
e-pasts:knohs1@inbox.lv
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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novembris 2013

ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam
decembra
jubilārus!

decembrī!

Katra diena ir diena,
lai atpūstos un sapņotu,
lai smietos un brīnītos,
lai runātu un klausītos,
lai priecātos un justos laimīgs.

Rolandu Arāju
Laimoni Biteriņu
Birutu Švanku
Laini Tilibu
Genovefu Deksni
Ilzi Maculēviču
Konstantīnu Mačuli
Betiju Valaini
Valentīnu Vinteri
Rolandu Gulbi

Ozolnieku Tautas nams ielūdz

Haraldu Skuju
Zigrīdu Stahovsku
Zinaidu Vilišķi
Ņinu Ivaņinu
Annu Karpoviču
Ausmu Kromani
Ausmu Pūci
Laimoni Zalcmani
Zigurdu Kulmani
Veltu Biezumu

4. decembrī plkst. 16.00 Muzikāls stāsts pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem
„Ziemassvētki kaķīša dzirnavās”. Lomās: Jānis Skanis, Samanta Tīna, Viktorija Plēpe.
Ieeja: Ls 2,00, € 2,85
10. decembrī plkst. 10.30 un 13.30 SIA “Valmieras kinostudija” bērnu izrāde
„Smurfiņu Ziemassvētki”. Ieeja: Ls 1,50, € 2,13
15. decembrī plkst. 18.00 Niks Matvejevs
Adventa koncertā „Vēstules Dievam…”.
Ieeja: Ls 3,00, € 4,27,pensionāriem, skolēniem Ls 2,50, € 3,56.
19. decembrī plkst. 16.00 Pensionāru Ziemassvētku balle ar grupu „Lilioms”.
Koncertprogramma ”Lai iedegas sveces…”. Dalības maksu Ls 2,00, € 2,85 veikt
Ozolnieku Tautas namā.
21. decembrī plkst. 21.00 – 2.00 Baltā Ziemassvētku balle „Kā vēl nekad…”
Koncerts „Enģeļa pieskāriens” un dejas ar populāro mūziķi Inetu Rudzīti un
grupu Sympathique. Baudīsim karstvīnu un piparkūkas, liesim laimes un
zīlēsim nākotni! Darbosies kafejnīca!
Ieeja: Ls 7,00, €9,96. Galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana līdz 18.
decembrim.
Teatralizēta Ziemassvētku rotaļu programma bērniem
„Ziemassvētku pasaka”.
25. decembrī plkst. 15.00 Ozolnieku pagasta bērniem, kuri neapmeklē
bērnudārzu. (Bērnam dāvaniņa no Ozolnieku novada domes.) Pieteikties pa tālr.
26525350, 63050144 līdz 22. decembrim.
25. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku vecītis gaida pieteikumus! Programma
bērniem no 2,5– 9g. Dalības maksa Ls 4,00, € 5,69 (Saldumu paciņa dāvanā). Biļešu
iegāde un paciņu pasūtīšana līdz 19. decembrim.

un Alīdu Putniņu, kura dzimšanas
dienu svinēja novembrī!

Pasākumi Salgalē de

Edvīna Jansona jaunā
dzejoļu krājuma “Mūža gājumā”
atvēršanas svētki

cembrī

7. decembrī plkst. 14.
00
Ānes kultūras namā notiks
Salgales un Ozolnieku
pagastu senioru kopīga
balle. (Nodrošināts transpo
rts.)
15. decembrī Organizēts
brauciens uz Dailes teā
tra
izrādi Jelgavas kultūras
namā “Preilenīte”. Biļešu
cena:
Ls 6.00. Lūgums iepriekš
pieteikties un samaksāt līdz
4. decembrim
25. decembrī plkst.
11.00 Garozas pamatskolā
notiks
Svētku eglīte pirmssko
las vecuma bērniem. Uz
pasākumu kursēs autobu
ss. Lūgums iepriekš pieteik
ties.
Tālr. informācijai 29109265
(Anda Plikša)

22. decembrī notiks suņu
un kaķu izbraukuma
vakcinācija
● plkst.10 – 10.30 Dalbē pie
sludinājumu dēļa (Ozolu ielā).
● plkst.11 – 14 Cenu un Ozolnieku pagastu teritorijā
● Pieņemšana pēc iepriekšēja
pieraksta.
● Ārpus ciematiem veterinārārsta
ierašanās bez maksas.
● Vakcinācija pret trakumsērgu,
kompleksās vakcīnas, attārpošanas tabletes.
● Pieteikties līdz 20. decembrim, tālr. 27788278 vai
personīgi Zoo aprūpes Centrā,
Meliorācijas 2, Ozolniekos
Marina Mihailova - PVD pilnvarotā veterinārārste Ozolnieku
novadā (tālr. 26323043)

Biļešu iepriekšpārdošana TN un www. bilesuparadize.lv.
Tālr: 26525350, 63050144 ● e-pasts: tautasnams@ozolnieki.lv.
TN kases darba laiki P., O., T., C. 16.00 – 20.00

15. decembrī plkst. 13.00 Sociālās
aprūpes centrā “Zemgale”,
Skolas ielā 9, Ozolniekos.
Varēs iegādāties šo un iepriekšējo
dzejoļu krājumu “Nāc sirdi sasildīt.”

2013. gada 18. decembrī
plkst. 18.00
Ozolnieku Tautas namā notiks
Ozolnieku Mūzikas
skolas audzēkņu
Ziemassvētku koncerts

Pelēkā dienā raud pelēks akmens,
Akmenī cirstais sievietes tēls.
Ar lietus lāsēm pilot uz sveces,
Lēni akmens asaras rit…

decEMBRĪ
7. decembrī plkst. 14:00 Salgales un Ozolnieku
pagastu senioru kopīga balle. Programmā “Zvejnieki
jūras un mīlestības viļņos.” Dziesma, dzeja, humors
un sarunas. Piedalās grupa “Pusnakts” no Cēsīm un
aktieri no “Slepenajiem aģentiem.”
11. decembrī Optometristi piedāvās pārbaudīt
redzi un par īpašām cenām iegādāties kvalitatīvas
brilles. Pieteikties uz vizīti līdz 10. decembrim.
Tālr. 65035635.
25. decembrī plkst. 13:00 Svētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Iepriekšēja pieteikšanās,
sazinoties ar Ānes kultūras nama direktoru- Raivi
Zigmundu (tālr. 26121516) Vecāki sarūpē dāvaniņu
savam bērnam.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Tamāras Aleksandrovas ģimenei!
Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” kolektīvs un
Branku Saules ielas 9 mājas iedzīvotāji.

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
TAMĀRAS ALKESANDROVAS
tuviniekiem.

OZOLNIEKU NOVADA DOME

Aizsaulē
aizgājuši
Ārija Māra Vītola
Nadežda Gucola
Sofija Smirnova
Pēteris Šuks
Māra Andersone
Zofija Jurševska
Valentīna Ļevane
Fjodors Poberežnijs

1937
1925
1937
1918
1938
1933
1925
1928

