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ar saknēm novadā

Novada svētkos pasniedz Atzinības rakstus
25.jūlijā par godu Ozolnieku novada svētkiem Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis Ozolnieku
Tautas namā rīkoja svinīgo
pieņemšanu. Pieņemšanā Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības par ieguldījumu
un atbalstu XI Latvijas Skolu
un jaunatnes dziesmu un deju
svētkos un Ozolnieku novada
domes Atzinības rakstus par
kolektīvu kvalitatīvu sagata-

vošanu un kvalitatīva darba
nodrošināšanu XI Latvijas
skolu un jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem saņēma Klāra Stepanova, Rūta Bergmane, Ieva Ziediņa, Inese Mičule,
Ramona Joma, Dina Tauriņa,
Alberts Kekļa, Agnese Biteriņa, Anda Silgaile, Ineta Freimane. Ar ministrijas pateicību tika sveikti arī Ozolnieku
novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Veļeckis un Izglītības
nodaļas vadītājs Uldis Gāle.
Ozolnieku novada domes
Atzinības rakstu par radošu
un aktīvu darbību amatiermākslas veicināšanā un popularizēšanā saņēma Dace
Vilne, par veiksmīgu jaunrades procesu, organizējot
Ozolnieku novada kultūras
dzīves norises - Madara Griba, Vilhelms Vācietis un Inese
Stupele par Ozolnieku novada
jauktā kora „Līga” mākslinieciskās izaugsmes un kvalitātes
līmeņa celšanu, kora 20 gadu
jubilejas koncerta sagatavoša-

nu un augstvērtīga repertuāra
apguvi VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkiem,
Ozolnieku Tautas nama kursu
vadītāja Marina Katkova - par
ilggadēju un radošu ieguldījumu Austrumu deju apmācībā
un par sadarbību kultūras
pasākumu organizēšanā un
Solvita Grasmane - par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
Bēbīšu skolā “Mazulis”.
Svētkos tika sumināti arī novada veiksmīgākie
sportisti. Ozolnieku novada
domes Atzinības rakstu par
ieguldījumu 1. līgas volejbola komandas „Ozolnieki”
sportiskajā izaugsmē saņēma treneris Guntis Atars
un bobslejists Uģis Žaļima
par augstiem sasniegumiem
bobsleja čempionātos, pārstāvot Ozolnieku novadu.
Visi klātesošie viesi kā
skanīgu dāvanu saņēma
Baumaņu ģimenes atraktīvo
muzikālo sniegumu.
Solvita Cukere

Šī gada pirmajā pusē sagaidīti 72 jaundzimušie bērniņi
18. jūlijā Ozolnieku Tautas namā norisinājās sirsnīgs novada jaundzimušo
bērniņu un viņu vecāku
sumināšanas
pasākums.
Ozolnieku novada domes
priekšsēdētājs
Pēteris
Veļeckis un pašvaldības
izpilddirektors Jānis Počs
sveica jaundzimušos, kuri
pasaulē nākuši 2015. gada
pirmajos sešos mēnešos –
no janvāra līdz jūlijam. Uz

svinīgo piemiņas karotīšu
pasniegšanas
pasākumu
tika aicināti 72 jaundzimušie un viņu vecāki, tostarp
arī viens dvīņu pāris - Nikita un Viktorija Sorokini.
Daudzās ģimenēs jaundzimušie ir kā otrie, trešie, ceturtie un arī piektie bērniņi.
Sineļu ģimenē no Ānes
pagasta sešgadīgajam Dāvim pievienojies brālītis
Markuss. “Ģimenes galva”-

Laizānu ģimene

tētis Artūrs stāsta, ka ģimene jūt pašvaldības atbalstu
novadnieku ģimenēm un
līdz ar to viņi vairāk laika
un līdzekļu var veltīt bērnu
attīstībai un izzinošiem pasākumiem.
Laizānu ģimenē meitiņa Estere (6 g.) sagaidījusi
mazu māsiņu - Martu Annu.
Estere stāsta, ka palīdz vecākiem māsiņu auklēt un gaida, kad viņa izaugs un abas
varēs kopā rotaļāties.
Ieva un Artūrs Šalajevi
no Cenu pagasta sagaidījuši savu pirmdzimto – dēlu
Markusu Edvardu, kuram
stiprie vārdi doti par godu
vecvectēvam.
Markuss
pirms četriem mēnešiem
piedzimis brašs - 3.740 kg
smags un 54 cm garš un aug
abu jauno vecāku uzmanības un mīlestības apņemts.
(turpinājums 2. lpp)

Sineļu ģimene

Šalajevu ģimene
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Jūlija sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:
1. Pārdēvēt Ozolnieku novada
domes „Ar lauksaimniecības
zemi veikto darījumu uzraudzības
komisiju” par „Ozolnieku novada
domes Lauksaimniecības zemes
komisiju” un apstiprināt Ozolnieku
novada domes Lauksaimniecības
zemes komisijas nolikumu.
2. Izveidot vienotu klientu
apkalpošanas centru Ozolnieku novada Salgales pagasta “Vīgriezēs”.
3. Sniegt humāno palīdzību

projekta „Pašvaldību palīdzība
Ukrainai” ietvaros.
4. Iznomāt vietu SIA „Tele2”
sakaru aparatūras izvietošanai
Skolas ielā 9, Ozolniekos, Ozolnieku novadā.
5. Atbalstīt Jelgavas rajona
Invalīdu biedrību ar transportu
pieredzes apmaiņas braucienam.
6. Atbalstīt biedrību „Latvijas
Politiski represēto apvienība”, politiski represēto personu salidojumu
Ikšķilē.

Viesi no Olaines novada
Ozolniekos smeļas vērtīgu
pieredzi māju renovācijā

Skolēnu vecāki var
saņemt palīdzību
Vecāki var saņemt palīdzību
mācību līdzekļu iegādei
Skolēnu vecāki ir informēti, ka
rūpes par finansējumu skolēnu
mācību līdzekļu sagādāšanai uzticētas pašvaldībai, bet vecākiem
par savu naudu ir jānodrošina
bērniem individuālie mācību līdzekļi un personiskās lietošanas
piederumi. Tie būs skolas soma,
ikdienas un svētku apģērbs, sporta tērps, rakstāmpiederumi, apavi un citas personiskās lietas.
Ozolnieku novada Izglītības
nodaļa ir izveidojusi kārtību mācību līdzekļu finansēšanai. Vecāki atbild par individuālo mācību
piederumu, personiskās lietošanas piederumu nodrošināšanu,
bet pašvaldība finansē – mācību
līdzekļus, kas izmantojami izglītības iestādē un skolēnu individuālai lietošanai mājās, tai skaitā
darba burtnīcas.
Saskaņā ar Ozolnieku nova-

da domes Saistošajiem noteikumiem Nr.14/2012 „Par Ozolnieku
novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem”, Sociālais dienests,
izvērtējot ģimenes situāciju, var
piešķirt dāvanu karti 30.00 EUR
vērtībā mācību līdzekļu iegādei.
Savukārt Ozolnieku novada teritorijā deklarētās daudzbērnu
ģimenes, kurās aug 3 un vairāk
bērnu, var pretendēt uz Ozolnieku novada domes saistošajos
noteikumos Nr.8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti”
punktā 3.3. noteiktajiem pabalstiem daudzbērnu ģimenēm.
Pašvaldība sniedz sociālo palīdzību personām un ģimenēm,
kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ozolnieku novada teritorijā.
Ozolnieku novada Sociālā dienesta adrese: Parka iela 4, Brankas,
Cenu pagasts, Ozolnieku novads,
tālrunis: 63084705, 26110405.

Sarmīte Strode, Sociālā dienesta
vadītāja

Šī gada pirmajā pusē sagaidīti
72 jaundzimušie bērniņi

27. jūlijā Ozolniekos pieredzes
apmaiņas braucienā, lai iepazītos
ar paveikto daudzdzīvokļu māju
renovācijā, bija ieradusies liela
delegācija no Olaines novada.
Starp viesiem bija Olaines novada domes pārstāvji, komunālās
saimniecības darbinieki, māju
vecākie un aktīvākie iedzīvotāji,
kurus vienoja nopietna interese
par māju energoefektivitātes celšanu. Viesi kopā ar Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju Pēteri
Veļecki, SIA „Ozolnieku KSDU”
valdes priekšsēdētāju Gunāru
Jaunsleini un atbildīgajiem nozaru vadītājiem, kā arī „Zemgales
reģionālās enerģētikas aģentūras” direktori Ingu Kreicmani devās apskatīt un iepazīt renovētās
mājas. Interesentiem bija iespēja
detalizēti salīdzināt māju stāvokli
pirms un pēc renovācijas darbu
veikšanas, kā arī aplūkot pašlaik
notiekošo renovācijas darbu procesu. Viesi priecājās par skaisti
sakārtoto dzīves vidi Ozolnieku
iedzīvotājiem.

Pēc Ozolnieku ciemata renovēto māju apskates, nozaru
speciālisti vēl ilgi diskutēja par
interesējošiem tehniskajiem jautājumiem, apskatot renovācijas
darbu ieguvumus, ko prezentēja
SIA “Ozolnieku KSDU” Siltumapgādes struktūrvienības nodaļas
vadītāja Iveta Gromova, kā arī
izrunāja riska faktorus un uzklausīja vērtīgus praktiķu ieteikumus.
Jāpiebilst, ka daudzdzīvokļu
māju renovācijas darbi Ozolnieku novadā aizsākās 2012. gadā
ar septiņu daudzdzīvokļu māju
atjaunošanu. Šajos gados Ozolniekos un Brankās kopā renovētas jau 20 mājas, un šobrīd
darbi noslēguma fāzē norisinās
vēl divās mājās Ozolniekos Saules ielā 9 un Meliorācijas ielā 25.
Abās mājās ERAF līdzfinansētā
energoefektivitātes paaugstināšanas projekta daudzdzīvokļu ēkām
darbus plānots pabeigt līdz šī
gada septembrim.
Solvita Cukere

Lapiņu ģimene no Ozolniekiem priecājas par 2 mēnešus
veco meitiņu Tiju, kura pamazām iedraudzējas ar 4 gadīgo
māsiņu Luīzi. Vārdiņus abām
meitiņām vecāki rūpīgi meklējuši, lai ir skanīgi, bet nav bieži
dzirdēti.
Novadnieku Cenu pagasta
“Līcīšu” saimnieku Aivara un
Māras Liepiņu dzimta sagaidījusi trešo mazbērniņu, ko dā-

mazuļiem labu veselību,
audzināt mazos novadniekus ar mīlestību, pacietību
un atbildību, lai bērni izaugot justu piederību dzimtajai vietai un lepnumu par
savu novadu.
Pasākumu emocionāli
piepildīja kristību tautas
dziesmas un Ozolnieku
novada amatierteātra izspēlētās ainas no “Skroderdienām
Silmačos”,
kur Pičs un Auce dod
vārdu savam dēliņam. Lai mazuļi
izaug, attīstās un pilnveidojas lieli
un stipri kā ozoli, kas ir mūsu novada simbols, par prieku un lepnumu sev, savai ģimenei, dzimtai
un tautai! Ģimenes, kas bija aicinātas, bet netika uz jaundzimušo
sveikšanas pasākumu, ir gaidītas
Ozolnieku novada domē, kur varēs
saņemt piemiņas karotītes.

Marcinkoņu ģimene

vājusi meita Līga un znots Tomas
Marcinkoņi. Līga un Tomass jau
4 mēnešus lolo pirmdzimto dēlu Edvardu un abi smaidot stāsta, ka
dēliņš ir visas lielās ģimenes mīlulis.
Tradicionālajā
jaundzimušo
sveikšanā, kas novadā notiek divas
reizes gadā, pasniedzot sudraba karotīti ar Ozolnieku novada simboliku 39 zēniem un 33 meitenītēm,
novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis novēlējā vecākiem un

Solvita Cukere
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Dziesmu un deju svētku gājiens vieno dalībniekus un tautu
No 6. līdz 12. jūlijam Rīgā krāšņi
un skanīgi norisinājās XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki, kur Ozolnieku novadu godam pārstāvēja 5 kolektīvi. Ar visiem
jauniešiem, kuri piedalījās svētkos,
tikāmies krāsainajā dalībnieku svētku gājienā “Ābēcēdē...ūvēzēžē”, kas
aizsākās Daugavmalā.
Ozolnieku novadu gājienā prezentēja Ozolnieku vidusskolas
1. - 2. un 3. - 4. klašu tautas deju
kolektīvi skolotājas Ievas Ziediņas vadībā, kuri svētku nedēļā
bija izturējuši gan mēģinājumus,
gan trīs skaistus koncertus “Līdz
varavīksnei tikt”, kas izdejoti Daugavas stadionā. Mazajiem novada
dejotājiem gājiens noslēdza svētku
nedēļu, un pēc tā ar labi padarīta
darba sajūtu un prieku sirdī dejotāji devās mājupceļā. Kolektīva vadītāja slavē bērnus, kas visu izdarījuši
labi, bijuši disciplinēti un pacietīgi.
Ozolnieku vidusskolas folkloras
kopa “Knipati” skolotājas Ineses
Mičules vadībā svētku laikā uzstājās gan Brīvdabas muzejā, gan
Vērmanes dārzā, gan pie Brīvības
pieminekļa. Skolotāja Inese, pošot
audzēkņus gājienam, stāsta, ka bērniem centušies nodrošināt pēc ie-

spējas labākus un saudzīgākus apstākļus, nebiedējot ar koncertiem,
bet vienkārši aicinot- iesim padziedāt! Viss izdevies godam, svētkos
gūta ļoti vērtīga pieredze un atziņas.
Ozolnieku vidusskolas 5. - 9. klašu
koris diriģentes Rūtas Bergmanes
vadībā saglabāja labu pašsajūtu
un dzīvesprieku visā svētku laikā.
Gājienā meiteņu galvas rotāja labības vainadziņi, un ar atraktīvajām
koristēm vēlējās fotografēties arī
ārzemju viesi. Svētkos aizvadītas
neaizmirstamas un notikumiem

bagātas dienas. Svētku noslēguma koncertā izskanēja 24 skaistas latviešu dziesmas, uzstājoties
kopā ar populāriem mūziķiem.
Svētku pasākumos šogad iesaistījās
arī Ozolnieku Mūzikas skolas estrādes orķestris direktores Dinas
Tauriņas vadībā, kur piedalījās
arī Salgales Mūzikas un mākslas
skolas jaunie mūziķi. Viņus svētku
dienās varēja dzirdēt Vērmanes
dārzā Džeza mūzikas koncertā un
“Lido” centrā Krasta ielā.
Ineta Freimane, svētku koordi-

„Brīvprātīgo Akadēmija” jauniešiem
Ānē

Lapiņu ģimene
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Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā, Ozolnieku novadā no 20. līdz
24. jūlijam norisinājās
spraigs darbs un vērtīga
pieredzes apmaiņa starp
Rīgas, Latvijas jaunatnes
padomes (LJP) un Ozolnieku novada Ānes un Teteles jauniešiem. Brīvprātīgo akadēmiju organizēja
LJP sadarbībā ar jauniešu
studiju „BaMbuss”. Apmācības notika projekta
„Strukturētā dialoga koordinēšana Itālijas – Latvijas – Luksemburgas
prezidentūras
Eiropas
Savienības Padomē” un
projekta „Kopīga rītdiena” ietvaros. Tās vadīja
LJP izpilddirektore Inese
Šubēvica un vieslektore LJP Mediju programmas
direktore Linda Kalniņa.
„Apmācību mērķis
ir iedrošināt, izglītot un
apmācīt jauniešus, kas
vēlas izmantot savu radošo potenciālu, organizējot dažādas aktivitātes,
sniedzot iespēju attīstīt
savas prasmes un zināša-

nas dažādās sabiedrībai
nozīmīgās sfērās, kā arī
veikt aktivitātes brīvprātīgā darba popularizēšanai visā Latvijā,” projekta būtību skaidro Inese
Šubēvica.
Ānē uzrunātie jaunieši,
vecumā no 13 līdz 22
gadiem, izteica vēlmi
vairāk iesaistīties nevalstiskā sektora notikumos,
sniegt savu ieguldījumu
neformālajā
izglītībā,
līdzdarboties pasākumos,
sabiedriskajā darbībā un
sociālajā integrācijā. Jaunieši uzsvēra, ka šajās 4
dienās guva vērtīgu pieredzi, kuru pēc projekta
noslēguma praktiski pielietos ikdienas darbā savu

pagastu jauniešu centros.
Pēc projekta noslēguma brīvprātīgajiem tiks
organizēts arī izvērtēšanas pasākums savu turpmāko interešu, prasmju
un zināšanu attīstībai, kā
arī gūtu iedvesmu tālākam darbam. Paldies par
atbalstu Ozolnieku novada domei un Ānes Jauniešu iniciatīvu centram
un personīgi jaunatnes
lietu speciālistam Eināram Ervīnam Deribo projekta sekmīgā realizācijā.
Solvita Cukere

natore: ”Skolēnu dziesmu svētki,
tāpat kā pieaugušo, notiek reizi piecos gados, un lielākajai daļai bērnu
tā ir vienreizēja iespēja piedalīties.
Tā mēs varam dot saviem bērniem
iespēju piedzīvot ko tādu, ko viņi citur neatradīs.”
Paldies visiem kolektīviem un
orķestrim, kuru sniegums piešķīra
Ozolnieku novada svētku dalībnieku kolonnai gājienā skaistu vizuāli - muzikālu akcentu, aizrautību
un enerģiju, sniedzot prieku gan
pašiem gājiena dalībniekiem, gan
daudzos tūkstošos svētku gājiena
skatītāju. Sirsnīgs paldies visiem
kolektīvu dalībniekiem, mākslinieciskajiem pedagogiem, organizatoriem un bērnu vecākiem, kurus
kopīgais veikums mums visiem
šovasar sniedza neaizmirstamu un
emocionāli ļoti bagātinošu iespēju
izbaudīt Dziesmu svētku koncertus
un godam pārstāvēja mūsu novadu
plašajā dalībnieku saimē. Gājiena
laikā pie Brīvības pieminekļa lepni
skanēja novada pieteikuma vārdi:
„Ozolnieki omulīgi. Ozolnieki optimisti. Ozolniekos ozolēni organizē
orķestri. Ozolvīri… ozolsievas,…
ozoliņi… – ozolbirzs!”
Solvita Cukere

Ozolnieku ezerā ielaiž
8300 zandartu mazuļus
Ozolnieku novada teritorijā atrodas vairākas
mākslīgi veidotas ūdenskrātuves. Viena no pašvaldības īpašumā esošajām atrodas Ozolniekos.
Katru gadu pašvaldība
Ozolnieku ezera sakopšanai un uzturēšanai velta
nozīmīgu darbu un līdzekļus. Ir sakopta un regulāri
uzturēta atpūtas vieta pie
peldētavas. Laika gaitā izveidojusies sakopta ainava. Viena no ezera akvakultūras jomām
ir zivju krājumu mākslīgā pavairošana. Jau 2001. gadā pēc SIA
„Ritums” pasūtījuma Latvijas zivsaimniecības pētniecības institūts veica nopietnu zivju resursa izpēti Ozolnieku ezerā. Tā kā
Ozolnieku ezers ir samērā dziļš, pēc speciālistu atzinuma šeit
labi iedzīvotos zandartu populācija.
Zandarts ir asaru dzimtas zivs, bet izmērus sasniedz krietni
vien iespaidīgākus. Garumā zandarts var izstiepties pat līdz 1
metram, bet svaru brangākās zivis var sasniegt līdz 15 kg.Šogad
pirmo reizi Ozolnieku pašvaldības budžetā tika iedalīti līdzekļi
šīs ieceres realizēšanai. Izvērtējot piedāvājumus, tika noslēgts
līgums ar SIA “Dāmas zivju audzētavu” par zivju mazuļu iegādi.
24. jūlijā tika atvesti un Ozolnieku sezerā ielaisti 8300 zandartu
vienas vasaras 4 -10 gramus smagi zivju mazuļi. Šis veiktais pasākums visu novada iedzīvotāju kopējam labumam pašvaldībai
izmaksā 1992,00 EUR. Cerams, ka šīs „kurzemnieces”, jo zivju
mazuļi atceļoja no Liepājas, Ozolnieku ezerā iedzīvosies labi.
Guntis Žeivots, Ozolnieku novada pašvaldības
Saimniecības daļas vadītājs
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Ozolnieku novada svētkos dāvājām viens otram smaidu un prieku!
Ozolnieku novadā jau
piekto gadu pēc kārtas ar
plašu kultūras programmu
krāšņi un vērienīgi svinējām
novada svētkus, kad Ozolnieku Sporta centra stadions un
šogad arī Ozolnieku ezermala pārvērtās par brīvdabas
svinību skatuvi un atpūtas
vietu novada iedzīvotājiem
un viesiem visas diennakts
garumā. Šogad Ozolnieku
novada svētkos „Laiks dāvanām” lielos un mazos dalībniekus, kā arī svinību viesus
no kaimiņu novadiem un pilsētām vienoja tradicionālais
svētku gājiens, bagātīgā kultūras programma, radošās
darbnīcas, sportiskās aktivitātes un svētku uguņošana
pusnaktī.
Svētkos uzrunātie novadnieki katrs izvēlējies savai
sirdij tuvāko „gabaliņu no
lielās svētku kūkas”. Vieniem patika svētku gājiens,
kurā piedalījās novada iestādes un iedzīvotāji. Gājiena
priekšgalā Latvijas un novada karogus lepni nesa deju
kopas „Ozolnieki” pārstāvji,
kam ar skanīgu muzicēšanu sekoja pūtēju orķestris
„Zelmeri PRO”. Tiem sekoja
Ozolnieku novada pašvaldības, struktūrvienību un
iestāžu darbinieki, amatiermākslas kolektīvi, sporta
klubi, sociālās aprūpes centra darbinieki un iemītnieki, novadnieku ģimenes un
uzņēmumi. Gājienu krāšņāku padarīja atraktīvie
un pārdomātie dalībnieku

priekšnesumi un sveicieni
skatītājiem.
Turpinot iepriekšējos gados iesākto jauko tradīciju,
gājiena noslēgumā Ozolnieku Sporta centra stadionā
tika pasniegta dāvana novadam, un kā labo domu raksts
izveidots
daudzkrāsains
ziedu ceļš svinību skatuves
priekšpusē.
Svētku viesiem atmiņā
paliks kultūras un atpūtas
pasākumi katrai gaumei, ko
ievadīja XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju
svētku un novada jauno
talantu uzstāšanās. Vīrus
un zēnus īpaši piesaistīja
spēkavīru šovs „Stiprinieku
republika”, amerikāņu auto
parāde, Jelgavas Zemessardzes 52. bataljona un
Valsts robežsardzes ieroču
un tehnikas prezentācija, kā
arī robežsardzes kinologu
paraugdemonstrējumi
ar
suņiem.
Svētkos Ozolnieku novada iedzīvotājus un viesus
priecēja novada amatierteātra komēdija „Kārlis un
Jēkabs novada svētkos” un
grupa „Credo”. Pasākuma
pārsteigums bija šovprogramma ar Roberto Meloni
un Brazīlijas dejotājām, kas
noslēdzās ar svētku uguņošanu. Pēc tās dejotājiem
kājas turpināja kustēties
rokenrola ritmos ar grupu
„Keksi”, bet svētku nakts
otrajā pusē turpinājās balle ar Dj Vento līdz pat rīta
gaismai.
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Apbalvo Ozolnieku novada
6. spartakiādes uzvarētājus

Ozolnieku novada svētkos svinīgi tika suminātas Ozolnieku novada 6.
spartakiādes uzvarētāju
komandas. Astoņu mēnešu sportošanas maratonā
spartakiādes kopvērtējumā komandas izvietojās
sekojošā secībā:
1. vietā – jau sesto
gadu pēc kārtas komanda
„Centrs” kapteines Unas
Tilibas vadībā ar 204
punktiem un izcīnīto balvu 600 EUR vērtībā.

2. vietā – komanda „Ozokalns” kapteiņa
Kaspara Baloža vadībā ar
203 punktiem un izcīnīto
balvu 450 EUR vērtībā.
3. vietā – komanda
„Kauguri” kapteiņa Jāņa
Valerta vadībā ar 198 punktiem un izcīnīto balvu 300
EUR vērtībā.
Iegūtās naudas balvas
uzvarētāju komandas izlietos kopīgiem atpūtas braucieniem vai kultūras pasākumu apmeklējumam.

Pateicība par ieguldījumu 5. Ozolnieku novada svētku „Laiks dāvanām…” norisē
Iedzīvotāju, viesu un kolektīvu dalībnieku smaidi, prieks,
aizrautība un labvēlīgie laika apstākļi savijās vienotā dāvanā,
baudot 5. Ozolnieku novada svētku programmu.
Ozolnieku novada Kultūras nodaļa pateicas visiem, kas
aktīvi iesaistījās svētku sagatavošanā un veiksmīgā norisē:
Ozolnieku novada domei, Ozolnieku Tautas nama darbiniekiem, amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem,
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļai par sporta aktivitāšu
nodrošināšanu pie Ozolnieku ezera, novada izglītības iestādēm par radošo darbnīcu organizēšanu un vadīšanu un SIA
„OKSDU” par saimnieciski organizatorisku darbu veikšanu
novada svētkos.
Sirsnīgs paldies par sadarbību un kārtības nodrošināšanu
Pašvaldības policijas un SIA „BSS” apsardzes darbiniekiem.
Paldies pasākuma atbalstītājiem - SIA „Āne EP”, SIA „Uzars
bruģēšana”, SIA „DZARS”, SIA „POLIURS”, SIA „KONSTANTS”.
Pēc novada svētkiem augustā Kultūras nodaļas darbinieki
dosies atvaļinājumā, lai uzkrātu spēkus jaunajai sezonai.
Aicinu ikvienu līdzdarboties kultūras dzīvē un bagātināt savu
ikdienu!
Rita Barona, Ozolnieku novada Kultūras nodaļas vadītāja
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Darbīgie un talantīgie novadnieki

Salgalieši vēstures takās

Kora „Līga” dalība VIII Ziemeļu
un Baltijas valstu dziesmu svētkos
Jauktais koris „Līga” no 25.
jūnija līdz 28. jūnijam savu kora
20 gadu pastāvēšanas jubilejas
sezonu noslēdza ar dalību VIII
Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos, kuru pastāvēšanas
tradīcija ilgst 20 gadus. Šos dziesmu svētkus 1995. gadā iedibināja
un aizsāka diriģents Imants Kokars ar mērķi kopā pulcēt Baltijas
un Ziemeļvalstu amatieru korus,
izkopjot kopā dziedāšanas tradīcijas un sekmējot Eiropas valstu
kultūras apmaiņu. Koris „Līga”
piedalījies 2002. gadā dziesmu
svētkos Lietuvā un šogad Rīgā.
Gatavojoties svētkiem, bez
nošu materiāla apguves būtiski
bija iemācīties arī dziesmu tekstu pareizu izrunu. VIII Ziemeļu
un Baltijas valstu dziesmu svētku

repertuārā bija iekļauti arī Karla
Orfa kantātes Carmina Burana
fragmenti (Bavārijas dziesmas),
ko svētku noslēguma koncertā
izpildīja apmēram 8000 kopkora
dziedātāji orķestra pavadījumā.
Ar mūziku sasaucās Agra Daņiļēviča iestudētais deju priekšnesums „Dzirnu” izpildījumā.
Bez iespaidīgā svētku noslēguma koncerta, dienu iepriekš
pasākumi notika reģionos. Koris
„Līga” piedalījās koncertā Bauskas Pilskalna estrādē, ko kuplināja Bauskas deju kolektīvi. Pēc
dziesmu svētkiem sirdī palikušas
gaišas sajūtas, ko radīja kopīga
dziesma un novada atbalsts kora
dalībai pasākumā.

Līga Menģele –Stillere, kora „Līga”
dziedātāja

Lai modinātu un nostiprinātu lepnumu par savu dzimto
pagastu, tas ir jāiepazīst, tāpēc
viens no Salgales atbalsta biedrības definētajiem uzdevumiem
savu mērķu realizēšanai ir veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma
apzināšanu un saglabāšanu. 27.
jūnijā 20 Salgales atbalsta biedrības dalībnieki vēsturnieka Gunta
Zemīša vadībā devās ekskursijā
pa pagastu.
Mūsu pagasts 13. gadsimtā
ietilpa vienā no sešiem Zemgales apdzīvotiem apgabaliem ar
centru Mežotnē – Upmale. Ekskursijas sākums – Emburga, kas
hercoga Jēkaba laikā bija aktīvs
saimnieciskais centrs. Emburgas
pilskalns, kas daļēji saglabājies,
bet savulaik turējis plecos viduslaiku pili ar ostu. Tālāk Salgales
Pudžu mājvieta - tur 1882. gadā
tika atrasts ievērojams sudraba
depozīts, kura sastāvā arī skaistā
sudraba stopsakta, kas rotā Salgales pagasta ģerboni. Vecā Salgales baznīca, kas kādreiz, greznota ar skaistiem kokgriezumiem
un slavenām ērģelēm, apvienoja cilvēkus no plašas teritorijas
abpus Lielupes krastiem. Jānis
Vīgants mūs ved uz pieminekli
nacionālajiem partizāniem, kas
atrodas tā sauktā mežabrāļa Frei-

maņa bunkura vietā mežā, netālu
no Jelgavas – Krustpils dzelzceļa
un ļauj spilgti iztēloties nacionālo
partizānu traģisko likteni.
Šo nelielo zemes gabaliņu, ko
saucam par savu pagastu, savulaik krustu šķērsu pārstaigājuši dažādi kari un armijas. Visus
kauju ceļus neizstaigājām, bet
pa ceļam uz Garozas pamatskolu
piestājam pie Namiķu skansts –
Napoleona armijas ierakumiem,
kas neticami labi saglabājušies
un ļauj saprast tā laika armijas
aizsardzības vaļņa veidojumu.
Ekskursijas galapunkts - Garozas pamatskola. Starp vienu un
otru apskates objektu Emburgas
– Iecavas ceļa malā redzējām arī
veco Salgales skolu, kas savulaik
bijusi zināšanu avots daudziem
no mūsu pagasta nākušiem ievērojamiem cilvēkiem. Pēc ekskursijas tās dalībnieki sprieda,
ka esam apskatījuši vien Salgales
pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma daļu. Noteikti satiksimies
vēl kādā izpētes braucienā.
Gaidām arī jaunas idejas no
novada iedzīvotājiem kultūras,
vēstures un izglītības attīstībai,
kuras priecāsimies saņemt e-pastā: biedrība.salgale@gmail.com
Ineta Freimane un Edgars Paulovičs

Sergejs Jēgers Ozolniekos organizē labdarības
nometni bērniem
Jau sesto gadu kontrtenors Sergejs Jēgers organizē labdarības
nometnes bērniem. S. Jēgera labdarības fonds dibināts 2007. gadā,
lai palīdzētu bērniem ar veselības
problēmām vai grūtībām iekļauties
sabiedrībā, kā arī talantīgajiem bērniem radošo spēju tālākai izkopšanai.
Šogad S. Jēgers kopā ar Allu
Kazakeviču izvēlējās Ozolnieku
novadu un dāvāja iespēju no 29.
jūnija līdz 3. jūlijam apmeklēt radošās darbnīcas „Sniedz roku, iesim draugs” 26 novada bērniem. S.
Jēgers pateicas tiem 117 cilvēkiem,
kuri ziedoja līdzekļus šī projekta
realizācijai. Daļa radošo darbnīcu norises izmaksu tika segtas no
Zviedrijas „Rotarī klubiem”, Kīsas
un Odeshogas pilsētām, kur S. Jēgers sniedza koncertus un līdzekļus
novirzīja nometnes īstenošanai.
Nedēļu bērniem bija iespēja darboties pedagogu vadībā un

sevi atklāt radošajās
darbnīcās, radot darbus, kurus pēc tam
varēja aizvest uz mājām. Bērni apgleznoja
stiklu, gatavoja „Sapņu ķērājus”, gleznoja
ūdenī, gatavoja stilizētas rotas. Bērni
bija sajūsmā par TV
„zvaigžņu”
Janas
Duļevskas un Valtera
Krauzes vadīto spēli
„Es mīlu Tevi, Ozolnieki”! Latvijas Nacionālās operas
baritons Armands Siliņš aizraujoši prata pastāstīt par operu, bet
horeogrāfs Iļja Vlasenko bērniem
stāstīja par baleta niansēm un izrādīja skatuves tērpus.
Sociālās aprūpes centrā „Zemgale” mākslinieces Vēsmas Vītolas
vadībā gleznojām. Šis mirklis gan
bērniem, gan iemītniekiem bija
emocionāli piepildīts. Paldies cen-

sports

Pēterim Veļeckim, Bāreņtiesas
priekšsēdētājai Ivetai Strēlniecei un
sociālai pedagoģei Ievai Briģei par
palīdzību un līdzdalību nometnes
norisē. „Vadoties pēc šī gada labās
sadarbības, plānoju arī nākamgad
nometni organizēt Ozolnieku novadā,” optimistiski nākotnē raugās
S. Jēgers.

Laine Trofimova, „Laumiņas akadēmijas” vadītāja un radošā pedagoģe
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Virves vilcēji veiksmīgi Ozolniekus sasniegusi Pasaules
uzsāk 20. sezonu Miera skrējiena lāpas vēsts

Novada virves vilcēji - „Ozoli”
veiksmīgi aizsākuši 20. sezonu, kas
aizsākās ar spēkošanos Jelgavas
pilsētas svētku ietvaros. Tam sekoja
starptautiskais turnīrs Šveicē jūnijā,
kur piedalījās 30 pasaules spēcīgās
komandas. Svara kategorijā līdz 680
kg starp 23 pasaules spēcīgākajām
virves vilcēju komandām izcīnīts
piektais labākais rezultāts, bet 640
kg svara klasē jaunās paaudzes virves
vilcēji piedzīvoja īstas „ugunskristības”, paliekot 23. vietā starp 32
komandām. Abu sastāvu komandas
vīri ieguva ļoti vērtīgu starptautiska
mēroga prestižu sacensību pieredzi, mērojoties ar spēkiem ar ļoti
spēcīgiem pretiniekiem no Eiropas
lielvalstīm. Vienu sacensību dienu,
kad „Ozoli” nestartēja, virves vilcēji
varēja vērot, kā norit spraigas cīņas
un mācīties no citiem sacensību dalībniekiem.
11. jūlijā Rojas zvejnieku svētku ietvaros noritēja Latvijas čempionāta 2. posms, kur svara klasē
līdz 720 kg. 1. vietu izcīnīja „Ozoli,

2. vieta „Ozoliem -1”, trešajā vietā
aiz sevis atstājot „Saldus” komandu. Sacensības apgrūtināja tas,
ka spēkošanās noritēja jūrmalas
smiltīs. Karstākā cīņa ritēja ļoti ilgi
- 17. min. 40 sekundes ar Venstpils
„Velkoņiem”. Komandas treneris
smējās, ka pēc šīm cīņām iztērējis
3 ruļļus ar plāksteriem gūto brūču
apstrādei, kā nebija gadījies nekad
iepriekš. Lepojamies, ka mūsu komandā plecu pie pleca startē arī
vairākas sportistu paaudzes, piemēram, Egīls un Māris Gūtmaņi.
Sportisti gatavojas 8. augustā
gaidāmajām 3. Latvijas Čempionāta posmam Ventspilī, kur notiks
izšķirošās cīņas par Latvijas čempiona titulu. Bet no 2.- 9. septembrim pirmo reizi dosimies uz Eiropas čempionātu virves vilkšanā
Belfāstā. Šajā čempionātā līdz 720
kg svara klasē Ozolnieku novada
vīri pārstāvēs arī Latvijas izlases
komandu.
Laimonis Vanags, virves vilkšanas
kluba „Ozoli” valdes loceklis

28. jūnijā Ozolnieku
novadu
šķērsoja
Pasaules
Miera skrējiena (Peace Run) Eiropas
posma atzars, kas
Latvijā ieradās no
Baltkrievijas, atnesot lāpu ar ideju par
cilvēku vienotību un
vispasaules harmoniju arī mums. Skrējiens noritēja cauri Latvijai šādos
posmos: Daugavpils – Jēkabpils
– Ogre –Ozolnieku novads – Jelgava – Lietuvas robeža. Šajā dienā
komandai jau Ogrē pievienojās arī
10 dalībnieki no Skrējēju kluba
„Ozolnieki”, un arī nākamajā dienā
8 kluba biedri palīdzēja skrējējiem
pievārēt atlikušos kilometrus līdz
Lietuvas robežai.
Pie Ozolnieku ciemata robežzīmes lāpnešus, karognesējus un parējos skrējējus sagaidīja sportisti un
novadnieki Ozolnieku vidusskolas
sporta skolotājas Rasmas Skruļas
vadībā. Pie Ozolnieku Tautas nama
ar apsveikuma vārdiem un cienastu tālākam ceļam dalībniekus stiprināja Ozolnieku novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Guntis
Rozītis. Novada jaunieši kopā ar
ārzemju viesiem nodziedāja Miera
skrējiena himnu un nofotografējās.
Daudzi ar prieku izmantoja iespēju tikt iemūžinātiem ar lāpu, ko
savās rokās turējuši daudzu valstu
vadītāji un slaveni sportisti. Tālāk

dalībnieki ceļu turpināja pa Rīgas
ielu, līdz tos sagaidīja sportisti, entuziasti un skrējēji no Jelgavas, kur
todien finišēja Pasaules Miera skrējiena posms.
Miera skrējiens savu ceļu iesāka 11. jūnijā Maskavā, bet finišu
sasniedza 2. jūlijā Kaļiņingradā.
Latvijā tas viesojās no 25. līdz
29. jūnijam. Šī akcija ir kā simboliska vēsts, lai ar skriešanas starpniecību paustu vienotību un sadraudzību starp dažādu tautību un
pārliecību cilvēkiem.
Skrējēju komandas biedri velta
savus līdzekļus, laiku un labo gribu,
lai paustu vienotības ideju un dalītos ar labāko, ko viņi var piedāvāt
skrienot. Tieši tāpat arī sagaidītājiem ir iespēja pasniegt labāko, tas
ir, – savu labo gribu, dodot iespēju
Latvijas iedzīvotājiem kļūt par daļu
no skrējiena un sajust sevi kā neatņemamu un neaizstājamu daļu no
pasaules.
Rolands Bartaševics,
Skrējēju klubs „Ozolnieki”

Netradicionālās sporta spēles vieno novadniekus aizraujošai izklaidei
21. jūnijā, pie Garozas pamatskolas
atraktīvā gaisotnē norisinājās Biedrības “Reāls piedzīvojums” organizētās
Netradicionālās sporta spēles. Pasākums tika veiksmīgi īstenots Ozolnieku
novada pašvaldības konkursa “Es zinu,
varu un daru” ietvaros.
Netradicionālajās sporta spēlēs bija
iespēja piedalīties visu vecumu Ozolnieku novada iedzīvotājiem, neatkarīgi
no fiziskas sagatavotības. Pasākuma
dienā tika izveidotas 12 komandas 3

tra vadītājai Astrīdai Kroģerei, darbiniekiem Aigaram Bumbierim un
Dacei Cinei par atsaucību. Nometnes pēdējo dienu noslēdzām skaļi,
krāšņi un muzikāli. Mūs izklaidēja
multimākslinieks Kaspars BlūmsBlūmanis, zināms kā Kašers. Bērni
mājup devās priecīgi ar labdarības
fonda sarūpētajām dāvanām.
Sergejs Jēgers pateicas Ozolnieku novada domes priekšsēdētājam
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cilvēku sastāvā, tostarp bija arī individuālās sacensības. Kopā par uzvarām
un balvām cīnījās gan vienas ģimenes
locekļi, gan draugi. Spēļu dalībnieki
varēja izmēģināt savus spēkus šaušanā pa mērķi ar pneimatiku, katapultu
cīņās, šaušanā ar loku, indiāņu šķēpa
mešanā, šaušanā ar milzu kaķeni,
ledus tējas un voblas transportēšanā,
rotējošā galvas helikopterā – bundžu
gāzējā, papagaiļa mešanā pa bundžām, mīnu lauka šķērsošanā, drauga

pārvietošanā ar milzu bumbām,
Aladina paklāja salocīšanā, kā arī
piedalīties jautrajās stafetēs. Pasākuma dalībniekus patīkami pārsteidza
smaidīgā „Raganiņa” (Līga Jurika),
kura izsalkušos pasākuma dalībniekus
mieloja ar gardām pusdienām. Spēļu
noslēgumā pasākuma organizatore
Anda Plikša un vadītājs Sandijs Krastiņš sportiskākajiem dalībniekiem pasniedza nopelnītās medaļas, diplomus
un saldās balvas.

Latvijas čempionāts triālā noslēgsies
Ozolnieku novada „Priežkalnos”
Saldū 25. un 26. jūlijā aizvadīts
Latvijas čempionāta ceturtais un
piektais posms triālā, ko organizēja
„Mototriāla skola”. Cīņā par Latvijas
čempiona medaļām abas dienas
pārliecinoši uzvarēja mūsu novadnieks Andris Grīnfelds (Agarska
Triāla klubs). Latvijas čempionāts
ir iegājis noslēguma fāzē. Pēdējie
divi no septiņiem posmiem 29. un
30.augustā noritēs Ozolnieku nova-

da Salgales pagasta „Priežkalnos”.
Ņemot vērā, ka katram dalībniekam
tika „atmests” sliktākais rezultāts,
noslēdzošās sacensības solās būt
sevišķi interesantas ar intrigu līdz
pēdējam trases metram. Sacensību
starts abas sacensību dienas būs
plkst. 11:00.
Uz tikšanos „Priežkalnu” trasē!
Egils Agarskis, „Agarska Triāla
Klubs”

Uzrunātie pasākuma dalībnieki
slavēja spēļu labo organizāciju, atraktīvo
gaisotni un iespēju izmēģināt spēkus
netradicionālās disciplīnās, kas bija
piemērotas dažāda vecuma dalībniekiem. Liels paldies visiem pasākuma
atbalstītājiem - Ozolnieku novada domei,
Salgales pagasta pārvaldei, Salgales
MMS, Salgales atbalsta biedrībai, Ānes
jauniešu centram un DJ Tomasam, kā arī
Garozas pamatskolas kolektīvam.
Solvita Cukere

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

ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam augusta jubilārus!
Albīni Krustkalni
Vismantu Lindi
Intu Grantu
Alfrēdu Gravu
Mariju Krupsku
Laimdotu Martinovu
Gunāru Reinbergu
Hedvigu Voitu
Dailu Krastiņu
Genovefu Nikolajevu
Dzidru Pastori
Austru Zambergu

Ir katram ziedam sava rasas pērle,
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz.
Kā gribētos to satvert saules starā,
Un dāvināt to Tev no visas sirds!

Arnoldam Grosam - 90!
OZO hallē augustā
Masu slidošana ar nūjām
01.08. Sestdien plkst. 12.15
02.08. Svētdien plkst. 12.15
08.08. Sestdien plkst. 12.30
09.08. Svētdien plkst. 13.30
15.08. Sestdien plkst. 12.30
16.08. Svētdien plkst. 13.30
22.08. Sestdien plkst. 12.30
23.08. Svētdien plkst. 12.30
29.08. Sestdien plkst. 12.30
30.08. Svētdien plkst. 13.30
Masu slidošana
01.08. Sestdien plkst. 14.00
02.08. Svētdien plkst. 14.00
08.08. Sestdien plkst. 14.15
09.08. Svētdien plkst. 15.15
15.08. Sestdien plkst. 14.15
16.08. Svētdien plkst. 15.15
22.08. Sestdien plkst. 14.15
23.08. Svētdien plkst. 15.15
29.08. Sestdien plkst. 14.15
30.08. Svētdien plkst. 15.15
Laiks var mainīties, lūdzam regulāri
sekot līdzi ledus noslodzei mūsu
mājas lapā www.ozohalle.lv

5. augustā
60 gadu jubileju atzīmēs
novadniece
Lilija Pekarska

Iegūsti vidējo izglītību neklātienē
Ozolnieku vidusskola jau trešo gadu realizē divas programmas vidējas izglītības ieguvei neklātienē. Programmas tiek
realizētas Teteles pamatskolas telpās (programmas latviešu
valodā un mazākumtautības valodā) un Garozas pamatskolas telpās (programma latviešu valodā). Svarīgākais no
abu realizējamo programmu uzdevumiem ir dot iespēju iegūt
izglītību neklātienes programmā personām, kuras ģimenes
apstākļu, darba, sociālekonomisku, veselības stāvokļa vai citu
iemeslu dēļ nav ieguvušas vai neiegūst izglītību citās vispārējās
vidējās izglītības programmās.
Šogad Ozolnieku vidusskolas Teteles un Garozas konsultāciju
punktos uzņem personas bez vecuma ierobežojuma mācībām
10., 11. un 12. klasēs vidējās izglītības iegūšanai neklātienē.
Mācības tiek organizētas pirmdienās un trešdienās no plkst.
14.50 līdz plkst. 20.55.
Dokumentus (apliecība par pamatizglītību, medicīnisko izziņu
un iesniegumu) pieņem:
u mācībām Teteles konsultāciju punktā – griezties pie Andra
Ekmaņa Teteles pamatskolā, iepriekš vienojoties par tikšanos pa
telefonu 26245731 vai rakstot uz e-pastu: andris.tetele@inbox.lv;
u mācībām Garozas konsultāciju punktā – griezties pie Garozas
pamatskolas direktores Dinas Štelmaheres.

Ekskursija Ozolnieku novada
pensionāriem uz Dundagu, Kolku, Roju

u 19.08.2015. Ozolnieku pagasta (centra) senioriem
u 26.08.2015. Ozolnieku novada pārējo pagastu

Čaklas rokas, vieglas kājas,
Patīkamas, siltas mājas.
Veselību, dzīves prieku,
Makā vienmēr centiņu lieku!

senioriem
u Dalības maksa braucienā 12 euro.
u Ekskursijai pieteikties līdz 17.augustam

Sveic bērni, mazbērni,
znoti, Nikolajs un Gaļina.

Ozolnieku novada Sociālajā dienestā Parka ielā 4,
Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads vai pa tālr.
63084705, 26110405.

Salgales pagastā augustā

14. augustā ekskursija pensionāriem, lai iepazītu
Burtnieku ezera apkārtni.
u Viesosimies Zemnieku saimniecībā “Adzelvieši”, kur
uzzināsim par kaņepju audzēšanu. Šeit būs arī
degustācija un pusdienas.
u Kopā ar dziednieku Jāni Neibergu kāpsim Zilajā kalnā.
u Pēc tam viesosimies Zentas Skrastiņas un Vitas
Ozerinskas unikālajā daiļdārzā, kur var apskatīt 21 ozolu
un 1000 dažādu augu. Turpat varēs iegādāties dažādus
stādiņus. Radošā darbnīcā “Ezeriņi” apskatīsim
neatkārtojamos darinājumus no akmens un metāla.
u Lūdzu iepriekš pieteikties līdz 10. augustam.
Tālr. informācijai: 29109265

Sporta pasākumi un sacensības 2015. gada augustā
Datums
05.08.
12.08.
08.08.

Plkst.
18:30
18:30
11:00

16.08.

10:30

19.08. un 26.08.
29.08. un 30.08.

18:30
11:00

NOTIKUMS, PASĀKUMS
KOPTRENIŅŠ - Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”
KOPTRENIŅŠ - Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”
CROSS COUNTRY 3H, 4H, 6H 3. posms
Latvijas atklātais čempionāts sporta automašīnām
Latvijas Kauss sporta un standarta apvidus automašīnām
Latvijas atklātais kauss motocikliem un kvadracikliem
SKRIEŠANAS SERIĀLS “Ielūdz Ozolnieki 2015” 5. posms
Distances: 2,2 km , 5km un 10 km, kā arī distances
bērniem, kuri jaunāki par 6 gadiem.
KOPTRENIŅŠ- Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”
Latvijas atklātais čempionāts TRIĀLĀ
29.augustā- LČ 6.posms moto un velo triālā
30.augustā- LČ 7.posms moto triālā

NORISES VIETA
Ozolnieku slēpošanas trase
Ozolnieku slēpošanas trase
Salgales pagasts

Starts no Ozolnieku sporta centra

Ozolnieku slēpošanas trase
Salgales pagasta “Priežkalni”

Ozolnieku novada
pirmsskolas izglītības iestāde
“Saulīte” aicina darbā atbildīgu,
radošu un pozitīvu pirmsskolas
skolotāju.
Pieteikšanās pa tālruni 25611832,
kā arī sūtot CV uz e-pastu:
saulite@ozolnieki.lv

Aizsaulē
aizgājuši
Helēna Kazakēviča
Ināra Caunīte
Valija Mirdza Sondore
Jānis Brakšis
Pēteris Kohanovičs
Jākovs Bogdanovs
Edgars Vēzītis
Gunārs Borejs
Maiga Puķīte
Anastasija Rjabkova
Silvija Ruple
Vladimirs Brokāns

1932
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1937
1945
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1948
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1933
1927

