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ar saknēm novadā

Ozolnieku ezera apkārtnes
labiekārtošana turpināsies

Cienījamie
Ozolnieku
novada
iedzīvotāji!
15. novembrī 19.00 Ozolnieku Tautas namā Valsts svētku sarīkojums
„Dod zvaigznes, pret kurām pacelt skatienu…”. Ieeja brīva.

Tuvojas novembris mēnesis, kad ikviens cilvēks, kurš savā sirdī izjūt
piederību Latvijas valstij,
atrod mirkli, lai apstātos
ikdienas steigā un atcerētos novembra notikumus, kas mūžam paliks
svarīgi latviešu tautai.
Nereti ikdienā mums pietrūkst
laika, lai atskatītos pagātnē un
klusībā pateiktu paldies tiem cilvēkiem, kuri reiz atdeva dzīvības par
ideju, par cerību, ka viņu bērni un
bērnubērni dzīvos brīvā valstī, tāpēc aicinu 11. novembrī - Lāčplēša
dienā izrādīt cieņu šiem notikumiem, iededzot svecīti namu logos un simboliski pieminot mūsu
tautas varoņus. Laiks iet un cilvēki
mainās, katra nākošā paaudze izjūt
aizvien trauslāku saikni ar kon-

krēto vēstures posmu, tāpēc mēs,
pieaugušie, esam atbildīgi par valstiskās piederības sajūtas radīšanu
mūsu bērnos. Stāstīsim jaunajai
paaudzei par šiem notikumiem,
lai Brīvības cīņu laiks un cerības
mūžam tiktu cienītas un glabātas
latviešu sirdīs, ticot, ka Latvijas nākotne ir mūsu bērnu rokās un reiz
mūsu senču izcīnītā - brīvā Latvija
būs tāda, ar kādu leposies ikviens
tās pilsonis!
Pirmdien, 18. novembrī, aicinu
Jūs rast laiku un iespēju svinēt Latvijas valsts svētkus kopā ar saviem
tuvākajiem. Nav svarīgi vai paliksiet mājās, vai apmeklēsiet svētku
pasākumus, pavadiet šo dienu tā,
lai tā nav tikai papildu brīvdiena,
bet gan īpaša un emocionāla svētku
diena tieši Jūsu ģimenē!
Sveicot Ozolnieku novada iedzīvotājus Latvijas valsts proklamēšanas 95. gadadienā,
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Veļeckis

5. oktobrī, klātesot Ozolnieku
novada pašvaldības pārstāvjiem,
būvniekiem, projektētājiem, lieliem un maziem sporta entuziastiem, svinīgi norisinājās gājēju un
velo celiņa atklāšanas pasākums
pie Ozolnieku ezera.
Novada iedzīvotāji jau
no augusta vidus ir novērtējuši pārmaiņas un izmanto
jaunās iespējas teritorijā ap
Ozolnieku ezeru, kur izbūvēts apgaismots, bruģēts
gājēju un velosipēdu celiņš,
izvietoti gaumīgi soliņi, kā
arī uzstādīts aprīkojums
vingrošanai un sportiskām
aktivitātēm.
Ozolnieku Sporta nama direktora
vietniece Irēna Leitēna, atklājot jauno
objektu, uzrunāja klātesošos: ”Jaunais celiņš savieno divus svarīgus objektus Ozolnieku centru un dzelzceļa
staciju. Tas ir noslēgts aplis, kam kā
zināms, nav ne sākuma, ne gala. Lai
tajā valda mūžīga kustība!”
Izbaudot saulaino rudens dienu,
pasākuma dalībniekiem bija iespēja aktīvi pavadīt laiku, dodoties
nesteidzīgā pastaigā, skrējienā vai
aizraujošā braucienā ar svinībām
noīrēto velorikšu. Šo iespēju ar
prieku izmantoja mazākie novadnieki. Pēc brauciena bērni priecīgi
stāstīja, ka sajutušies kā filmu varoņi - seno laiku prinči un princeses,
kuri karietē devušies apskatīt rudens dabas skaistumu.
Projekts «Ozolnieku ezera apkārtnes labiekārtošana» Nr. 1106-L32100-000222 realizēts ar

Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai piešķirto līdzfinansējumu, darbus veicis vietējais uzņēmums «Uzars bruģēšana».
Svinīgajā brīdī atmiņās par 35
gadus atpakaļ brīvprātīgā darbā

aizsāktajiem ūdenskrātuves apkārtnes sakopšanas un koku stādīšanas
darbiem kavējās pensionētais meliorators Gunārs Bārups, kurš zināja
arī parādīt un pastāstīt, kad un kurš
pie ezera stādījis katru koku un tā
šķirni, piemēram, Zeltainos vītolus.
Klātesošie ne tikai kavējās atmiņās un priecājās par padarīto,
bet ieskicēja arī nākotnes vīzijas.
Izskanēja priekšlikums izbūvēt celiņam arī nojumi, lai sliktos laika
apstākļos būtu patīkamāks ceļš uz
staciju. Ozolnieku novada pašvaldības vadītājs Pēteris Veļeckis aicina
iedzīvotājus būt radošiem un sniegt
praktiskus priekšlikumus apkārtnes sakārtošanai: „Ir paveikts vēl
viens darbu posms, tāpat esam
iecerējuši turpināt teritorijas labiekārtošanu, uzstādot bērnu rotaļu
laukumus un labiekārtojot pludmali. Ar Jūsu visu izdomu un palīdzību
sakārtosim šo vietu!”
Solvita Cukere

Turpmāk www.ozolnieki.lv jauna sadaļa „Ziņojumu dēlis”
Lai veicinātu Ozolnieku novada iedzīvotājiem aktuālas informācijas apriti, turpmāk izdevumā „Ozolnieku Avīze”
un mājas lapā www.ozolnieki.lv piedāvājam Ozolnieku novada teritorijā esošajiem uzņēmumiem iespēju bezmaksas publicēt informāciju par novadā
pieejamajām vakancēm. Informāciju
sūtīt uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv.
Sākot ar 1. novembri mājas lapā
www.ozolnieki.lv jauna sadaļa – „Ziņojumu dēlis”
Lai veicinātu Ozolnieku novada iedzīvotāju savstarpējo komunikāciju un

sadarbību, turpmāk mājas lapā www.
ozolnieki.lv tiks veidota atsevišķa sadaļa „Ziņojumu dēlis”, publicējot Ozolnieku novadā deklarēto iedzīvotāju
– privātpersonu sniegto informāciju sadaļās: piedāvā/maina/dāvina/pazaudēts/atrasts/apsveicam, kas varētu
būt aktuāli Ozolnieku novada iedzīvotājiem. Šajās sadaļā nebūs pieļaujama
anonīmas informācijas, iepazīšanās
sludinājumu, komercsludinājumu un
reklāmu publicēšana, tāpat ziņojumu
dēlī būs aizliegts norādīt jebkādas naudas summas.

Informāciju sūtīt uz e-pastu: evita.
kairisa@ozolnieki.lv, ar norādi – ziņojumu dēlim. Vēstulē norādiet korektu
kontaktinformāciju: vārdu un uzvārdu, kā arī deklarēto adresi Ozolnieku
novadā (personas uzvārds un adrese
netiks publicēta mājas lapā). Tekstam jāpievieno e-pasta adresi vai
telefona numuru, lai potenciālie interesenti varētu ar Jums sazināties.
Informācija mājas lapā tiks publicēta un saglabāsies līdz brīdim, kad
ziņosiet, ka tā vairs nav aktuāla, bet
ne ilgāk kā divas nedēļas no ziņas

publicēšanas dienas.
Esiet aktīvi un iesaistieties iedzīvotāju savstarpējās komunikācijas procesā,
varbūt tieši Jums ir kāda lieta, kas ļoti
nepieciešama kādam citam Ozolnieku novada iedzīvotājam? Varbūt Jums
ir kāds, kuru vēlaties sveikt jubilejā?
Iespējams esat atradis pazaudētas
atslēgas? Turpmāk mājas lapa www.
ozolnieki.lv būs iespēja ziņot par šādām
aktualitātēm.
Ozolnieku novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Evita Kairiša
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oktobra sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:
1. Apstiprināt Ozolnieku novada

domes saistošos noteikumus
Nr.13/2013 „Grozījumi Ozolnieku novada domes saistošajos
noteikumos 27/2009 „Ozolnieku
novada pašvaldības nolikums”.
2. Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumu, apstiprināt
Grozījumus Ozolnieku novada
pašvaldības 2013.gada štatu
sarakstā un Ozolnieku novada
amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumā. Grozījumi stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī.
3. Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumu, apstiprināt
Grozījumus Ozolnieku novada

pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumos.
4.Pieņemt grozījumus Ozolnieku novada domes saistošajos
noteikumos sakarā ar Euro
ieviešanu.
5. Veikt grozījumus „Ozolnieku novada Būvvaldes sniegto
maksas pakalpojumu cenrādī un
pakalpojumu samaksas kārtībā”
sakarā ar Euro ieviešanu.
6. Apstiprināt Ozolnieku novada
kultūras nodaļas nolikumu.
7. Uzdot Ozolnieku novada
pašvaldības izpilddirektoram
organizēt Ozolnieku ārējo apgaismojumu līniju nodošanu SIA
„Ozolnieku KSDU”:

Par stipendijām vidusskolēniem
Ozolnieku novadā

Lai motivētu Ozolnieku vidusskolas skolēnus gūt augstākus sasniegumus mācībās un veicinātu
aktīvāku līdzdalību sabiedriskajā
dzīvē, kā arī motivētu skolēnus turpināt mācības vidusskolā, Ozolnieku novada dome septembra sēdē
nolēma piešķirt stipendijas Ozolnieku vidusskolas 10.-12. klašu labākajiem skolēniem.
Vienas stipendijas apjoms katrā mācību gada mēnesī (9 mēneši)
vienam stipendiātam būs 30 EUR.
Stipendiju varēs saņemt skolēni,
kuru mācību sasniegumu vidējais
vērtējums semestrī būs vismaz 8
balles un nevienā mācību priekšmetā nedrīkstēs būt zemāks par
7 ballēm. Stipendijas pretendentam nedrīkstēs būt neattaisnoti
kavējumi, skolas iekšējās kārtības
noteikumu un administratīvi sodāmi pārkāpumi ārpus skolas.
Piešķirot stipendiju, tiks ņemta

vērā arī stipendiāta līdzdalība starp
novadu un valsts mēroga pasākumos, viņa aktivitātes skolas, novada un valsts sabiedriskajā dzīvē.
Stipendija tiks piešķirta, balstoties
uz iepriekšējā mācību semestra rezultātiem.
Ozolnieku novada vidusskolas direktore pašvaldībā iesniegs
pretendentu sarakstu divas reizes
gadā. Pretendentus izvērtēs un
stipendiātu sarakstu apstiprinās
Ozolnieku novada domes Izglītības,
kultūras un veselīga dzīves veida
veicināšanas komiteja. Stipendijas
saņēmējs piešķirto stipendiju varēs
saņemt Ozolnieku novada pašvaldības kasē no mēneša 6. datuma.
Pēc stipendijas saņēmēja rakstiska
iesnieguma stipendija varēs tikt
ieskaitīta saņēmēja bankas kontā.
Stipendijas piešķiršana stāsies spēkā no 2014. gada 1. janvāra.
Izglītības nodaļas vadītājs Uldis Gāle

Kadastrālo vērtību izmaiņas Ozolnieku
novadā 2014. gadā
Valsts zemes dienests (VZD) ik
gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ
kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc
normatīvajos aktos noteiktajām
formulām, ņemot vērā konkrētā
īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības
(atbilstoši īpašuma izmantošanas
veidam) un Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā)
fiksētos vērtējamo objektu (zemes
vienību un būvju) raksturojošos
datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ
nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās
ir svarīgas ikvienam zemes, būves
vai dzīvokļa īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu
par kadastrālo vērtību izmaiņām
novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus
tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ
tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta
informācija par vairāk nekā 550
tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī
notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši)
darījumi.
Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no
2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši
Latvijas Bankas valūtas kursam būs
pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu
kadastrālās vērtības.

Ozolnieku novadā minētajā periodā ir reģistrēti gandrīz 120 darījumi ar dzīvokļiem, vairāk nekā 150
darījumi ar zemi (no tiem aptuveni
80 darījumi ar individuālās apbūves zemi) un gandrīz 150 darījumi,
kur pārdota zeme kopā ar ēkām.
2014. gadā būtiskākās izmaiņas
zemes bāzes vērtībās būs lauksaimniecības zemei. Komercdarbības
ēkām izmaiņas būs tikai vienā teritorijā – Cenu pagastā.
Kaut arī dzīvojamo īpašumu
sektorā bija vērojama zināma aktivitāte, tomēr izmaiņas dzīvojamo
māju un ēku bāzes vērtībās 2014.
gadā nebūs, jo notikušie darījumi
apliecina, ka tās noteiktas atbilstoši
tirgus situācijai.
Bāzes vērtību izmaiņas nebūs arī
ražošanas objektiem.

Pamatojoties uz notikušajiem
darījumiem ar lauksaimniecības
zemi, visos novada pagastos bāzes vērtība lauksaimniecībā izmantojamai zemei pieaugs par
8% - 29%, vidēji par 19%. Vidējas
kvalitātes zemes (31-40 balles) bāzes vērtības novadā aplūkojamas
šajā tabulā:

5%, savukārt ēkām kopsumma praktiski nemainās (izmaiņas 0,3%).
Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības
var mainīties, ja notikušas izmaiņas
objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi).

Zemes bāzes vērtība
2013. gadā Ls/ha

Zemes bāzes vērtība
2014. gadā Ls/ha

Cenu pagasts

560

Ozolnieku pagasts

700

560

Salgales pagasts

640

620

760

Savukārt
komercdarbības
objektiem sagaidāmas nelielas
izmaiņas ēku bāzes vērtībās, kur
Cenu pagasta
Jelgavas piepilsētas zonā,
ievērojot vispārējo zemes vērtību līmeni, uz
2014. gadu palielināsies komercdarbības
ēku bāzes vērtība no 50 Ls/m2
uz 60 Ls/m2.
Kadastrālo
vērtību kopsummas OzolOzolnieku novada dzīvojamo māju apbūves
nieku novadā
vērtību zonas 2014. gadā, individuālās apbūves
zemes bāzes vērtības Ls/m2.
kopumā zemei
pieaugušas par

Ja Kadastra informācijas sistēmā
reģistrētie dati neatbilst īpašuma
patiesajam stāvoklim dabā, tad
īpašnieku pienākums ir ierosināt
datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 13. pants.
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo
vērtību var uzzināt datu publicēšanas
portālā www.kadastrs.lv.
Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā
„Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas
pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.
Informāciju sagatavoja Valsts
Zemes dienests

laikazīmes

Mārtiņdiena paver
vārtus ziemai
Mārtiņdienas jampadracis
Ozolnieku Tautas namā
9.nobembrī no plkst. 11.00
Mārtiņš bija labs vīriņš,
Aiz visiem vīriņiem.
Ik rudeni ciemos nāca,
Pašā maizes laiciņā.  
Senajā latviešu gadskārtā
Mārtiņdiena iezīmē rudens beigas
un ziemas sākumu. Latviešu
dainas piemin arī Mārtiņu vakaru
ar dažādām izdarībām. Svinēšana
sākas ar masku gājienu un ķekatās
iešanu.
Mārtiņdiena sevī ietver svinēšanas iemeslu- nobeigtu labības
kulšanu. Tomēr šim laikam lauku
sētā ir vēl cita svarīga iezīme- tas
ir arī lopu kaušanas laiks. Ar Mārtiņdienu bija arī jābūt pabeigtiem
visiem lauka darbiem, lai zeme var
atpūsties zem sniega segas līdz nākamajam pavasarim. Ap Mārtiņiem
ķeras arī pie rokdarbiem cimdu un
zeķu adīšanas.
Mūsdienu mainīgajā pasaulē
tradīcijas ir tās, kas sniedz drošības un stabilitātes sajūtu, jo ir
nemainīgas un ritmiski atkārtojas
gadu no gada. Tāpēc ģimenēs svarīgi nostiprināt izpratni par dabas
ritmiem un norisēm.
Ja Mārtiņdiena ir dubļaina, tas
nozīmē, ka Ziemassvētkos būs sals
un zosis šļūks pa ledu. Mārtiņdienas galdā tiek celta zoss, gailis vai
vista. Bet kad „noprovētas” medus
maizes un „nolocīti” svētku pīrāgi,
tad ir laiks jestrākam deju solim.
Pirms svētkiem uzrunājām vienu
no Ozolnieku novada aktīvistiemMārtiņu Prīsi:
„Manu vārdu izvēlējās tēvs un
ar to sadzīvoju ļoti labi. Mārtiņdienu atzīmēju ģimenes lokā, galdā
liekot žāvētu vistu vai pīli. Kā Mārtiņš jūtos izcili.”
Solvita Cukere

Jauns fotokonkurss
novada iedzīvotājiem „Portrets”

Aicinām uz radošas izpausmes
brīvību ikvienu foto mīļotāju, neatkarīgi no vecuma un nodarbošanās!
Iesūtiet fotogrāfiju - cilvēka
portretu (min. izmērs pikseļos 2800
x 2100 (6 mpix)) elektroniski uz
e-pastu fotozo@inbox.lv līdz 2014.
gada 1. janvārim.
Fotogrāfijai pievienojiet aprakstu
par fotogrāfijas tapšanu, ideju un attēloto personu. Aprakstiet, kāpēc šis
cilvēks Jums ir īpašs. Ieskatīsimies
acīs cilvēkiem mums blakus, jo tieši
acis ir dvēseles spogulis…
Labāko darbu autori tiks apbalvoti foto izstādes atklāšanā Ozolnieku
Tautas namā 2014. gada februārī.
Ar nolikumu var iepazīties www.
ozolnieki.lv.
Sīkāka informācija fotozo@inbox.
lv vai zvanot.26090808.
Rinalds Vācers „FotoOzo”vadītājs
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No „Jā” vārda līdz Zelta kāzām
Ozolnieku novada
Dzimtsarakstu
nodaļa izveidota pagājušā gadsimta 90-tajos
gados un atzīmē savas
pastāvēšanas ceturtdaļgadsimtu. Bet nodaļas
vadītāja Ārija Lakmute
šajā atbildīgajā un svētīgajā darbā aizvadījusi
35 mūža gadus, ievadot
jaunos pārus kopīgā
laulības dzīvē. Ar novada ģimeņu „Zelta
fondu” Branku svinību
zālē atzīmētas laulību
Sudraba, Zelta un Dimanta kāzu jubilejas.
Ārija dalās pārdomās: „Kāzas
un to gadadienas ir vieni no skaistākajiem dzīves svētkiem un tie
noteikti jānosvin ar vērienu. Katra
pāra izvēle ir svinēt tikai liecinieku
klātbūtnē vai rīkot plašākas svinības, kas paliek kā kopīgi pārdzīvota vērtība visas dzīves garumā.
Turklāt kāzu gada dienas ir lieliska iespēja arī pēc vairākiem gadiem kļūt mazliet sentimentāliem
un atcerēties par visiem skaistajiem mirkļiem, kas pavadīti kopā,
un arī grūtībām, kas kopīgiem
spēkiem gadu gaitā ir veiksmīgi
pārvarētas.”
Aizvadītajos gados paveiktais
darbs ir liels ieguvums visām novadnieku ģimenēm, Ārija atklāj:
”Ja varētu pagriezt laiku atpakaļ,
es noteikti atkal izvēlētos šo darbu, kur saņemu tik daudz gaišuma
un labestības. Arvien priecājos
skatīties jauno pāru mīlošajās acīs
un nepiekrītu apgalvojumam, ka
laulības būtu tikai kāds aprēķinā
balstīts biznesa projekts. Es domāju, ka laulība mūsdienās nav
izzūdoša tradīcija, bet ir un paliek
stipras ģimenes pamats. Jauki, ka
varu ar jaunajiem pāriem dalīties
dzīves un darba pieredzē.”
Viņu priecē tas, ka cauri gadiem
attīstījies un modernizējies dzimtsarakstu nodaļu darbs, izveidots
vienotais reģistrs internetā, kas
noteikti atvieglo gan dzimtsarakstu nodaļu darbinieku ikdienu,
gan vienkārši atrisina iedzīvotāju
vajadzības atkārtoti saņemt kāda
dokumentu kopiju. Ārija stāsta, ka
darbu uzsākusi kā daiļlasītāja svinībās, tad iegūta kultūras darbinieces izglītība. Bet šodien likums
prasa, ka dzimtsarakstu nodaļa jāvada cilvēkam ar jurista izglītību,
lai gan tas vienmēr bijis kultūras
darbinieku „lauciņš”, jo kāzas ir

emocionāli ļoti piesātināts brīdis.
Ārija uzver, ka katrs gadījums
ir individuāls un, iepriekš izrunājot svinību nianses, tiek darīts
viss, lai jaunajiem šī diena būtu
īpaša un skaista.
“Reģistrējot jaunos pārus un vadot laulību ceremonijas, piedzīvots
ne mazums skaistu un arī neparastu brīžu, kas iespiedušies atmiņā.
Ir bijuši pāri, kas uz laulības ceremonijas vietu ierodas zirgu pajūgā,
citus pēc laulības reģistrācijas pie
nodaļas stāvlaukumā sagaidījusi

trētas 70 laulības, no kurām vairums ir pirmās. Taču kādam no
jaunā pāra tās mēdz būt arī otrās
laulības. Ir iespējams salaulāties
praktiski ikvienā nedēļas dienā,
izņemot svētdienu. Branku svinību zāles rekords zīmīgajos datumos ir bijis 9 salaulāti pāri dienā,
bet parasti vasaras mēnešu brīvdienās sareģistrējas 4 līdz 5 pāri
dienā. Ceremonijas zālē atļauts
filmēt, fotografēties, priekštelpā
uzklāt šampanieša galdu.
Ārija darbu raksturo kā ļoti nozī-

motociklistu godasardze. Vēl kāds
pāris laulājās skaistos viduslaiku
stila tērpos un es sajutos, kā viena
no filmas varonēm. Citi svinību zālē
viens pēc otra ir iedejojuši. Esmu
vadījusi ceremoniju arī ārpus svinību telpām, dzimtas māju pagalmā.
Taču vienmēr jāatceras, ka svinības
brīvā dabā ietekmē laika apstākļi un
man nav tiesību reģistrēt laulības
ārpus Ozolnieku novada robežām,
lai gan ir bijuši dažādi piedāvājumi. Neesmu manījusi, ka laulātos
pāri ar lielu gadu starpību, bet nereti ceremonijā piedalās arī jaunā
pāra bērni. Vienmēr uzklausām un
savu iespēju robežās ļaujam realizēt
dažnedažādas jauno ieceres. Man
patīk, ja jaunie zina, ko vēlas un to
prot arī skaisti realizēt. Interesanti
ir vērot dažādas modes tendences
- krāsu akcentos, kas atspoguļojas
tērpos, līgavas māsu kleitās, vīriešu
kaklasaitēs, lentās, ziedos un citos
aksesuāros. Jauki, ka atgriežas dabiski skaistas frizūras, nelieli, bet
šiki ziedu pušķi. Pieturoties pie tradīcijām, ļaujam tēvam ievest līgavu
svinību zālē. Esmu novērojusi, ja
laulājas dažādu tautību pāris, tad
jaunie ir sagatavojušies ceremonijai, saprot tās gaitu un „Jā” vārds
vienmēr izskan latviski. Reģistrējas
pie mums, bet pirms vai pēc tam
nereti iesvēta laulību arī baznīcā”
stāsta Ārijas kundze.
Pērn Ozolnieku novadā reģis-

mīgu savā dzīvē un ar gandarījumu
atskatās uz paveikto:” Ozolnieku
novads var lepoties ar kuplām,
krietnām un stiprām ģimenēm,
kuru mīlestība vienlaikus sakņojas
zemē un sniedzas debesīs.”
Solvita Cukere

Izsakām pateicību
Ozolnieku novada
pašvaldībai par
īstenoto projektu
“Vasaras skoliņa”
Īpašs paldies Izglītības nodaļai, tās
vadītājam Uldim Gālem un
izglītības metodiķei Lienei Šmitei!
Liels paldies arī Ozolnieku vidusskolas direktorei Klārai Stepanovai
par bērnu laipno uzņemšanu
skolas telpās un iepazīstināšanu ar
skolas vidi, kas ļoti palīdzēs mazajiem pirmklasniekiem vieglāk
adaptēties mācību uzsākšanā!
Sirsnīgs paldies arī burvīgajām
skolotājām un viņu jaukajiem
palīgiem, kuri bērniem mācīja,
rādīja, kopā veidoja, gāja rotaļās,
sportoja un dažādi jautri pavadīja
laiku!
Mīļš paldies no “Vasaras skoliņas”
audzēkņiem, kuriem šī vasara,
pateicoties Jums, aizritēja krāšņi,
atraktīvi un priecīgi! Lai veiksmīga
arī turpmākā izglītības projektu
īstenošana Ozolnieku novadā!
Pateicībā, Vasaras skoliņas
audzēkņi un vecāki.
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Latvijas Tautas Frontes
25. gadadienas atcerei
Šogad pēc ilgāka laika
Latvijas sabiedrība atkal
atceras Latvijas Tautas
frontes (LTF) dibināšanas 25. gadadienu.
Jāpiebilst, Latvijas vēsturē nav
bijis lielākas sabiedriskās kustības
un vēsturnieki ir vienisprātis, ka
bez šīs kustības nebūtu brīvas Latvijas. 18. oktobrī Ozolnieku novada
muzejā notika vēsturnieka Aigara

Stillera organizēts Atmodas laiku
atceres pasākums kopā ar notikumu līdzdalībniekiem.
Vēsturnieks, kurš piedalījies tā
laika notikumos, uzrunāja klātesošos: ”Šodien aicinu mūs kopīgi
atskatīties un dalīties atmiņās par
Atmodas laiku Ozolnieku pusē, lai
no aculiecinieku stāstiem veidojas
mūsu novada vēstures lappuses.
Es varu atskatīties uz notikušo caur
personīgo prizmu, jo šajā laikā,
notiekošā iespaidā, pieņēmu visai
dzīvei būtisku lēmumu studēt nevis

Latvijas Lauksaimniecības universitātē, bet Latvijas Universitātē un
vēlāk kļuvu par vēsturnieku.’’
Atmiņās dalās Gunārs Bārups:
„Tolaik tautā daudzi cēlās un darīja,
kas jādara krietnam valsts pilsonim.
Atmoda pacēla barikāžu kustību un
tālāk jau viss veidojās spontāni.”
Pēteris Miļūns, Valdis Āboliņš
un Arvīds Roziņš atceras, ka LTF
Ozolnieku grupas vadībā bija pārstāvji no galvenajiem vietējiem
uzņēmumiem: Jelgavas PMK – 13
(meliorācijas uzņēmuma), Jelgavas
eksperimentālās remontmehāniskās rūpnīcas, Meliorācijas sistēmu
pārvaldes, Mācību kombināta, LLU
mācību pētījumu mežsaimniecības
un Ozolnieku vidusskolas.
Guntis Rozītis: ”Atceroties šos
laikus Ozolnieku pusē, vislielākais
nopelns Atmodas laika situācijā
bija Ozolnieku melioratoriem un
LLU Mācību Mežsaimniecības darbiniekiem no Aizupēm. Protams,
ka mēs katrs caur savu personīgo
pārdzīvojumu prizmu šos notikumus atceramies, bet man visvairāk
atmiņā iespiedušies janvāra notikumi un barikāžu laiks.”
Brīvība ir tad, kad varam darboties un realizēt savas ieceres, sekot
saviem sapņiem. Aicinām atcerēties un novērtēt brīvības nozīmi, kā
arī tos drosmīgos cilvēkus, kuri to
veicināja.
Solvita Cukere un Aigars Stillers

Smelties enerģiju krāsu priekā

Ozolnieku
Tautas namā
10. oktobrī
izskanēja trešais
Ozolnieku un
Salgales Mūzikas skolu skolotāju koncerts
„Turpinājums..”

Koncertā „Turpinājums..”
muzicē skolotāji
Kā stāsta mūzikas skolas direktore Dina Tauriņa: „Ideju šī koncerta scenārijam un vizuālajam
noformējumam rosināja bieži dzirdēti audzēkņu izteikumi un reakcija stundās pēc pedagoga nospēlēta
skaņdarba fragmenta. Ar neviltotu
apbrīnu bērni izsaucas: „Kā jūs tā
varat skolotāj? Uzreiz spēlēt pēc
notīm? Un tik ātri? Jums viss sanāk! Es gan nekad tā nevarēšu...”.
Tādos brīžos pedagogi domā- jā, tagad es tā varu, bet vēl pavisam nesen mēs- mūzikas pedagogi bijām
tādi paši kā mūsu audzēkņi. Pārvarot grūtības, mācījāmies instrumentu spēli. Mēs tāpat bijām bikli
un tikai retais no mums bērnībā
iedomājās, ka kādreiz varētu kļūt
par skolotāju. Ar šo audzēkņiem
un viņu ģimenēm veltīto koncertu
sniedzām iespēja kopā ar mums
paceļot laikā un iepazīt, kādi mēs
bijām savā skolas laikā. Devām
iespēju iztēloties kā mēs augām,

dzīvojām, par ko sapņojām. Bet
galvenais - mūsu audzēkņiem tāpat
kā mums savulaik ir iespējams turpinājums un izaugsme”.
Mūzikas vidusskolas gadi ir neizdzēšams laiks katra dzīvē - skaists
laiks, apgalvo skolotāji. Kopīgi pārdzīvotajos notikumos norūdītie
skolas biedri kļuvuši par draugiem
visam mūžam. „Par savējiem kopš
skolas sola šodien varam saukt 17
no pavisam 24 Ozolnieku un Salgales mūzikas skolu pedagogiem,
jo visi esam beiguši vienu- Jelgavas
mūzikas vidusskolu,” lepojas Dina
Tauriņa.
Skolotāji ir pārliecināti: „Ne
vienmēr bāls, nedrošs iesākums
liecina, ka neizveidosies liels,
apbrīnojams turpinājums. Nav
teikts, ja kādam nesanāk šodien,
tad nesanāks nekad. Galvenais
- turpini iesākto! Savukārt mēs
turpināsim skolotāju koncerta ikgadējo tradīciju.”
Solvita Cukere un Dina Tauriņa

Rudens talka Garozā
Kā informē Ainārs Pīrāgs ,Ozolnieku novada Garozas ciema Iecavas ielas 7. mājas vecākais: ”19.
oktobrī mūsu mājas iedzīvotāji bija
pulcējusies uz rudens talku. Kopīgā
darbā piedalījās arī bērni un lapu
grābšana nebija par grūtu pat divām topošām māmiņām.”
Lapu grābšanas talka noritēja arī kaimiņu mājā Iecavas ielā 9.
Talkā iedzīvotāji, gan kopīgi strādāja, uzpošot savas dzīvesvietas

apkārtni, gan strādājot pārrunāja,
ko vēl kopīgiem spēkiem vajadzētu
paveikt.
Paldies, tiem Garozas iedzīvotājiem, kuri apmeklēja gan iedzīvotāju sapulci, un izteica priekšlikumus
apkārtnes sakārtošanai, gan apņēmīgi ķērās pie darba.
„Iedzīvotāju atsaucība bija
liela un talka izdevās, paldies visiem!” gandarīts par kopīgo darbu
ir mājas vecākais Ainārs Pīrāgs.

uzņēmusies vadīt gleznošanas
studijas nodarbības Ozolniekos un Salgalē. Agita atzīstas, ka
pedagoga darbs, komunikācija
radošajā procesā viņai sagādā
patiesu prieku un gandarījumu:
„ Esmu pārliecināta, ka mums
visiem, kas darbojas studijā, gleznošana ir sava veida krāsu un
mākslas terapija, kas ļauj izpaus-

ties, harmonizē un dziedina. Caur
krāsām, līniju un formu izpaužas
cilvēka šī brīža jūtas un noskaņojums. Viens savas iekšējās izjūtas
izdzied, cits ieliek dzejā vai prozā,
cits izdejo, bet mēs izzīmējam.
Dzīvojam un radām šobrīd, šeit
un tagad!”
„Man arvien galvā ir daudz
radošu ideju, ko vēlos realizēt.
Prieks, ka varu dalīties ar citiem,
iedrošināt, parādīt pamata lietas
gleznošanā. Bet galvenais, ka ir
kam dot un, kas ar prieku ņem
pretī! Ja vēlamies ap sevi sabiedrību veidot, tad pašiem ir jādod
pienesums,” gandarīta Agita.
„Tautas nams šobrīd ir vienīgā
izstāžu telpa Ozolniekos. Pietrūkst
Mākslas telpas mūsu novadā, tādas, kur var izlikt molbertus, dažādus materiālus, kuru mākslā ir
daudz, un zīmēt, veidot, radoši
izpausties visiem vecumiem. Mēs studijas dalībnieki, ļoti ceram, ka ar
laiku novadā šāda vieta tiks radīta,”
aizdomājas A. Vaivade.
Novadniekiem
māksliniece
novēl: „Mēs katru dienu un brīdi
maināmies! Dzīve pati mums piespēlē situācijas un pieredzi, kas
mums ar pateicību jāpieņem!”
Noslēdzot sarunu, Agita Vaivade
atklāj, ka šobrīd sagatavošanas
procesā ir vēl kāds pārsteigums
novadniekiem, kas būs apskatāms jau drīz - Ziemassvētkos.
Solvita Cukere

Sirsnīgi sveicam mūsu mīļos seniorus!

Meklējot mieru
un saskaņu sevī
Ceturtdienu vakaros Ozolnieku Tautas namā pulcējās dažāda vecuma, ģimenes stāvokļa un
profesiju sievietes, kuras visas
vieno vēlme uz brīdi apstāties
ikdienas skrējienā, garīgi sakārtoties, ieklausīties savās iekšējās
vajadzībās, uzzināt, kā panākt
iekšējo līdzsvaru un atjaunoties.
Daudzas sievietes, kuras pērn
bija apmeklējušas vakarus tikai
sievietēm, izteica vēlmi turpināt
pašizaugsmi.
Sievietes uzteic grupas darba
lielo spēku un dažādo personību
pozitīvo ietekmi vienai uz otru
savstarpējā saskarsmē. Darbs
grupā sniedz iespēju sievietēm
dalīties katrai ar savu unikālo
pieredzi un skatījumu uz lietām,
tādējādi bagātinot pārējās.
Psihoterapeites Antras Slokas- Jakovļevas vadībā mācāmies
novērtēt, pieņemt un baudīt to,
kas jau ir dots, ieraudzīt iespējas

No 7. līdz 31. oktobrim, kad aiz
loga sadrūmis un lietains, Ozolnieku Tautas nama foajē mundrumu
un enerģiju var smelties, aplūkojot
novadnieces Agitas Vaivades personālizstādi. Skatītāju uzrunā lielformāta eļļas gleznas uz audekla
sulīgos krāsu toņos.
Mākslinieces relaksācijas un
prieka avots ir piemājas dārzs,
kur patverties klusumā un, rušinoties dobēs, pārdomāt pasaulīgo
lietu kārtību. Agitu uzrunā ziedu
forma, krāsas, smaržas un to pilnīgais skaistums, kas divu gadu
laikā pārtapis gleznu izstādē ar
atbilstošu nosaukumu- „Rudens
ziedos”. Māksliniece stāsta: „Man
svarīgi atkal no jauna atrast dzīvē
krāsainību, visās niansēs ieraudzīt skaisto apkārt, jo viss taču
nav melns, balts vai pelēks...Tāpat dzīvē ir dažādi krāsu toņi, piesātināti, maigi, pa vidu arī kāda
tumšāka vai ļoti spilgta svītra.”
Daudzi novadnieki pazīst Agitu Vaivadi kā gleznošanas studijas
bērniem un pieaugušajiem vadītāju. Kad aicinu Agitu uz sarunu,
viņas personība pamazām atklājas
tikpat krāsaina, spilgta un neparasti skaista, kā viņas gleznas.
Māksliniece, kuras ikdiena paiet darbā Rīgas Humanitārajā vidusskolā, pasniedzot audzēkņiem
vizuālo mākslu un kulturoloģiju,
uzskata, ka tomēr ir svarīgi uzturēt
saikni ar novadu, kur dzīvo. Viņa

katrā dzīves posmā un piepildīt
sevi paguruma brīžos. Katrā tikšanās reizē veicam praktiskus uzdevumus, lai ieklausītos sevī un
uzdrīkstētos izpausties visās sievietes lomās. Kopīgi pārrunājam,
kā pilnveidot procesus sabiedrībā
kopumā, sākot ar savu personisko attieksmi un ģimeni,” iespaidos dalās grupas dalībnieces.
Nākamo nodarbību tēmas:
Līdzcietība 31.10. 2013
Ticība 14.11. 2013
Piedošana 28.11. 2013
Mīlestība 12.12. 2013
Dalības maksa Ls 4.00 par nodarbību.
Solvita Cukere

1. oktobrī, Starptautiskajā veco
ļaužu dienā notika sirsnības un
mīlestības caurstrāvoti pasākumi
Emburgā un Brankās. Pasākumā
seniorus priecēja dzejniece Rasma
Urtāne un Salgales mūzikas skolas
audzēkņi ar skaistām dziesmām un
klasiķu skaņdarbiem Andas Silgailes vadībā.
Dzejniece, kura pati tūlīt dosies
pensijā, ar ironisku smaidu un vieglu humoru par dzīves nebūšanām
prata izvilināt klātesošo smaidu un
skaļus atzinības aplausus.
Rasma Urtāne, kura sevi pozicionē kā mīlestības dzejnieci, iepazīstina ar sava radošā mūža līkločiem: ”Esmu izaudzinājusi piecus
bērnus, tagad priecājos par mazmeitiņu. Ikdienā LLU pasniedzu
„sausu priekšmetu”- lietvedību, bet
savu dvēseli - prieku, skumjas, asaras, mīlestību ielieku dzejā un prozā. Iznākuši trīs dzejas krājumi un
mēģinu izpausties arī prozā. Esmu
20 grāmatu līdzautore. Uz katoļu
bīskapa Antona Justa jubileju tapa

Emburgas
aplis 2013
Jau 19. gadu Salgales pamatskolas skolēni un bērnudārza bērni oktobrī aicināti
piedalīties krosā „Emburgas
aplis”. Šogad skrējienā piedalījās piecdesmit četri 1.-9.
klašu skolēni, trīsdesmit viens
pirmsskolnieks, trīs aktīvākās
un sportiskākās māmiņas. Labākie skrējēji saņēma medaļas,
diplomus, kā arī saldās balvas,
bet klašu kolektīvi - ceļojošos
kausus.
Uzvarētāju zelta medaļas
šoreiz izcīnīja: Luīze Gaile,
Arno Kalsons, Luīze Siliņa, Jaraslavs Orbidāns, kuri laboja
skolas rekordu, un Karīna Vāciete, Roberts Orbidāns, Vanesa Gaile, Rihards Blūms, Laine
Orbidāne.
Ceļojošos kausus saņēma
2.klases kolektīvs (klases audzinātāja Jogita Falaļejeva)
un 8.klases kolektīvs (klases
audzinātāja Ilze Šuca). Pirmo
gadu kausus saņēma arī sportiskākās – Orbidānu, Dzeņu
un Vāciešu ģimenes.
Par apalvojumiem skolas
kolektīvs pateicas sporta aktivitāšu atbalstītājiem SIA Emburga pluss vadītājam Igoram
Baimanovam un Intam Sniķerim.

Salgales pamatskolas sporta
skolotāja Anita Ūvena

Cienījamie
Ozolnieku novada
iedzīvotāji!
stāstu krājums „Ceturtā zvaigzne”.
Jelgavā vadot dzejnieku kopu, esam
izdevuši jau septīto „Zemgales dzejas vācelīti”, kur iekļauti arī vairāku
Ozolnieku novada autoru - Ingūnas
Lipskas, Edvīna Jansona un Ināras
Gailes dzejoļi.”
Savu būtību Rasma Urtāne ielikusi dzejas rindās:” Varbūt esmu
savāda, bet es taču varu ziemu padarīt īsāku un vasaru garāku. Ir
katrs gads klāt nācis kā pērle gadu
virtenē.”
Seniorus Rasma dzejā salīdzina

ar jasmīnu: ”Mīļi un smaržīgi, ar
saules stariņu sirds vidū. Priecājos
par tiem cienījamā vecuma cilvēkiem, kuri cenšas dzīvot laikam un
saviem tuvajiem līdzi, nesēž mājās
un nečīkst, iesaistās, cik spēj sabiedriskajā dzīvē.”
Uz svinībām atnākušās kundzes,
dāvājot dzejniecei ziedus, smaida:
”Paldies, ka savos darbos spējat
izteikt katras sievietes klusās ilgas,
cerības, slāpes pēc mīlestības un
godināt mātes misiju.”
Solvita Cukere

Informējam, ka laikā no
2014. gada 1. līdz 14. janvārim
Ozolnieku novada pašvaldības
pakalpojumu sniegšanas vietās
nebūs iespējams veikt skaidras
naudas maksājumus. Visas
skaidras naudas operācijas
veiks Ozolnieku pašvaldības
kase Stadiona ielā 10.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Ozolnieku novada
pašvaldība
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Sportistu ballē sumina 4. spartakiādes uzvarētājus
Ozolnieku Sporta namā patīkamā un jautrā gaisotnē pagāja
gadskārtējā sportistu balle, kur tika
sumināti novada 4. spartakiādes
uzvarētāji. Irēna Leitēna ap 200
pasākuma dalībniekiem atsauca atmiņā ikgadējās spartakiādes norisi,
kur astoņas pēc teritoriālā principa
veidotas komandas cīnījās četrpadsmit sporta veidos. Spartakiādes
kopvērtējumā vērā ņemta arī komandu aktivitāte divos masu pasākumos – Ziemas dienā un velotūrē.
Vakaru ievadīja jauno Ozolnieku
karatistu sportisks apsveikums trenera Sergeja Rubļova vadībā. Pasākuma dalībniekus priecēja skaistais
zāles noformējums un daudzveidīgās, dinamiskās vakara norises
- dejas, atrakcijas, loterijas un šovi.
Skrīveru grupas „Remershof” pavadījumā sportisti izrādījās arī aktīvi
dejotāji.

Lielāko punktu summu ieguva
komanda «Centrs», kas savu kapteini Unu Tilibu pēc balvām nesa
uz rokām. «Centrs», balvā saņēma 400 latu kopīgai ekskursijai.
Otrie- komanda «Kauguri», kas

«Roņi» atklāj sezonu
pie Ozolnieku ezera

Oktobra vidū saulainā sestdienā pie Ozolnieku ūdenskrātuves
pulcējās vairāk nekā 40 dažāda
gadagājuma atvēsinošas peldes
cienītāji no vairākiem Latvijas novadiem. «Ozolnieku roņi» šajā dienā svinēja sezonas atklāšanas pasākumu, uz kuru bija saaicinājuši
arī domubiedrus no citiem ziemas
peldēšanas klubiem. Oficiālā sezonas atklāšana jau bija noritējusi
nedaudz ātrāk 6. oktobrī Jūrmalā,
bet «Ozolnieku roņi» Viļa Ķempeļa vadībā sezonu atklāja ar jautrām
sacensībām pie Ozolnieku ezera.
«Katru gadu rudenī pārstāvji
no Latvijas roņu klubiem tiekas un
pieņem ziemas peldēšanas sezonas plānu sacensībām un skatēm,
kas notiek gan atklātos ūdeņos,
gan peldbaseinos. Latvijā kopumā
notiek ap 20 dažādām aktivitātēm
gada laikā. Ozolniekos sabraukušajiem «roņiem» tiek piedāvātās
daudzveidīgas aktivitātes-šautriņu
mešana, komandu stafetes skrējiens, svaru bumbas cilāšana un
brīvais peldējums ar laika kontro-

li. Noslēgumā sadraudzības
laiks un izsildīšanās pirtiņā.
«Uzrakstiet no mums visiem
paldies «Ozolnieku roņu» vadītājam Vilim Ķempelim par
sirsnīgo atbalstu un iedrošinājumu», teic pārējie peldētāji.
Visi uzrunātie atzīst, ka
vēsās peldes noņem stresu,
uztraukumu, uzlabo asinsriti,
pašsajūtu, slimības un vīrusi retāk
ķeras klāt.
«Ozolnieku roņus» vieno vēlme uzturēt možu garu un labu veselību. Viņi atzīst, ka, sanākot un
darbojoties kopā, var pārrunāt un
rast risinājumus savām veselības
problēmām. Kāda uzrunātā dāma
cietusi no smagas astmas, kas ikdienas smagajā darbā likusies jau
nepanesama, bet pievienojoties
domu biedru grupai, uzlabojusies
pašsajūta, atgriezies dzīvesprieks.
Visi uzrunātie «roņi» atzīst, ka
šādas kontrastpeldes nedrīkst sākt
vienatnē, bez iepriekšējas sagatavošanās.
«Ozolnieku roņi» savu klubu
dibināja pirms gada un priecājās
šogad piedalīties novada svētku gājienā. Ozolnieku kulbā nav daudz
biedru, taču ir pulciņš atbalstītāju.
Tiekamies reizi nedēļā, sestdienās,
pie Ozolnieku ezera. Ja vēl kādam
ir interese atnākt, paskatīties un
piedalīties, lai sazinās ar mani pa
tālruni 26814252,» aicina Vilis
Ķempelis.
Solvita Cukere

ceļojumam ieguva karti 300 latu
vērtībā, bet par 200 latiem atpūtās «Ozokalna» komanda.
Virves vilcēji Andris Sarģelis
un Kārlis Baltruns saņēma Ozolnieku novada Sporta lepnuma

balvas. Dažādu pakāpju uzvarētāju medaļas un diplomu saņēma
individuālie sportisti un komandas. Šogad iedibināta jauna ceļojošā balva spartakiādes komandai
pēdējās vietas ieguvējai ar uzrakstu „Āltius. Fortius. Citius.”–
„Ātrāk. Augstāk. Tālāk.”
Pasākuma laikā Ozolnieku novada simboliskā Olimpiskā lāpa
tika nodota P. Veļeckim, kurš klātesošajiem solīja saglabāt esošās
un veidot jaunas sporta tradīcijas.
M. Aināram un P. Veļeckim pasniegtas piemiņas balvas „Sportisks paldies”.
Ozolnieku sporta nama direktors Rolands Baranovskis pateicas
visiem pasākuma dalībniekiem par
atsaucību, atzinīgi novērtē ieteikumus un ierosinājumus sporta darba
attīstībai novadā.
Irēna Leitēna un Solvita Cukere

Jaunie jātnieki tiekas sacensībās
„Branku rudens 2013”
Ozolnieku novada Branku ciema „Celmos” norisinājās sezonas
noslēguma ikgadējās rudens sacensības 65 jaunākajiem sportistiem jāšanā vecumā no 6 gadiem.
Sacensībās piedalījās jāšanas klubi no Ozolnieku novada, Jelgavas
novada, Mārupes un Bauskas novadiem.
Sacensību tiesnese Gunta Banga stāsta: ”Zirgi ir mūsu ģimenes
hobijs, kur iesaistīti esam mēs
visi. Jāšanas sporta kluba „Princis” staļļos ir 70 zirgi. Perspektīvākie no tiem piedalās valsts un
starptautiska līmeņa sacensībās.
Līdzās zirgu audzēšanai saimniecība nodarbojas ar dažāda vecuma bērnu un jauno jātnieku apmācību, tai skaitā arī uz ponijiem.
Šodien jaunajiem jātniekiem ir
iespēja gūt savu pirmo sacensību pieredzi, demonstrējot savas
prasmes šķēršļu pārvarēšanā trasē citiem sportistiem, vecākiem
un skatītājiem.”

Pasākums skaistajā rudens
dienā izvērtās par jauku atpūtu
un aizraujošu piedzīvojumu visai ģimenei. Skatītājus priecēja
skaisti koptie zirgi un poniji ar
staltajiem jātniekiem, kuri iespējams plūks uzvaras laurus vēl
daudzās sacensībās. Šoreiz 1.- 6.
vietu ieguvēji kopā ar diplomiem,
rozetēm un rudens ziediem saņēma arī pārsteiguma balvas no
sponsoriem.        

“Mālzemes” audzēknei Darjai
Čerņikovai sudrabs džudo

Solvita Cukere

Sporta kompleksa “Mālzeme” audzēkne Darja Čerņikova izcīnījusi
sudrabas medaļu Latvijas meistersacīkstēs vecumā grupā U-16.
19. oktobrī Ādažos norisinājās Latvijas meistarsacīkstes meitenēm
džudo cīņā. Darja Čerņikova no Ānes, izcīnot divas cīņas ar izteiktu
pārsvaru, iekļuva finālā, kur diemžēl piekāpās pretinieces pārākuma
priekšā.
Apsveicam Darju ar izcīnīto medaļu Latvijas meistarsacīkstēs un
vēlam veiksmi nākošajās sacensībās, kas notiks Igaunijas pilsēta Tartu
jau novembra vidū.
Marina Mazure džudo trenere

Ozolnieku pusmaratonā uzstāda
trases rekordu

Oktobra nogalē ar divsimt dažādu paaudžu skrējēju piedalīšanos aizvadīts 11. Ozolnieku Rudens
pusmaratons. Kā atzīmēja viens no
novada sporta dzīves pamatlicējiem Ojārs Karčevskis: ”Garo distanču skrējienu tradīcijas pamati
novadā likti 30 gadus atpakaļ. No
1983. gada maratoni Ozolniekos
noritēja līdz pat Latvijas neatkarības atjaunošanai, bet vēlāk atdzima
pusmaratona distanču skrējieni.”
Uz sacensībām 21,0975 kilometru garajā distancē bija pieteikušies
vairāk nekā simts dalībnieki, piecu
kilometru satelītskrējienā piedalījās
40, bet īsākajās distancēs- mazākie
skrējēji. Labākais rezultāts 21 kilometru garajā skrējienā rīdziniekam
Kristapam Vējam- Āboliņam (20
g.) no kluba «Sportlat» ar rezultātu

(1:11:31), kurš uzteic skrējienam pateicīgo Ozolnieku trasi un labvēlīgos
sacensību laika apstākļus. Kristaps
patiecas savam draugam skrējējam
Kristapam Bērziņam, kurš šajās sacensībās uzdevis un palīdzējis līdz
galam noturēt labu tempu. „Skrienot visas savas domas un skatienu
koncentrēju tikai uz priekšu, nekad
neskatos atpakaļ,” uzsver Kristaps.
Otrais kopvērtējumā sīvā cīņā bija
Kristaps Bērziņš (1:12:20), trešais –
Armands Tālums.
Godam distanci pieveica arī daiļā dzimuma pārstāves, bet visātrākā no viņām ar rezultātu (1:31:36)
Marta Zumberga (24 g.) no Dundagas:” Ozolnieku pusmaratonā startēju otro gadu. Pērn paliku trešā,
bet pēc šī gada skrējiena rezultāta
(1:30) Siguldā sapratu, ka Ozolnie-

kos varētu arī pacīnīties par uzvaru.
Svarīgākais ir ticēt sev, uzdrīkstēties pamēģināt, jo līdz tam mēs pat
neapjaušam uz ko esam spējīgi.”
Otrā pusmaratonā- Ksenija Judina, bet trešā vietā ierindojās Linda
Beldava.
“Sacensības Latvijā ir kļuvušas
iecienītas, jo vēsturiski Ozolnieku
maratons pulcē kuplu skaitu skrējēju no dažādām vietām”, akcentē
pasākuma organizators, skrējēju
kluba «Ozolnieki» vadītājs Juris
Bērziņš.
Piecu kilometru satelītskrējienā
vietas sadalītas sekojoši:
Sieviešu grupā- pirmā Līna Šulgina, otrā- Santa Lorence, bet trešāGuna Grosa.
Vīriešu grupā-pirmais Ainārs
Ansons, otrais Viktors Vovruško,
bet trešais Māris Ostelis.
Skrējiena uzvarētāji saņēma medaļas un diplomus. Skrējēju klubs
«Ozolnieki» kolektīvs sirsnīgi pateicas Ozolnieku novada pašvaldībai un Ozolnieku Sporta centram
par atbalstu sacensību organizēšanā.
„Tradicionālais Ozolnieku rudens pusmaratons turpina pēdējos
gados aizsāktos ģimeņu skriešanas
svētkus, kur var piedalīties arī paši
mazākie kopā ar vecākiem. Pēc finiša 5 km distancē priecājamies, ka ar
mums šodien skrēja arī abi mūsu 5
un 7 gadus vecie dēli,” stāta Orbidānu ģimene no Salgales, kurā aktīvi
sporto visi.
Solvita Cukere

“OŽI” sāk sezonu ar uzvaru pār
Igaunijas čempioniem –TTU
5. oktobrī Ozolnieku Sporta
namā aizvadīta jaunās- devītās “Schenker” volejbola līgas
sezonas pašmāju komandas
pirmā spēle. Volejbola kluba
komanda savā laukumā, līdzjutēju atbalstīti, varonīgi izcīnot punktu pa punktam ar
lielisku rezultātu 3-2 uzveica
Igaunijas pērnā gada čempionus Tallinas Tehniskās Universitātes volejbolistus - TTU.
Spēli volejbola laukumā aizvadīja divas ļoti spēcīgas komandas, kas par uzvaru sīvi cīnījās
līdz pat spēles pēdējai minūtei.
Šo sezonu mūsu vienība sāka
sekojošā sastāvā – 2. I. Baranovskis; 5. Armands Āboliņš, 6. Aivis
Āboliņš; 8. R. Vilmanis, 11. K.
Volodins, 14. G. Garklāvs; libero
1. U. Puķītis. Rezervē palika –

4. T. Benjavs; 7. E. Baiks; 9. M.
Jansons; 10. G. Augustāns; 13. A.
Zadovskis.
Kā stāsta komandas kapteinis Ivo Baranovskis: „Mums šajā
sezonā pievienojušies divi jauni
spēlētāji: Ēriks Baiks - uzbrucējs
un Mārtiņš Jansons - cēlājs. Komanda ir labi saspēlējusies. Līgas
spēles turpināsies līdz nākamā

gada maijam. Šogad mači solās būt interesanti, jo visas
komandas ir vienlīdz spēcīgas.
Sākums daudzsološs.”
Nākamās spēles “Poliurs/
Ozolnieki” komandai pašu
laukumā pret “RTU/Robežsardzi (rezultāts 2-3) un izbraukumā Igaunijā Kalev SH
pret Selver/Tallina (rezultāts
1-3) nebija tik veiksmīgas. Bet
Ivo Baranovkis noskaņots pozitīvi: „Paldies spēlētājiem un
treneriem par skaistajām spēlēm
un uzvaru pirmajā sezonas spēlē! Sekoja zaudējumi- arī tas ir
normāli. Mājas spēlēs, protams,
palīdz karsējmeiteņu un līdzjutēju atbalsts. Katrai zālei ir savas
īpatnība, ko spēlējot jūtam, tāpēc
savās mājās spēlēt ir vislabāk!”
Solvita Cukere
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Seko Latvijas atklātajam
čempionātam hokejā
OZO hallē!
16.11. plkst.16.45 HK Ozolnieki/Monarch
vs HK Dinamo Juniors
30.11. plkst.16.45 HK Ozolnieki/Monarch
vs HK Daugavpils

EHL spēles OZO hallē
04.11.

plkst.19.15-20.15 HK Empower
vs HK Norvid
07.11.

plkst.20.30-21.30 HK ZL/Winkler
vs HK Shushara
09.11.

Plkst.11.15-12.15 HK Lūši vs HK Ozolnieki
Plkst.12.30-13.30 HK Olaine vs HK Mītava
Plkst.13.45-14.45 HK Bauska
vs HK Tērvete
11.11.

plkst.19.15- 20.15 HK Zvaigznes
vs HK R1
16.11.

plkst 11.15 -12.15 HK Ozolnieki
vs HK Olaine
Plkst.12.30-13.30 HK Mītava
vs HK Tērvete
Plkst.13.45-14.45 HK Bauska vs HK Lūši
21.11.

plkst.20.30- 21.30 HK ZL/Winkler
vs HK Buldogi
23.11.

plkst.11.15-12.15 HK Olaine vs Lūši
Plkst.12.30.-13.30 HK Mītava
vs HK Tērvete
Plkst. 13.45.-14.45 HK Bauska
vs HK Ozolnieki
25.11.

plkst. 20.30-21.30 HK Zvaigznesvs
vs HK ODI
27.11.

plkst. 20.30-21.30 HK Sportacentrs.com/
LDG vs HK Berkuts
30.11.

plkst 11.15 -12.15 HK Lūši vs HK Olaine
Plkst.12.30-13.30 HK Ozolnieki vs HK
Tērvete
Plkst.13.45-14.45 HK Bauska vs HK Mītava

Atbalstīsim
Poliurs/Ozolnieki komandu
Schenker līgas spēlēs!
10.11. plkst 16 ,Poliurs/Ozolnieki Pärnu VK (Ozolnieku SC)
16.11. plkst 18 Poliurs/Ozolnieki Rakvere VK (Ozolnieku SC)

«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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okobris 2013

ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam
novembra
jubilārus!

novembrī!
No 1. – 30. novembrim gleznotājas
Zigrīdas Cīrules darbu izstāde –
“Magoņu tango”.
9. novembrī Mārtiņdienas
jampadracis Tautas nama siltumā!
11.00 - 16.00 Gardumu tirdziņš, bērnu
radošās darbnīcas „Krāsas, garšas un
spalvas” (ieeja brīva).
12.00 Lietuvas cirka izrāde
„Pasakainā planēta” – neparasti
dresēti dzīvnieciņi, akrobāti,
iluzionisti…

Rudens vēji noglauž vaigu ,
Lietus lāses sejā rit.
Vēlos vienu glāstu maigu ,
Dāvāt tev, no visas sirds.

Rutu Reinbergu
Mihailu Redzjuku
Zentu Sinkeciču
Hariju Miķelsonu
Anatoliju Osipovu
Raini Pastoru
Gunāru Sūnu
Alevtinu Čukinu

Ozolnieku Tautas nams ielūdz

Zinaidu Grigorjevu
Aleksandru Gārsenieci
Aleksandru Moskaļenko
Veltu Tīsi
Jeļizavetu Vasiļkovu
Haraldu Ješus
Mariju Rīgerti
Arnoldu Grosu

Ieeja: Ls 2,50, € 3,56 bērniem, skolēniem
Ls 1,00 €1,42.

16.00 Iemīļotie „Čigānzēni” - Dzintars
Čīča, Kaspars Antess, brāļi Riči
koncertprogrammā „Mēs jūs mīlam…”.
Ieeja: Ls 4,00, € 5,69, pensionāriem,
skolēniem Ls 3,00, € 4,27.

14.11., 28.11., 12.12. 18.30
7 soļu un meditāciju cikla
nodarbība – Ticība, Piedošana,
Mīlestība.

Katru svē tdienu
lē!
Ģimenes stunda OZO hal
otāji
Šajā pasākumā mazie slid
3.11.plkst.14.00.
ot
slid
ēs
var
em
āki
ā ar vec
10.11.plkst.14.00. kop
,
āžu
son
per
s
aka
pas
kādu
17.11.plkst.14.00. ar
dalīties konkursos,
pie
.
.00
.14
kst
24.11.pl
ēka!!!
pasākuma beigās diskot

Dalības maksa Ls 4,00, € 5,69
Lūdzam ņemt līdzi paklājiņu un pledu.

15. novembrī 19.00 Valsts svētku
sarīkojums „Dod zvaigznes, pret
kurām pacelt skatienu…”.
Ieeja brīva.
21. novembrī plkst. 19.00
Ozolnieku amatierteātra izrāde
kamerzālē Š.Dileini „Medus garša”.
Režisore: Dace Vilne.

Pasākumi Salgalē novembrī
11.novembrī plkst.17.00 Lāčplēša dienai veltīts svinīgs
pasākums pie Vareļu pieminekļa.
17.novembrī plkst.19.30 Latvijas Republikas 95.gadadienai
veltīts pasākums Garozas pamatskolā. Svētku koncertu sniegs
Jaunsvirlaukas un Salgales pagastu jauktais koris “ Svīri”,
Salgales mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolotāji. Ballē
spēlēs grupa “Sākums”.
Dalības maksa pie klāta galdiņa - Ls 3.50 , ar saviem groziņiem ieeja bez
maksas. Lūgums iepriekš pieteikties un samaksāt līdz 14.novembrim.

18.novembrī plkst.11.00 Svētku dievkalpojums Salgales
baznīcā. Piedalās Jaunsvirlaukas un Salgales jauktais koris
“Svīri”.
18.novembrī plkst.19.00 no Emburgas un plkst.19.10 no
Garozas tiek organizēts brauciens uz Svētku salūtu Jelgavā.
7.decembrī plkst.14.00 Pensionāriem veltīts pasākums.
Programmā uzvedums “ Zvejnieki jūras un mīlestības viļņos “.
Dziesmas, humors, dzeja. Piedalās grupa “Pusnakts”(Cēsis)
un aktieri no “Slepeniem aģentiem”.

Ieeja: Ls 2,00, € 2,85.

23. novembrī 17.00 Andris
Bērziņš koncertprogrammā
“Svētvakars Ziedonim”. /Dziesmas
ar I.Ziedoņa vārdiem un R.Paula
mūziku, dzeja un epifānijas./
Ieeja: Ls 3,00, € 4.27, pensionāriem,
skolēniem Ls 2,00, € 2,85.

29. novembrī 19.00
Izrāžu apvienības „Panna” izrāde –
komēdija „Jaunais tētis” ar aktieri
Aināru Ančevski. Režisors Juris
Rijnieks. Ieeja: Ls 5,00, € 7,11.

NOVEMBRĪ

Otrdienās, Ceturtdienās
Plkst. 19.00 Pilates
Plkst. 20.00 Strip plastic
Pasniedzēja Anete Rone
T. 27808138
Gaidām jaunus dalībniekus!

Ziemassvētku teatralizēta
rotaļu programma bērniem
„Ziemassvētku pasaka”.
25. decembrī 15.00
Ozolnieku pagasta bērniem, kuri
neapmeklē bērnudārzu. (Bērnam
dāvaniņa no Ozolnieku novada
domes.)
25. decembrī 17.00
Ziemassvētku vecītis gaida
pieteikumus! Programma
bērniem no 2,5 – 9 g .Dalības
maksa Ls 4,00, € 5,69 (Saldumu
paciņa dāvanā). Biļešu iegāde
un paciņu pasūtīšana līdz 19.
decembrim.
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

Aizsaulē
aizgājuši

Lūgums pieteikties līdz 4.decembrim.
Tālr.informācijai.29109265 - Anda

Ozolnieku Tautas namā

Decembrī
15. decembrī 18.00 Niks
Matvejevs Adventa koncertā
„Vēstules Dievam…”.Ieeja: Ls
3,00, € 4,27 ,pensionāriem,
skolēniem Ls 2,50, € 3,56.
19. decembrī 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 21.00 Baltā
Ziemassvētku balle „Kā vēl
nekad…”. Mirdzēs sveces,
smaržos karstvīns un
piparkūkas… Liesim laimes un
zīlēsim nākotni! Dejas un
koncerts „Enģeļa pieskāriens” ar
populāro mūziķi Inetu Rudzīti un
grupu Sympathique. Ieeja
vakartērpos. Ieeja:
Ls 7,00, €9,96.

9.novembrī pl.18:00 “
Jelgavas Jaunais teātris” ar izrādi
“Paralēlā pietura”. Izrāde ir piecu
komisku stāstu kolāža par
septiņām unikālām personībām.
Ieeja 1 Ls.
18.novembrī pl.18:00 grupas
“TirkizBand” svētku koncerts
veltīts Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienai.
Ieeja bez maksas.

Arturs Blūms
Lonija Ganiņa
Andis Grabauskis
Janīna Grabovska
Antoņina Kivikova
Arnīda Kronberga
Marija Macura
Jevgēnija Purne
Aina Reidzāne
Arnis Salenieks
Elza Sidorova
Valentina Soida
Jeļena Tkačova

1951.g.
1923 g.
1965.g.
1937.g.
1926.g.
1926.g.
1925.g.
1933.g.
1937.g.
1933.g.
1933.g.
1932.g.
1957.g.

