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ar saknēm novadā

Līgo viss novadiņš!

Līgo svētku nedēļa Ozolnieku novadā bija piepildīta ar
skaistiem
pasākumiem. Jau divpadsmito gadu „Jāņu
koris” devās aplīgošanā pa dažādām
novada vietām. 20.
jūnija rītā līgotāju
ceļš sākās Ozolnieku
novada domē ar izpilddirektora Jāņa Poča un sabiedrisko attiecību speciālistes Līgas
Tambergas aplīgošanu, tad turpinājās „Ozolnieku KSDU” un novada uzņēmumos, kur tika sumināti
strādājošie, tostarp arī gaviļnieki Līgas un Jāņi.
Līgotājas
dziedāja
īpaši
sacerētas dziesmas, kas gadu gaitā
sakrājušās biezā dziesmu grāmatā
jau pāri pusotram simtam. Jestras
un skanīgas Līgo dziesmas „Jāņu
korim” turpina sacerēt un apkopot novadniece, mūzikas pedagoģe
Dace Cabe, kura tradicionāli spēlē
akordeona mūzikas pavadījumu 13
aplīgotājām.
Ozolnieku novada visu ciemu
aplīgošanu organizēja Ozolnieku
novada dome. Tās priekšsēdētāja
vietnieks Guntis Rozītis uzsver: ”Šī
ir ļoti skaista tradīcija, kas noteikti
turpināsies arī citus gadus.”
Pašvaldības izpilddirektors Jānis Počs, saņēmis ozollapu vainagu
un Jāņu gardumu grozu, atzinās:
”Ir ļoti laba svētku sajūta, prieks par

skaistajām dziesmām un dejām.”
Lai pārliecinātos par to, ka novada ļaudis gatavi godam sagaidīt
Līgo nakti un Jāņu dienu, brašās
„Jāņu kora” dziedātājas devās izbraucienā pa novadu un piestāja
septiņās vietās, kur ar īpaši radītām
un skanīgām rīmēm apdziedāja
nama tēvus un viņu darbīgās saimes, pamācot un aicinot pavadīt
Līgo nakti un sagaidīt Jāņu dienu
dziedot, dejojot un gavilējot!

Paldies uzņēmumu vadītājiem,
kuri viesmīlīgi uzņēma aplīgotājus, cienājot ar kvasu, sieru un pīrāgiem, izbrīvēja mirkli laika, lai
atrautos no ikdienas darbiem un
radītu svētku sajūtu saviem darbiniekiem un viesiem!
23.jūnija vakarā simtiem Ozolnieku ģimeņu ar bērniem tradicionāli pulcējās līgošanai Ozolnieku
Jāņu pļaviņā, kā arī Ānē un Garozā,
lai kopā pavadītu gada īsāko nakti.

Visos novada ciemos tika aizdegti
Jāņu ugunskuri, klāti svētku galdi,
skanēja dziesmu un deju mūzika.
Tehniskās ķibeles Līgo svētku vakarā nemazināja Ānes ciema iedzīvotāju svētku prieku, kuri kopīgi
ielīgoja pļavā. Jāņabērni priecājās
par pļavu ziedu smaržu un krāsām.
Liekot ziedu pušķīšus vainagos, domāja labākās domas un sūtīja gaišus
vēlējumus, lai svētki būtu izdevušies!
Jāņu ugunskuri līgotājiem sniedza
siltumu līdz pat rīta gaismai.
Paldies visiem svētku organizatoriem, kuri piedalījās Līgo noskaņas radīšanā, gan skanīgi apdziedot
novadu, gan sirsnīgi ierādot svētku
būtību mazākajiem novada līgotājiem, gan krāsaini izrādot „Skroderdienas Silmačos”.
Svētki ir pagājuši, bet tajos gūtās
pozitīvās emocijas turpinās sildīt
mūsu sirdis.
Solvita Cukere

Sācies konkurss „Ozolnieku novada sakoptākā sēta 2014”!
Konkurss par «Ozolnieku novada sakoptāko sētu» novada pastāvēšanas 11 gados jau ir kļuvis
par nozīmīgu tradīciju, kas rosina
lauku sētu, privātmāju, daudzdzīvokļu māju, pašvaldības uzņēmumu un privātu uzņēmumu īpašniekus sarosīties un sakopt savu
apsaimniekojamo teritoriju tā, lai
pašiem, kaimiņiem un viesiem ir
prieks.
2014. gada 10. jūnijā notikušajā Ozolnieku novada domes sēdē
deputāti balsoja par konkursa
„Ozolnieku novada sakoptākā

sēta 2014” organizēšanu, apstiprinot konkursa norises laiku un
nolikumu.
Šogad sakoptāko sētu vērtēšana notiks laikā no 25.
jūnija līdz 25. augustam. Apsekojot novada sakoptākās sētas,
noteiks uzvarētājus šādās nominācijās - sakoptākā lauku sēta
Cenu pagastā, sakoptākā lauku
sēta Salgales pagastā, sakoptākā individuālā dzīvojamā māja
Ozolnieku pagastā, sakoptākā individuālā dzīvojamā māja Cenu
pagastā, sakoptākā individuālā

dzīvojamā māja Salgales pagastā,
sakoptākā daudzdzīvokļu māja,
ziedošākā pašvaldības iestāde,
sakoptākais uzņēmums, savdabīgais dārzs (iespēju dārzs), speciālbalva.
Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī
šogad konkursa vērtēšanas komisija dodas izbraukumos pa visu
novadu, lai atrastu, novērtētu un
arī pārējiem novadniekiem darītu
zināmas skaistākās un gaumīgi
sakoptās vietas. Iedzīvotājiem ir
iespēja pieteikt konkursam gan
savus, gan kaimiņu dārzus un na-

mus, rakstot uz e-pastu: anita.
bibere@ozolnieki.lv līdz 31.
jūlijam.
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties pašvaldības mājas
lapā: www.ozolnieki.lv
Konkursa vērtēšanas komisija
priecājas par skaistajām novada
vietām un aicina iedzīvotājus būt
atsaucīgiem un piedalīties konkursā, ļaujot cilvēkiem priecāties
par ieguldīto darbu un savstarpēji
dalīties pieredzē!
Guntis Rozītis, vērtēšanas komisijas
priekšsēdētājs
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jūnija sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:
1. Apstiprināt pirmsskolas izglītības
iestādes „Pūcīte” nolikumu.
2. Apstiprināt Ozolnieku novada
domes Administratīvās komisijas
nolikumu jaunā redakcijā. Atzīt
par spēku zaudējušu 2004.gada
13.maijā apstiprināto Ozolnieku
novada domes Administratīvās
komisijas nolikumu.
3. Organizēt konkursu „Ozolnieku
novada sakoptākā sēta 2014” un
apstiprināt konkursa nolikumu.
4. Lūgt ilgtermiņa aizņēmumu
no Valsts kases uz trīs gadiem
līdz 2015. gada 1. aprīlim šādiem
mērķiem:
4.1 Būvprojekta „Meliorācijas
ielas brauktuves un ietvju seguma
atjaunošana Ozolniekos, Ozolnieku
novadā”, īstenošanai 453 700.00
EUR apmērā,
Projekta „Automašīnu stāvvietas,
kas atrodas pie stacijas „Ozolnieki””
īstenošanai 92 500.00 EUR apmērā,
4.3 Projekta „Ziedoņa un Celtniecības ielu seguma atjaunošana” īstenošanai 105 700.00 EUR apmērā.
Aizdevuma un valsts kases noteikto

procentu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
5. Precizēt norādīto Ozolnieku
novada pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību platības.
6. Daļēji segt Latvijas politiski
represēto personu salidojuma izdevumus, piešķirot 70.00 EUR. Nodrošināt pašvaldībā dzīvojošo politiski
represēto aizvešanu uz pasākumu
Ikšķilē 2014.gada 16.augustā.
7. Rūpējoties par Ozolnieku novada
iedzīvotājiem ar invaliditāti, piešķirt
finansējumu 156.54 EUR roku balstu montāžas darbu apmaksai Saules
ielā 11, Brankās, Cenu pagastā.
Lēmuma izpildes nodrošinājums
– Ozolnieku novada pašvaldības
2014.gada budžeta līdzekļi ārkārtas
gadījumiem.
8. Nodot nomā fitnesa nodarbību organizēšanai nepieciešamo
teritoriju ap Ozolnieku ezeru un tur
izvietotos vingrošanas rīkus darba
dienu rītos un vakaros, neierobežojot
novada iedzīvotājiem piekļuvi tiem
arī nodarbību laikā.

„3+ Ģimenes karte”–
jaunas iespējas
daudzbērnu ģimenēm!
Latvijas Goda ģimenes apliecība „3+ Ģimenes karte” ir valsts
veidota atbalsta sistēma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpo
arī kā apliecinošs dokuments
tam, ka ģimenē aug trīs un vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem.
Kartes lietotājiem - daudzbērnu
ģimenēm ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus,
ko piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.
Karte pienākas, ja personai
(pašai vai kopā ar laulāto) vai
tās laulātajam ir trīs vai vairāki
bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši
vai audžuģimenē ievietoti bērni)
un personai un tās laulātajam un
minētajiem bērniem ir deklarēta
dzīvesvieta Latvijas Republikā.
Lai daudzbērnu ģimenei būtu
iespēja saņemt karti, interneta
vietnē www.godagimene.lv ir jāaizpilda kartes pieteikuma veidlapa, precīzi norādot informāciju
par sevi un saviem bērniem, kā
arī norādot adresi, uz kuru nosū-

tīt karti. Visi aizpildīto pieteikumu veidlapu dati tiks pārbaudīti
Iedzīvotāju reģistrā.
Uzrunātās Ozolnieku novada
daudzbērnu ģimenes sarunā atzīstas, ka vēlas saņemt šādu karti
un to izmantot, lai saņemtu atlaides transportā, kultūras pasākumu apmeklēšanai, medicīnas
pakalpojumiem un kancelejas
preču iegādei.
Karti būs tiesības saņemt ikvienam Latvijas daudzbērnu ģimenes pārstāvim - vienam vai
abiem bērna vecākiem vai adoptētājiem, kā arī personām, kuras
realizē aizgādību, audžuģimenes
pārstāvjiem vai citiem likumiskajiem pārstāvjiem.
Solvita Cukere

Šovasar realizēs 23
konkursa „Es zinu, varu
un daru” projektus
Pašvaldības finansētais projektu konkurss „Es zinu, varu un
daru” šogad izsludināts trešo reizi. Konkursam iesniegti 24 projekti, no kuriem ir apstiprināti 23
iesniegumi par kopējo summu 14
541.39 EUR. 15 projekti tika iesniegti no Salgales pagasta, 5 – no
Cenu pagasta un 4 – no Ozolnieku pagasta. Tāpat kā iepriekšējos
gados, projektu konkursa mērķis
ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu
un iesaistīšanos savas dzīves vides sakārtošanā, kā prioritātes
izvirzot kopīgas dzīves telpas labiekārtošanu, sporta un kultūras
tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu, interešu izglītības iespēju
veicināšanu.
Projekta iesniedzēji ir Ozolnieku novada iedzīvotāji, neformālas iedzīvotāju grupas un novadā
reģistrētas biedrības un nodibinājumi. Vērtējot projektu iesniegumus, tika vērtēts projektu rezultātu sabiedriskais labums, to
ilgtspēja, kā arī pašu iedzīvotāju
ieguldītais darbs projektu īstenošanā. Iesniegto projektu tematika
ir dažāda. Lielākajā daļā iesniegto projektu ir paredzēta teritoriju labiekārtošana, gan uzstādot
bērnu rotaļu laukumu elementus,
gan apzaļumojot un veidojot atpūtas vietas. Vairākos projektos
ir paredzēta sporta inventāra iegāde.

Savukārt piecos projektos ir
paredzētas aktivitātes interešu
izglītības atbalstam. Piemēram,
Ānes ciema jauniešu iniciatīvu
centrā notiks nodarbības, kurās
interesenti varēs apgūt iemaņas
dažāda veida ēdienu gatavošanā,
kā arī tiks iegādāti instrumenti
ģitāras spēles apmācībai. Branku ciema jaunieši projekta ietvaros, iegādājoties videokameru, ir
iecerējuši veidot jauniešu video
ziņu kanālu, sadarbībā ar Ozolnieku novada domes sabiedrisko
attiecību un informācijas daļu.
Novada pirmsskolas izglītības
iestāžu mazās dejotājas projekta īstenošanas rezultātā tiks pie
jauniem tērpiem, bet Garozas pamatskolas teritorijā tiks izveidots
brīvdabas laukums dambretes
spēlei.
Līgumi ir noslēgti, un uzsākta projektu īstenošana, ko šogad
paredzēts pabeigt līdz 15. augustam. Pabeidzot projektus, tiks
iesniegtas atskaites, un projektu
vērtēšanas komisija iepazīsies ar
rezultātiem projektu īstenošanas
vietās. Veiktā darba apkopojums
ar fotogrāfijām tiks ievietots pašvaldības mājas lapā sadaļā „Sabiedrība”. Paldies visiem iesniedzējiem par aktivitāti un veiksmi
projektu īstenošanā!
Antra Pošeika, Attīstības plānošanas
daļas vadītāja

Vasarā norit remontdarbi
izglītības iestādēs
Šovasar Ozolnieku novada skolās
un pirmsskolas izglītības iestādēs
(PII) netiek plānoti lieli remonti, taču
iecerēts pabeigt iesāktos projektus
un veikt pirmās nepieciešamības
remontdarbus. Celtnieki darbus
uzsāks jūnija beigās.
Līdz jaunajam mācību gadam ir
paredzēts veikt šādus darbus:
 PII “Saulīte”, grupas un vējtvera remonta darbi notiks līdz
08.08.2014.
 PII “Zīlīte”, lapenes izbūve un grupas remonts. Remontdarbi paredzēti
līdz08.08.2014.
 Garozas pamatskolas telpu

remonts. Tiks remontēta ēdnīca un
trīs mācību kabineti. Remonta darbi
notiks līdz 08.08.2014.
 Salgales pamatskolā paredzēts
telpu remonts. Tiks remontēta
ēdnīca, gaitenis un mācību kabinets. Remontdarbi paredzēti līdz
08.08.2014.
 Ozolnieku vidusskolā noritēs
telpu remonts, radiatoru regulēšanas iespējas iebūve, gaiteņu grīdas
remonts. Plānotos darbus celtnieki
plāno pabeigt līdz 08.08.2014.
Jūlija Kostrova, Ozolnieku novada
Būvvaldes būvinspektors
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Jaunieši vasarā apgūst darba iemaņas
Sākoties vasaras brīvlaikam,
daudzi skolēni meklē un arī atrod
darba iespējas, kas dod iespēju
nopelnīt un sniedz darba pieredzi, kas noderēs dzīvē. „Šovasar
Ozolnieku novada pašvaldība
nodrošina darbu 46 jauniešiem.
Vēl 6 skolēni darbā iesaistījušies
caur NVA projektu jauniešiem,”
informē Ozolnieku novada Izglītības nodaļas vadītājs Uldis Gāle.
Kā pastāstīja Liene Šmite,
Ozolnieku novada izglītības metodiķe: ”Kā katru gadu, Ozolnieku novada skolu skolēniem
vecumā no 13 līdz 17 gadiem ir
iespēja strādāt novada pašvaldības iestādēs, veicot savam vecumam piemērotus darbus. Skolēni
ir iesaistīti darbā 4 stundas dienā
divu nedēļu garumā, par darbu
saņemot stundas tarifa likmi –
EUR 2.209.”
Edvards Ozols mācās Ozolnieku vidusskolas 9. klasē: „Strādāju
pirmo vasaru. Klases audzinātāja
ieteica, ka varu pieteikties darbam. No savas klases Vasaras
skoliņā esmu vienīgais, jo man
patīk darboties ar bērniem. Ģimenē esmu pieradis pie trim

māsām un labāk saprotos ar meitenēm. No sākuma bija grūti un
vajadzēja laiku, lai pierastu. Man
jāuzkopj telpas, jāpieskata bērni
un jārotaļājas ar viņiem. Saturīgi
pavadīt laiku ir labāk nekā nīkt
mājās. Man ir svarīga gan pieredze, gan naudiņa, ko nopelnu.”
Agate Beināre, mācās Ozolnieku vidusskolas 9. klasē: ”No manas klases Vasaras skolā strādā
arī Līva Sloka, Annija Lesiņa un
Helvijs Staļģis. Mamma pēc vecāku sapulces man pastāstīja par šo
iespēja un piedāvāja strādāt. Varēju izvēlēties darbiņus, bet man
patīk pieskatīt mazus bērnus, jo
pašai mājās ir maza māsa. Strādāju pirmo gadu. Bija nedaudz
bail, kā bērni mani pieņems, bet
visi ir draudzīgi un saprotoši.
Pieredze ar māsu man palīdz darbā. Ar draudzenēm pārrunājam
dienas notikumus, ko darījām,
kas izdevās. Vēl neesmu izlēmusi,
vai vēlētos nākotnē būt skolotāja.
Šis darbs man sniedz jaunu pieredzi. Es noteikti izvēlos nākt un
darīt, jo mājās būt ir garlaicīgi.
Šeit varu sevi attīstīt un lietderīgi pavadīt laiku. Savā CV varēšu

Prognozē vidēji
labas ražas, par
spīti salnām un
karstumam
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
(LLKC) augkopības speciālistu veiktā ražas prognoze
rāda, ka šogad gaidāmas vidēji labas ziemāju – kviešu,
rudzu un rapšu – ražas.
Uz ziemāju ražu būtisku
ietekmi atstāja ziemas kailsals, kā dēļ bojā gāja sējumi
lielās platībās arī Zemgalē.
Augšanai atstāti vidēji labi
un labi ziemāju sējumi,
pārējās platības pārsētas
ar vasarājiem. Līdz ar to
ražas līmenis sagaidāms
vidēji labs, pērnā gada līmenī. Speciālisti secinājuši,
ka ne pavasara salnas, ne
arī karstums ziemājiem un
vasarājiem kaitējumu nav
nodarījis.
Laura Kirsanova, LLKC
augkopības
speciāliste: „Laika apstākļi šogad
graudaugiem ir labvēlīgi, lai
gan jāatzīst, ka situācija var
būt ļoti atšķirīga pat viena
pagasta ietvaros.”

Pēc veiktā ziemāju stāvokļa novērtējuma ziemas
kviešu vidējā sagaidāmā
raža būs 3,1 tonna no hektāra, bet ziemas rudzu raža
sagaidāma vidēji 3,5 tonnas
no hektāra, kas ir vairāk
nekā iepriekšējos gados.
Ziemas rudzu platības salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir nedaudz
pieaugušas.
Ziemas rapšu raža tiek
prognozēta 2,6 tonnas no
hektāra, kas ir nedaudz mazāk kā pērn. Ziemas rapšu
platības ir salīdzinoši mazākas nekā pērn, tās pamatā
pārsētas ar vasaras labību
un vasaras rapsi.
Iveta Tomsone, LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

ierakstīt, ka esmu strādājusi, un
būs vieglāk atrast darbu pēc skolas beigšanas. Domāju, ka arī nākamgad meklēšu iespēju strādāt
un sevi attīstīt citā nozarē. Vēlos
sevi pārbaudīt un radoši izpausties.”
Eva Segliņa, Salgales pagasta
pārvaldes vadītāja: ”Jauniešiem
darbavietas piedāvājam izglītības iestādēs un pagasta pārvaldē. Jaunieši palīdz pirmsskolas
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izglītības iestādē, skolu sakopšanas un remontdarbos, malkas
sagatavošanā. Atbalstu ideju, ka
jaunieši jāiesaista novada svētku
organizēšanā un norisē.”
Skolēni vasarā palīdzēs arī
jauniešu centru darbiniekiem,
bet visvairāk būs nodarbināti
Ozolnieku vidusskolā izveidotajā
Vasaras skoliņā.
Solvita Cukere

Salgales pagasta jaunieši
izzinās citu tautu kultūru un
tradīcijas
Daudzpusējās apmaiņas projektā ‘’Tas esmu ES.
Esmu lielisks” piedalās 15
– 17 gadu veci jaunieši. Katru dalībvalsti pārstāv pieci
jaunieši un grupas vadītājs. Projektā tiek stiprināta
katras kultūras identitāte,
savstarpēja izpratne un iejūtība. Daudznacionālais
dalībnieku sastāvs izceļ dažādus dzīves apstākļus un
norāda uz līdzīgām problēmām sabiedrībā.
Projekta Latvijas partneri ir biedrība „IMKA Salgale”, kas vairākos projektos
atradusi draugus Balkānos,
Eiropas ziemeļos un Āfrikā.
Pēc sagatavošanas vizītes
Vācijā un pieteikumu konkursa, jaunieši šobrīd gatavo mājasdarbus nometnei
Krievijā, Viborgas pusē.
Projektā piedalās jaunieši
no Ozolnieku novada Emburgas, Garozas un Teteles.
Desmit, sadarbības un radošu aktivitāšu piepildītas
jūlija dienas aizritēs atpūtas
bāzē Karēlijā, gan kultūras

un mākslas galvaspilsētā
Pēterburgā.
Projekta laikā jaunieši sportojot, muzicējot un
caur drāmu risinās uzdevumus, uzstāsies publikas
priekšā, aizstāvēs savu viedokli, mācīsies cienīt citu
tautu kultūru un tradīcijas.
Radošās nometnes vadītājiem ir daudzu gadu pieredze starpkultūru izglītības
un projektu vadības jomā.
Projekta aktivitātēs par
aktuāliem Eiropas un pa-

saules mēroga jautājumiem
deviņu valstu jaunieši meklēs iespējas, lai turpmāk
varētu aktīvi darboties savā
dzīvesvietā un novadā.
Biedrība „IMKA Salgale”, iesaistoties šādos projektos, rūpējas par vietējo
iedzīvotāju iespēju paplašināšanu, jaunu zināšanu
apguvi un starptautisku sakaru attīstīšanu.
Edgars Paulovičs, projekta
vadītājs
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Salgales pamatskolā aizvadīts
piepildīts mācību gads!
Salgales pamatskolā mācību gada
laikā notikuši 34 pasākumi, skolēni
piedalījušies astoņpadsmit novada mēroga un Zemgales reģiona sporta sacensībās, kopā ar pedagogiem apmeklējuši
trīsdesmit kultūras un izklaides pasākumus.
Skolas audzēkņi veiksmīgi piedalījušies sešpadsmit konkursos. 1. vieta
izcīnīta dabaszinību konkursā „Es zinu
vairāk”. Koris „Asni”, Reģionālajā koru
skatē ieguva augstāko novērtējumu.
Korī dzied piecas Salgales pamatskolas
skolnieces. Vokālajā konkursā „Lakstīgalas” 1. pakāpes diploms Zemgales
reģionā. Konkursā „Trejdeviņas saules
lēca” divas 1. vietas, viena 2. vieta un
3. vieta. Novada olimpiādē latviešu valodā 3. klasei K. Puriņš ieguva 1. vietu,
bet novada vēstures olimpiādē 9. klasei
D. Peradze – 2. vietu. Krosā E grupā
kopvērtējumā 3. vieta, orientēšanās C
grupā kopvērtējumā 3. vieta, vieglatlētikā daudzcīņā kopvērtējumā 2. vieta.

Mācību gadu ar labām sekmēm virs 7
ballēm, pabeiguši 28 skolēni, kuri kopā
ar labākajiem sportistiem balvā saņēma braucienu uz piedzīvojumu parku
„Mežakaķis”. Visu skolas audzēkņu kopīga vidējā atzīme ir 6.2.
9. klasi šogad absolvēja seši skolēni.
Skola lepojas ar divām absolventēm Gitu Karpjuku (vidējā atzīme 8.2) un
Diānu Peradzi (vidējā atzīme 8.3). Noslēguma eksāmenus visi skolēni sekmīgi nokārtojuši. Īpaši atzīmējams Gitas
Karpjukas sasniegums matemātikas
eksāmenu nokārtojot uz 10. Salgales
pamatskolas absolventi iecerējuši tālāko izglītību iegūt Jelgavas, Rīgas un
Ogres tehnikumos, izvēloties klientu
apkalpošanas, stilista, automehāniķa,
loģistikas un meža strādnieka profesijas. Lai absolventiem veiksmīgs nākamais izglītības posms izvēlētajās mācību iestādēs!
Iluta Aleksīna, Salgales pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā

Ozolnieku novads lepojas
ar izciliem skolēniem un
pedagogiem!
Mācību gada noslēgumā tika sumināti tie
Jelgavas novada un Ozolnieku novada skolēni, kuri šajā mācību gadā ieguvuši godalgotas
vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātnisko darbu skatēs.
„Izcilnieku godināšanai ir jābūt tradīcijai,
kad mēs sakām paldies skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem par sasniegto. Tas ir
pamudinājums skolēniem sasniegt jaunus
mērķus, parādot, ka centība un darbs tiek novērtēti,” akcentē Ozolnieku novada Izglītības
nodaļas vadītājs Uldis Gāle, „tāpat sveicām arī
5 Ozolnieku novada Mūzikas skolas audzēkņus un 4 mūzikas pedagogus, kā arī 6 Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Bitīte” pedagogus, kuri metodisko izstrādņu
skatēs ieguvuši pirmās pakāpes. Esmu lepns
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Ozolnieku Mūzikas skola
sveic absolventus un
uzņem jaunus audzēkņus

Ozolnieku Mūzikas skolā,
tik dažādos, skaistos „ziedos” izlaidumā „atplauka”
un apliecības par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu saņēma daudzus
gadus audzināti, skoloti,
slavēti un celti, ļoti mīlēti
četri jaunieši - Ilva Krastiņa
(akordeons), Toms Eduards
Briģis (saksofons), Uga Tauriņš (trompete) un Dainis
Vītoliņš (sitaminstrumenti).
Prieks un lepnums par
padarīto darbu un jaunajiem
mūziķiem! Svarīgi iedvesmot un pārliecināt bērnus, izmantojot savas spējas un talantu, prātu un dvēseli, radīt
pašiem īpašu, neatkārtojamu
brīnumu, ko nevar neviens
cits. Par to sirsnīgs paldies
skolotājiem un vecākiem,
kuri šos gadus bijuši neiztrūkstoši koncertu klausītāju
rindās, līdzjutēji konkursos,

par to, ka novada mācību iestādēs mācās tik
daudz apdāvinātu bērnu un viņiem blakus ir
izcili pedagogi.”
Mācību gada laikā skolēni piedalījušies
gan novada, gan republikas līmeņa olimpiādēs. Pasākumā sumināja mācību priekšmetu
olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus- 14 Ozolnieku vidusskolas skolēnus un 14 skolotājus,
2 Salgales pamatskolas audzēkņus un viņu
skolotājus, kā arī vienu Teteles skolas skolēnu
un pedagogu.. Par sasniegumiem zinātniski
pētniecisko darbu izstrādē sveica Ozolnieku
vidusskolas skolnieci Elīnu Černavsku.
Daudziem jauniešiem jau šovasar nāksies izdarīt izvēli par tālākajām mācību vai
darba gaitām pēc skolas pabeigšanas, tāpēc
ceļamaizei dotā atzinība ir svarīga.
Solvita Cukere

atbalstījuši kā varējuši.
2. jūnijā uzņemšanas komisijas priekšā stājās un 1.
klasē tika uzņemti 20 jauni,
muzikāli apdāvināti bērni.
Visvairāk izvēlas apgūt klavierspēli, vijoļspēli un sitaminstrumentus. Uzņemti arī
čella, akordeona, flautas un
saksofona spēles audzēkņi.
Priecājamies par ikvienu,
bet īpaši aicinām bērnus apgūt akordeona, trompetes,
saksofona un eifonija spēli.
28. augustā no plkst. 16 līdz
18 notiks audzēkņu papilduzņemšana.
Absolventiem novēlu turpināt ceļu mūzikā, spēlējot
ansambļos vai orķestrī, muzicējot ģimenes un draugu
lokā, dziedot saviem bērniem vai vienkārši klausoties
mūziku.

Ozolnieku vidusskolā gan novada, gan valsts mēroga mācību
priekšmetu olimpiādēs atzinību
guvuši vairāk nekā 100 skolēni un
Ozolnieku vidusskola lepojas ar
katru no viņiem, kā arī ar skolotāju
kolektīvu, kas palīdz audzēkņiem
sagatavoties.
Privātskolā “RIMS” norisinājās
valsts mēroga matemātikas olimpiāde. Starp 1000 dalībniekiem
augstus rezultātus guvuši Niks Rūdolfs Neija, Jānis Multiņš, Rūdolfs
Pēteris Bumbieris un Ralfs Jānis
Eižvertiņš. Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē 3.vietu ieguva
Alise Grēta Baranovska.
Jelgavas un Ozolnieku novadu
latviešu valodas olimpiādē piedalījās 9 sākumskolas skolēni, izcīnot
4 godalgotās vietas: 1.vietu ieguva
Alise Rimkēviča., 2.vietas - Līvai
Skrupskai un Nikam Rūdolfam Neijam, 3.vieta Evelīnai Oglītei. Novadu matemātikas olimpiādē pirmās
vietas ieguva Alise Grēta Baranovska un Sandis Maigonis. Latviešu
valodas olimpiādē Daniela Laurinaite un Elza Gržibovska ieguva
1.un 2.vietas, savukārt, Laura Zariņai 3.vieta. Krievu valodas olimpiādē Daniēls Kotovs ieguva 3.vietu.

Dabaszinātņu priekšmetu olimpiādēs visaugstākos rezultātus uzrādījuši Raivo Meļiks (2.vieta ķīmijas olimpiādē un 2.vieta fizikas
olimpiādē), Elīna Černavska (1.vieta
bioloģijas olimpiādē). Ekonomikas
olimpiādē Lelde Gaspersone ieņēma
2.vietu un Artis Staļģis– 3.vietu.
Artjoms Sousovs, Krišjānis Grantiņš, Lelde Gaspersone un Elīna
Černavska piedalījās Zemgales reģionālajā skolēnu zinātnisko pētniecisko darbu 5. konferencē, kurā Elīna Černavska ieguva 1.vietu, pārējie
skolēni saņēma Atzinības rakstus.
Daniela Laurinaite Toms Briģis
un Ādams Labdzers, izcīnīja 2.vietu
Jelgavas un Ozolnieku novadu ģeogrāfijas konkursā. Ozolnieku novada
7.-9.klašu konkursam “Esi stiprs,
drošs un zinošs” skolēnus gatavoja Guna Stūrmane, kopvērtējumā
izcīnot 2.vietu.Timurs Sergejevs ierindojās 2.vietā Mājturības un tehnoloģiju konkursā, un Madara Portnaja ieņēma 3.vietu vizuālās mākslas
konkursā “Kolāža. Vizuāli plastiskās
mākslas darbu konkursā “Trejdeviņas saules lec” Marta Daniela Jēkabsone un Elīna Barga sasniedza 1. pakāpi. Ozolnieku vidusskolas skolēni
Ivars Pelnis un Reinis Tīsis ieguva

Izlaiduma meijas smaržo
Garozas pamatskolā

Dina Tauriņa, Ozolnieku
Mūzikas skolas direktore

Mazie
putnēni
aizlido uz
skolām!
Maija nogalē piecās
Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēs
svinēja izlaidumu laiku.
Saposti bērni, smaidīgi
vecāki un pedagogu rokās sagūlušie ziedi norādīja, ka novada pirmsskolas izglītības iestādēs tiek
svinēti svētki par godu
vairāk nekā 150 Ozolnieku novada bērniem, kuri
ir gatavi jaunam savas
dzīves posmam - uzsākt
skolas gaitas.
Sirsnīgi sveicam visu
novada pirmsskolas izglītības iestāžu absolventus

Ozolnieku vidusskolas skolēni uzrādījuši
izcilus rezultātus

un viņu ģimenes!
PII „Zīlīte” Ozolniekos
šogad pabeidza –
81 audzēknis,
PII „Bitīte” Brankās 13 audzēkņi,
PII „Saulīte” Ānē 30 audzēkņi,
Salgales pamatskolas
pirmsskolas grupu –
11 audzēkņi,
Garozas pamatskolas
pirmsskolas grupu –
16 audzēkņi.
Liene Šmite,
Ozolnieku novada
izglītības metodiķe

Šogad Garozas pamatskolu
absolvēja 9 skolēni. Pēc skolas
tradīcijas svētkus viņiem palīdzēja sarīkot 8. klases skolēni ar
klases audzinātāju Violetu Kraukli– Veisu. Skolēni iepriecināja absolventus ar dziesmām, deju un
Melanholiskā valša atskaņojumu.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Rozītis un
Salgales pagasta pārvaldes vadītāja
Eva Segliņa sveica absolventus un
vēlēja veiksmīgi turpināt mācības
izvēlētajās skolās.
Ar labiem un teicamiem sasniegumiem skolu absolvēja Santa Jacukēviča un Laura Millere. Abas

meitenes bija centīgas mācībās un
skolas sabiedriskajā dzīvē. Izcilnieces aizstāvēja skolas godu novada
olimpiādēs un konkursos, izcīnot
pirmo vietu policistu konkursā un
2.vietu mājturības un tehnoloģiju konkursā, piedalījās arī novada
vēstures, latviešu valodas, matemātikas un bioloģijas olimpiādēs,
organizējušas daudzus pasākumus
un aktīvi darbojušās skolēnu pašpārvaldē.
Skolas pedagogu kolektīvs absolventiem novēl piepildīt iecerētos sapņus un atrast savu īsto dzīves ceļu.

Dina Štelmahere,
Garozas pamatskolas direktore

2.un 3.vietas Koka auto modeļu ātrumsacensībās Iecavā.
Skolas 5.-7.klašu mūsdienu deju
grupa ieguva II pakāpi mūsdienu deju skatē. Mūzikas skolotājas
Ramona Joma un Rūta Bergmane
1.-4.klašu un 5.-7.klašu ansambļus
pavadīja līdz Augstākās pakāpes
sasniegumam Vokālās mūzikas
konkursā “Balsis 2014”.
Tā 2013./14.mācību gadā Jelgavas un Ozolnieku novada 47.skolēnu
sporta spēlēs izcīnīta 1.vieta basketbolā, bet jauniešiem-1.vieta futbolā,
pamatskolas audzēkņi ieguva 2.vie-
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tu volejbolā, vidusskolas meitenēm
2.vieta novadā, bet puišu komanda
pārliecinoši uzvarēja. Ozolnieku vidusskolas skolēni kļuvuši par čempioniem florbolā. Latvijas skolēnu
sporta un prāta spēļu “ZZ čempionātā” 5.a kl. finālā ieguva 9.vietu.
Vidusskolu šogad absolvēja 36
vidusskolēni, bet mācībām pirmajā
klasē pieteikušies 180 bērni. Ticam
un ceram, ka viņi mācībās, sportā
un radošajos sasniegumos sekos
saviem priekšgājējiem.

Ance Jaks, Ozolnieku vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Teteles pamatskolā izlaidumos
smaržo ziedi, skan mūzika un dzeja
Divās plūsmās Teteles pamatskolā sirsnīgi sveica piecpadsmit
absolventus. Devītās klases beidzējus uz svinībām zālē ieveda vecāki
un tuvākie ģimenes locekļi.
Skolā ir tradīcija labākos skolēnus ierakstīt skolas Goda grāmatā
un nofotografēt pie skolas karoga.
Izlaidumā tapa fotogrāfijas pie karoga stājoties 9.a klases skolniecei
– Ievai Uzānei, kurai ir labas un
teicamas sekmes mācībās, vidējā
atzīme eksāmenos – 9,75. Absolvente vairākkārt ir saņēmusi brāļu
Biruļu „Gaismas balvas”
pirmo pakāpi, ar labiem
rezultātiem piedalījusies mācību olimpiādēs,
sacensībās un konkursos, godam aizstāvot
skolas vārdu.
Skola lepojas ar Sabīni Gaspareviču – skolas
prezidenti, kura apzinīgi
veikusi skolēnu pašpārvaldes darbu. Sabīnei ir
labas un teicamas sek-

mes, labi rezultāti olimpiādēs, konkursos un sacensībās.
Arī 9.b klases skolniecei – Lidijai
Ježovai atestātā tikai labas un teicamas sekmes. Lidiju raksturo aktīvs
darbs Comenius skolu partnerības
projektā. Absolventes vidējā atzīme
eksāmenos – 8,25.
Lai absolventu nākotne ir stabila un izdodas atrast savu vietu
dzīvē! Esiet laimīgi! Lai Jums viss
izdodas!

Jeļena Žoide,
Teteles pamatskolas direktore

2014./15. m. g. Teteles pamatskola uzņem skolēnus 1.-9. klasē.
Skolā ir gan latviešu, gan krievu plūsma.
Skola piedāvā plašu interešu izglītības programmu.
Nākamajā mācību gadā uz skolu kursēs skolēnu autobuss no “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra” , Rīgas ielā 34, Ozolniekos.
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darbīgie un talantīgie novadnieki

“UPPE” sniedz darba iespējas
jaunajiem

Ozolnieku novada Branku ciema
ražošanas uzņēmums SIA “UPPE”
veic visu veidu stikloto būvkonstrukciju projektēšanu, piegādi,
montāžu un apkopi ne tikai Latvijā, bet tālu aiz mūsu valsts robežām - Vācijā, Norvēģijā, Zviedrijā,
Anglijā, Krievijā, Francijā, Grieķijā
un Islandē, sniedzot darba iespējas jaunajiem, kuriem ir vēlme sevi
pārbaudīt šajā nozarē.
Uzņēmumā viesojos pirms
Jāņiem, lai uzrunātu jauniešus,
kuri izvēlējušies vasarā šeit gūt darba iemaņas un vērtīgu pieredzi.
Ozolnieku novada jauniete Eva
Meldere strādā pie metāla konstrukciju sagatavošanas un iepakošanas eksportam: ”Atsaucos
uzņēmuma vadītāja darba piedāvājumam. Pērn strādāju Ozolnieku novada pašvaldības piedāvāto
darbu Vasaras skoliņā ar bērniem.
Šogad vēlējos izmēģināt ko jaunu.
Vasaras skoliņā darbs bija ar cilvēkiem, šeit - vairāk tehnisks. Darba
līgums noslēgts uz visu vasaru. Jau
iepriekš biju iepazinusi šī uzņēmuma darba specifiku, gatavojot dar-

Vēstures lappuses

1919. gada 16. novembrī, turpinoties Latvijas valsts atbrīvošanas
cīņām, Latvijas armijas sastāvā tika
iekļauti Kara skolas 11 virsnieki un
265 kadeti, izveidojot divas rotas ar
ložmetēju komandu.
Rīkojumu par iziešanu cīņā frontes līnijā „Garozas muiža – Plāņi –
Lielupe” un virzīšanos uz Katrīnes
muižu Kara skola saņēma 16. novembra rītā, cerot atbrīvot ienaidnieka
Bermonta - Avalova karaspēka ieņemto Jelgavas pilsētu.17. novembrī
Kara skolas rotas ieņēma Vareļus un
plānoja turpināt cīņu par Katrīnes
muižu, kad sākās spēcīgs pretuzbrukums. Vairoties no ielenkuma, Kara
skola uzsāka atkāpšanos, kas bija liktenīga 12 Kara skolas karavīriem.
Kopumā Brīvības cīņās Kara skola zaudēja 14 kadetus, kuru piemiņai Jelgavas - Iecavas ceļa malā pie
Vareļu mājām, 1935.gada 20.maijā,
atzīmējot Latvijas kara skolas

bu ekonomikā. Biju gatava saviem
darba pienākumiem. Strādāju jau
vairākas nedēļas pa 7 stundām dienā. Sāku pierast pie jaunā darba režīma. Šeit gūstu reālu, vērtīgu darba pieredzi nākotnei. Laika pietiek
visam gan darbam, gan atpūtai pēc
tā. Iepazīstu kolektīvu, kur cilvēki
ir atsaucīgi un gatavi palīdzēt.”
Dainis Danšins, 9. klases absolvents: ”Darbā mani uzaicināja
uzņēmuma vadītājs. Domāju tālāk
apgūt profesiju celtniecībā, tāpēc
vēlos pilnveidot sevi un apgūt jaunas zināšanas šajā nozarē. Šeit ir
laba darba vieta, kur varu daudz
uzzināt par būvkonstrukcijām un
savienojošiem elementiem - stiklu, koku, alumīniju, tēraudu. Mani
interesē šeit notiekošais un jaunā
pieredze noteikti palīdzēs, turpinot mācības Olaines Mehānikas
un tehnoloģijas koledžā. Man primārais nav nauda, bet iespēja sevi
pilnveidot. Priecājos, ka visu vasaru strādāšu, lietderīgi pavadīšu laiku, nevis sēdēšu mājās.”
Uzņēmumam
projektēšanas
vadītājs Ivars Žagariņš dalās pār-

domās: “Tā ir viena no “UPPES”
SIA pamatidejām - dot darbu vietējiem iedzīvotājiem un iespēju jauniešiem sajust, ko nozīmē strādāt
ražošanas uzņēmumā. Skolēniem
darbu vasarā piedāvājam pirmo
reizi. “UPPE” darbības atslēgas
vārdi un pamatvērtības no 2009.
gada ir profesionalitāte, komanda,
attiecības, darbs, kvalitāte, godīgums, atbildība un idejas. Uzņēmuma vadītājs Aldis Cimermanis
ir noformulējis moto: „Darbīgs
kurmis ir vairāk vērts nekā slinks
eņģelis”. Pēc šiem pamatprincipiem vadāmies savā darba ikdienā
un ceram, ka to sajūt un novērtē arī
mūsu 26 darbinieki.”
Solvita Cukere

Vareļu pieminekli sargāja
dienu un nakti
pirmā izlaiduma 15 gadu atceri,
Ministru prezidenta biedrs Marģers
Skujenieks atklāja pēc mākslinieka
Jāņa Borkovska meta darinātu šūnakmens plāksnēm segtu piramīdveida pieminekli.
Pēc Otrā pasaules kara 1944.
gada 17. septembrī piemineklis tika
saspridzināts, ar lādiņiem, granātām un mīnām, ko pēc frontes
atkāpšanās Garozas laukos atrada
atmīnētāji. „Spridzekļu bija daudz.
Aiz pieminekļa bija ierakums, kurā
salika aptuveni 50 ha platībā savāktos lādiņus. Uguni pielaida padomju
sapieri, saucot: „Jāuzrauj gausā tas
fašistu bunkurs!” Viņi uz pieminekļa bija pamanījuši ugunskrusta zīmi,
kuru noturēja par fašisma simbolu.
Sprādziens bija ļoti spēcīgs,” atceras
novadnieks Laimonis Zalcmanis.
Šī brīža veidolā to atjaunoja un
atklāja 1990. gada 17. novembrī, bet
saspridzinātā smilšakmens plāksne
ar kritušo uzvārdiem tika nolikta uzbēruma pakājē pie kāpnēm. Pieminekļa atjaunošanas darbus pusotra
gada garumā vadīja zemes ierīkotājs
Laimonis Zalcmanis. Pieminekli izlēma veidot no Sāremas dolomīta,
kuru speciāli transportēja šurp no
Igaunijas. Pieminekļa pamatus ielēja 1989. gadā, bet darbus turpināja
1990. gadā. Pieminekli visu laiku

naktīs apsargāja, pamatoti baidoties
no jaunas uzspridzināšanas.
Kadetu krūšu nozīmi no jauna
veidoja tēlniece Rasma Kalniņa –
Grīnberga, atjaunošanas darbos piedalījās inženieris Edmunds Krūms,
atjaunotā pieminekļa autors – arhitekts Gunārs Heimanis. Piemineklī
pabeidza jau 1990. gada vasarā, bet
bez kādas iepriekšējās izziņošanas
atklāja Valsts svētku- 18. novembra
priekšvakarā. Pieminekļa atklāšanas
brīdis, kurš pulcināja ap 200 dalībnieku, ir iemūžināts fotogrāfijās.
Ozolnieku novada pašvaldība lepojas ar Latvijas valsts vēsturē nozīmīgiem notikumiem un cilvēkiem,
tāpēc 2013. gadā ar Kultūrkapitāla
fonda atbalstu pašvaldība veica Vareļu pieminekļa restaurāciju, atjaunojot pieminekļa vizuāli estētiskais
veidolu un uzlabojot informācijas
nolasīšanas iespējas, bet 2014. gadā,
apritot 95 gadiem kopš Brīvības
cīņu notikumiem, pašvaldība plāno
veikt papildu teritorijas labiekārtošanas darbus, uzstādot informācijas
stendu, nobruģējot celiņu, kas ved
pie pieminekļa, izveidojot ērtu auto
stāvlaukumu un ugunskura vietu,
kur sildīties piemiņas pasākumu apmeklētāji.
Aigars Stillers, Ozolnieku novada
muzeja krājuma glabātājs

sports

Durvis
apmeklētājiem
vērusi viesnīca
„Agate hotel”

Novada iedzīvotāji ar interesi sekoja līdzi vecās Ozolnieku
šautuves pārtapšanas procesam,
jautājot, kas būs kokgriezumiem
rotātajā namā meža malā, blakus
Ozolnieku kalnam.
Pēc viesnīcas „Agate hotel” atvēršanas 1. jūnijā tās saimniece
Dace Liepiņa laipni izrāda jaunās
viesnīcas telpas - 23 labiekārtotus
numuriņus un restorānu Skolas ielā
16, Ozolniekos. Kā skaidro D. Liepiņa, saimniekojot piejūras viesu
namā „Villa Elizabete”, Engurē, jau
ir uzkrāta bagāta pieredze šāda uz
tūrismu orientēta objekta veidošanā un iekārtošanā, tādējādi „Agate
hotel” Liepiņu ģimenei būs jau otrā
tūristu un viesu uzņemšanas vieta
Latvijā.
„Agate hotel” ir būvēta kā „a
small boutique” tipa viesnīca, kuras
darbu organizē pati īpašnieku ģimene. Šādas viesnīcas ir ļoti izplatītas
un populāras visā pasaulē, jo to viesi
vienmēr var rēķināties ar ļoti personīgu uzņemšanas un apkalpošanas
veidu. Jau no atvēršanas dienas
viesnīcā ir pabijuši viesi no Francijas, Austrijas, Somijas, Polijas, Krievijas, Turcijas un, protams, Latvijas.
Viesnīcā ir izbūvēts restorāns ar
slēgto terasi, kur pagaidām tiek apkalpoti tikai „Agate hotel” viesi, taču
tuvāk rudenim tas tiks atvērts arī
citiem apmeklētājiem, tādā veidā
papildinot Ozolnieku iedzīvotājiem
un viesiem izvēles iespējas gardai
maltītei. „Restorānā tiks piedāvāta
kvalitatīva apkalpošana un izsmalcināta ēdienkarte, šefpavāra Sabīnes Bunkšas virsvadībā. Strādājot
ģimenes uzņēmumā, visu cenšamies darīt ar tādu attieksmi kādu
vēlētos pret sevi,” smaida uzņēmēja.
Jautāta par jaunās viesnīcas iespējām, Dace Liepiņa stāsta: „Viesnīcā var izguldīt 50 viesus, bet restorānā ar terasi ērti varēs justies
40-50 cilvēki. Varam piedāvāt telpas un nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus svinību organizēšanai.
Viesnīcas nosaukuma ietvertais
vārds - „Agate” tulkojumā nozīmē „dārgakmens”, ko mēs kopā ar
darbinieku komandu lolojam un
rūpīgi slīpējam”.
Solvita Cukere
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Ozolniekos aizvadīti trīs sacensību „Ozolu” virves vilcēji ar
uzvarām uzsāk piekto sezonu!
“Ghetto Basket” posmi
Maija beigās aizvadīts ielu basketbola “Ghetto Basket” pirmais posms.
Uz atklāšanas sacensībām asfaltētās
cīņās uz trīs laukumiem sacentās 32
komandas no Ozolnieku novada, Jelgavas un citām Latvijas pilsētām. Par
uzvarētājiem vecākajā grupā kļuva
Jelgavas komanda “Armet”. Pirmais
sacensību posms aizritēja ar sīvu
spēkošanos.
Starp Ozolnieku novada komandām visaugstāk vecākajā grupā ierindojās vienība ar nosaukumu “Džeks/
TM”, ieņemot dalīto 9. – 16.vietu 26
komandu konkurencē. Komandas
sastāvā cīnījās Toms Zvirbulis, Pēteris Brezauskis, Roberts Strazdiņš un
Kristers Tomass. Kopumā pirmajā
posmā Ozolnieku novadu vecākajā
grupā pārstāvēja sešas komandas,
savukārt jaunākajā grupā, kur kopumā startēja seši kvarteti, Ozolnieku
novadu pārstāvēja divas komandas.
Sacensību otrajā posmā 4. jūnijā
uz sacensībām pulcējās 28 komandas. No pašmāju vienībām vistālāk
aizcīnījās komanda „Ķepas” (Artūrs
Rudmiezis, Mareks Kreicbergs un
Valentīns Matusevičs), kas ieņēma
dalīto 5. – 8.vietu, savukārt ozīšu blice “Nabagi” (Edgars Rumpis, Aigars
Rašmanis, Edgars Krūmiņš) ierindojās dalītā 9. – 16.vietā.
Trešajā sacensību posmā jūnija

1.vietas ieguvēji 3.posmā vecākajā grupā - komanda “Labākie draugi” Pirmais
no kreisās - Rolands Vereščagins, Toms
Neilands, Kaspars Valters, Klāvs Eglītis.)

vidū jaunākajā grupā tika uzstādīts
dalībnieku rekords – desmit komandas. Tikmēr elitē jeb vecākajā grupā
cīņās par kopvērtējuma punktiem un
“Ghetto Basket” krekliņiem ieradās
16 komandas. Par uzvarētājiem kļuva jelgavnieki “Labākie draugi”, kas
finālā ar 15:11 uzvarēja “RBuilding”.
Šajā posmā 17+ grupā Ozolnieku
novada “Nabagi” izslēgšanas spēļu
1. kārtā piekāpās “Skvadroniem” no
Rīgas un ieņēma dalīto 9. – 16.vietu.
Trešajā “Ghetto Basket” Ozolnieku
posmā Ozolnieku novada godu pārstāvēja piecas komandas.
Spēļu kalendārs: 2.jūlijs, 9.jūlijs, 16.jūlijs, 23.jūlijs, 30.jūlijs, 6.augusts, 13.augusts, 20.augusts, 27.augusts.
Jānis Tiltiņš, Ghetto Alianse
OZOLNIEKI vadītājs

14. jūnijā Ozolniekos, spītējot
lietainajiem un nemīlīgajiem laika
apstākļiem, futbola laukumā pie
veikala „Elvi” aizritēja Latvijas
čempionāta pirmā kārta virves
vilkšanā. Visās svara kategorijās
šoreiz triumfēja Ozolnieku novada komanda „Ozoli”.
Vietu sadalījums svara klasē līdz
700kg
1. Vieta Ozolnieku novada komandai „Ozoli”
2. Vieta Ventspils komandai „Velkonis”
3. Vieta Ventspils komandai „Mix”
Svara klasē līdz 640 kg
1. Vieta Ozolnieku komandai”
Ozoli”
2. Vieta Ventspils komandai „Velkonis”
3. Vieta Saldus komandai
Šajā dienā norisinājās arī Ozolnie-

5. Ozolnieku novada spartakiāde
tuvojas finišam
Tuvojoties Ozolnieku novada
5. spartakiādes noslēgumam, varam apkopot rezultātus un izvērtēt
paveikto. Ozolnieku Sporta centra
direktors Rolands Baranovskis gandarīts, ka ik gadu 12 līdz 20 % iedzīvotāju iesaistīti sporta dzīvē.
„5. spartakiādes dalībnieki astoņus mēnešus ilgās cīņās trenējuši
prasmi veidot komandas stratēģiju,
kā arī 14 sporta veidos izkustinājuši visas muskuļu grupas, lai dotos
vasaras brīvlaikā. Objektīvu laika
apstākļu dēļ šogad nenotika zemledus makšķerēšanas un slēpošanas
sacensības. Katru gadu spartakiādē
ir jauni sporta veidi. Pa šiem gadiem
esam izauguši no 9 līdz 14 sporta veidiem. Katru gadu kaut ko mainām,
veicot rūpīgu darba analīzi,” vērtē
Irēna Leitēna, Ozolnieku Sporta
centra direktora vietniece.
„Jāņem vērā, ka iedzīvotāju skaits
Ozolnieku novadā visu laiku mainās.
Pirmajā spartakiādē piedalījās 1200
dalībnieki, tagad sportistu skaits
izaudzis līdz 2000 dalībniekiem.
Un jādara viss, lai mēs spētu iesais-
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tīt pēc iespējas vairāk iedzīvotājus
sporta dzīvē. Spartakiādes nolikums
paredz, ka var piedalīties, sākot no
18 gadiem un vecāki novadnieki, bet
velotūrē un ģimeņu foto orientēšanās sacensībās piedalās visi ģimenes
locekļi,” piebilst R. Baranovskis.
„Gadu no gada priecājamies par
Ozolnieku velotūres popularitātes
pieaugumu – pirmajā bija 70 dalībnieku, bet šogad startēja vairāk nekā
500 dalībnieku. Ģimenes, pēc pirmā
eksperimenta brauciena pērnā
gada rudenī, ir sajūsmā par auto
- foto orientēšanos. 139 sacensību
dalībniekiem šis ir ne tikai azartisks
sports, bet arī izzinoša iespēja iepazīt un lepoties ar savu novadu,” analizē Irēna Leitēna.
„Šogad dotas jaunas iespējas
orientēšanās un skriešanas sacensībām, līdz septembra beigām jāpiedalās skrējienos „Ozolnieku apļi” un
„Ielūdz Ozolnieki”, fiksējot 3 labākos
rezultātus, noteiksim aktīvākos. Kā
pamata sporta veidi spartakiādē paliks volejbols, basketbols, makšķerēšanas sacensības un novuss veterā-

niem. Arī zolīte ir kļuvusi populāra.
Ozolniekos 20 gados ir nostabilizējusies skrējēju dzīve,” piebilst Sporta
centra vadītāji.
Ozolnieku sporta dzīvi augstu novērtē tuvāko pilsētu un novadu sportisti, kuri aktīvi piedalās dažādās šeit
organizētajās sacensībās. Prieks, ka
novadā ir daudz sportisku jauniešu un ģimenes startē kopā vairākās
paaudzēs. Novads var lepoties ar senioru sportu visos līmeņos. Sportisti
ievēro un pateicas pašvaldībai par
ierīkotiem laukumiem, infrastruktūru un sakoptu vidi. „Spartakiāde
nes popularitāti novadam, prieku
un veselību dalībniekiem. Bet virves
vilkšana, moto triāls un veterānu
sports ir aiznesis Ozolnieku novada
atpazīstamību starptautiskā līmenī,”
lepojas Rolands Baranovskis.
Ozolnieku Sporta centra
vadība sola, ka jau 25. oktobrī vienkopus pulcēs visus uz
Sportistu balli, lai godinātu labākos.
Solvita Cukere

ku novada kauss svaru klasē līdz
560kg
1. Vieta Ozolnieku novada komandai „Ozoli”
2. Vieta Ventspils komandai „Velkonis”
3. Vieta komandai „Velkonis 2”
Kā informē „Ozolu” komandas
treneris Edgars Ludzītis: ”Nākamā
sacensību kārta norisināsies jau
12. jūlijā Zvejnieku svētkos Rojā, bet
augusta beigās Ozolnieku novada virves vilcēji pārstāvēs Latviju pasaules
čempionātā Medisonā, ASV. Virves
vilkšana ir azartisks sports un komanda ir kā liela, draudzīga ģimene.
Paldies, Ozolnieku novada domei un
Ozolnieku Sporta centram par augsta
līmeņa sacensību organizāciju un
atbalstu! ”
Solvita Cukere

OZO ledus halle jūlijā
piedāvā:
Masu slidošana
04.07.14. plkst. 18.00-19.30
06.07.14. plkst. 12.15-13.45
13.07.14. plkst. 14.00-15.30
20.07.14. plkst. 12.15-13.45
Masu slidošana ar nūjām
04.07.14. plkst.19.45-21.15
05.04.14. plkst. 14.00-15.30
07.07.14. plkst. 20.30-22.00
12.07.14. plkst. 11.15-12.45
13.07.14. plkst. 14.00-15.30
14.07.14. plkst. 20.30-22.00
19.07.14. plkst. 11.15-12.45
20.07.14. plkst. 14.00-15.30
21.07.14. plkst. 20.30-22.00
26.07.14. plkst. 11.15-12.45
28.07.14. plkst. 20.30-22.00

«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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ziņojumu dēlis

Ozolnieku novada svētki
„Ar saknēm novadā”
2014. gada 26. jūlijā

Sveicam jūlija
mēneša jubilārus!
Intu Ivuškāni
Ausmu Pīrāgu
Konstantīnu Zabeļinu
Jāni Mideri
Nataļju Ivanovu
Austru Feodesjevu
Andri Ziemeli
Gaļinu Dūdu
Antoņinu Jevsikovu
Vladimiru Maliginu
Elgu Žideļūnu
Ivanu Žoidu
Ivanu Kurtu
Mariju Martinovu
Vandu Ašmani
Fjodoru Vasiļkovu

Smaidi šodien! Šī diena ir tava!
Skumjas un ilgas lai gaist,
Smejies šodien, šī diena ir tava,
Viss šai dienā, lai veltīts ir tev!

Iespēja iegādāties karogu ar
Ozolnieku novada ģerboni

Lai veicinātu iedzīvotāju piederības sajūtu Ozolnieku
novadam, aicinām iegādāties karogus ar novada
ģerboni, lai īpašās svētku dienās izkārtu tos pie saviem namiem, simbolizējot saikni ar mūsu novadu.
Iedzīvotājiem ir iespēja iegādāties divu veidu karogus:
karogu mastam (100x200cm) par 30.86 EUR + PVN;
karogu kātam (75x150cm) par 24.68 EUR +PVN.
Karogus iespējams iegādāties Ozolnieku novada
domes kasē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos.
Lai Ozolnieku novada svētkos, 26. jūlijā, sētas un
namus rotā novadnieku lepnums – karogs ar Ozolnieku
novada simboliku!

Kapu svētki Ozolnieku novada kapsētās

Cenu pagasts
13. jūlijā Plkst. 14:00 Dalbes kapsētā
13. jūlijā Plkst. 16:00 Mušķu kapsētā
13. jūlijā Plkst. 12:00 Jaunzemju kapsētā (bez garīdznieka)
27. jūlijā Plkst. 14:00 Teteles kapsētā (bez garīdznieka)
24. augustā Plkst. 16:30 Skrabu kapsētā
Salgales pagastā
2. augustā Plkst.12:00 Katrīnas kapsētā
2. augustā Plkst.13:00 Segļu kapsētā
2. augustā Plkst.14:00 Lībiešu kapsētā
9. augustā Plkst.12:00 Igauņu kapsētā
9. augustā Plkst.13:00 Baznīcas kapsētā
9. augustā Plkst.14:00 Zosēnu kapsētā
9. augustā Plkst.15:00 Trunnu kapsētā

Tēma – „Laimes kokteilis”
Ozolnieku Sporta centra stadionā,
Stadiona ielā 5

14.00 Gājiens no Ozolnieku vidusskolas (pulcēšanās 13.30 ar ziediem un zaļumiem ziedu
ceļa veidošanai)
14.30 – 15.30 Svētku atklāšana un novada jaundzimušo sveikšana
14.00 – 18.00 Amatnieku un mājražotāju tirdziņš (tirgotāji no Jelgavas, Ozolnieku novada un Lietuvas, Jonišķiem)
14.00 – 20.00 Izklaides - atraktīva un sportiska programma bērniem un viņu vecākiem
„Mazā stiprinieka raibie piedzīvojumi”, rotaļu laukums „Bosiks” – slidkalniņi, GO KART
mašīnas, piepūšamās pilis un „Burkānu” atrakcijas. Skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu
radošas darbnīcas „Riti, laimes kamolīti”
16.00 – 17.00 Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes un studijas „Zvaigžņu sala” dziesmu
un eksperimentu šovs bērniem un tīņiem „Ķertais profesors”
17.00 – 18.00 Agarska triāla kluba un Greentrial Bike Tour ekstrēmais šovs
18.00 – 19.30 Novada amatiermākslas kolektīvu koncertuzvedums „Smiekli un asaras”
20.00 – 21.30 Grupas „Linga” koncerts
21.00 – 24.00 Gaisa balons aicinās „Pacelies debesīs” (notiks labvēlīgos laika apstākļos)
22.00 – 23.00 Deju studijas „Stars Well ” deju kustības izrāde „Krāsas”
23.00 – 23.30 „Dzīvās” uguns teātris
23.30-24.00 Bārmeņu šovs „Pusnakts kokteilis”
24.00 – 00.10 Svētku salūts
00.30 – 01.30 Koncertprogramma „Aizturi elpu” ar Normundu Rutuli un grupu
01.30 –04.00 Dejas ar DJ Robertu Lejasmeijeru
Uz tikšanos! Ieeja uz pasākumiem bez maksas!			
Transports novada iedzīvotājiem uz svētkiem – 12.40 Renceles, 12.50 Salgales PP, 13.00 Garozas centrs, 13.15 Ānes kultūras nams, 13.30 Branku PC; 13.45 Ozolnieku T/N, no svētkiem – 00.20
Ozolnieku Tautas nams (nepieciešamības gadījumā autobuss kursēs atkārtoti).
Cienījamie Ozolnieku novada iedzīvotāji, iestāžu un uzņēmuma vadītāji!
Lūdzam, savu laimes versiju atspoguļot svētku gājiena vizuālajā noformējumā.
Iestāžu, uzņēmumu un citu kolektīvu laimes vēlējumu novadam, varēsiet uzsaukt gājiena
noslēgumā Ozolnieku Sporta centra stadionā – atraktīvā priekšnesuma formā, prezentācijas
ilgums – minūte. „Laimes kokteiļu” receptes lūdzam sagatavot arī rakstiskā vai ilustratīvā formā uz
A2 loksnes, recepšu izstādes veidošanai publiskai apskatei (zīmējumi, aplikācijas, foto, floristika…).
Lūgums aizpildīt pieteikuma anketu līdz 15. jūlijam (www.ozolnieki.lv/kultura/novada-svetki)
Organizators – Ozolnieku novada Kultūras nodaļa www.ozolnieki.lv, tautasnams@
ozolnieki.lv T.26525350, 63050144

Ozolnieku Sporta centra pasākumi jūlijā
Datums

Plkst.

02.07.2014
09.07.2014
02.07.2014
16.07.2014.
23.07.2014
30.07.2014

no 18.30
no 18.30
no 18.30
11.00
no 18.30
no 18.30

Sporta pasākumi
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Salgales pagastā 18. jūlijā tiek
organizēta ekskursija senioriem.

 Vecumniekos viesosimies koktēlnieka Jura
Audzijona sētā «Jūra».
 Apskatīsim dāliju audzētāja Alvja Vītola ziedu
kolekciju.
 Uzņemsim labo enerģiju no Bārbeles piramīdas.
Lūgums pieteikties līdz 12. jūlijam.
Tālrunis informācijai- 29109265 Anda Plikša.

Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām asarām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja
vietniekam GUNTIM ROZĪTIM
māti guldot zemes klēpī.
Ozolnieku novada dome

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Skumju brīdī esam
kopā ar MĀRI AINĀRU
dzīvesbiedri zaudējot.
Ozolnieku novada dome

Aizsaulē
aizgājuši
Valdis Krūmiņš
Lija Kontautaite
Zigmunds Salenieks
Ņina Fedosova
Spodrīte Vazne
Grigorijs Stepanovs
Leontīna Kļava
Viktors Ļaksa
Aleksandra Gārseniece
Olita Kildiša
Bruno Grabauskis
Anna Ozoliņa
Velta Grostiņa
Vilma Rozīte
Skaidrīte Zvaigzne
Ināra Aināre

1941
1940
1959
1941
1921
1938
1935
1925
1928
1930
1936
1933
1928
1922
1924
1943

