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ar saknēm novadā

Valsts prezidents Andris Bērziņš svinīgi
pasniedz Salgales pagasta ģerboni

14. maijā Melngalvju
namā notika Ģerboņa
svētki, kuru laikā Salgales
pagasta pārvaldes vadītāja Eva Segliņa no Valsts
prezidenta Andra Bērziņa
saņēma Salgales pagasta
ģerboņa maketu. Svinīgajā pasākumā piedalījās
pārstāvji no Ozolnieku
novada domes un Salgales
pagasta.
„Ja cilvēks apmetas
kādā zemes stūrī uz dzīvi,
viņš, papildinādams zemes auglību, papildinās
arī pats,” tā „Straumēnos”
rakstījis mūsu novadnieks, dzejnieks Edvards
Virza. Salgales pagasts
lepojas ar rakstnieku un
žurnālistu Līgotņu Jēkabu, koktēlnieku Krišjāni
Kugru, rakstnieku Arnoldu Apsi. Salgales pagastu slavenu padarījis
dzejnieks Edvards Virza,
kura garīgo mantojumu

Latvijas kultūras laukā
tālāk nes mazmeita Anna
Žīgure. Lepojamies ar
Latvijas pirmo prezidentu
Jāni Čaksti, kura dzimtas
mājas un ģimenes vērtības kopj mazmazmeita
Kristīne Čakste. No Salgales nācis komponists
Alvils Altmanis un Latvijas Universitātes Latvijas
vēstures institūta direktors
akadēmiķis Guntis Zemītis.

Ideja par to, ka Salgales
pagastam nepieciešams savs
ģerbonis, pastāvējusi jau
ilgāku laiku, līdz Guntis Zemītis vērsies Salgales pagasta
pārvaldē ar konkrētu ierosinājumu par ģerboņa izstrādi
un iespējamo ģerboņa skici.
Kopīgās apspriešanās ar pagasta iedzīvotājiem gūts apstiprinājums vēlmei īstenot
ģerboņa izstrādi un tā oficiālu apstiprināšanu.

Pasākuma laikā, kur sava
pagasta ģerboņus saņēma
vēl četri Latvijas pagasti,
Salgalei bija iespēja prezentēt klātesošajiem savu teritoriālo vienību. Izskanot
A. Altmaņa skaņdarbiem,
pagasta pārvaldes vadītāja
Eva Segliņa iepazīstināja ar
Salgales pagastu, bet ģerboņa idejas autors Guntis Zemītis izskaidroja ģerboņa
simboliku.
Salgales pagasta ģerbonī attēlota zelta laukā apvērsta zila smaile, smailei
uzlikta sudraba stopsakta.
Zilā smaile simbolizē Lielupi, kuras krastos atrodas Salgales pagasts, kas
ģerbonī attēlots kā zelta
lauks, simboliski atainojot
pagasta bagātību - auglīgos
laukus un ļaužu čaklumu.
Ģerbonī attēlotā sakta ir
arheloģiskajos izrakumos
Salgales "Pudžās" atrasta seno zemgaļu sudraba

Sveic centīgākos skolēnus – olimpiāžu
uzvarētājus
14. maijā Zaļenieku
kultūras namā svinīgā gaisotnē norisinājās gadskārtējais mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāju godināšanas pasākums, kur
siltus pateicības vārdus
saņēma 35 Ozolnieku novada un 41 Jelgavas novada skolēns, viņu vecāki un
pedagogi, kuri pacietīgā
ikdienas darbā palīdzējuši
sasniegt audzēkņiem nospraustos mērķus.
Apbalvojumus saņēma
arī Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko konferenču dalībnieki. Pedagogi uzrunās uzsvēra, ka galvenais
ir motivēt skolēnus sagatavoties startiem olimpiādēs,
kā arī palīdzēt tēmas izvēlē,
izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus. Pasākumā tika sveikti abu novadu
mūzikas skolu audzēkņi un
pedagogi, kā arī skolu un
pirmskolu pedagogi - metodisko izstrādņu autori.
Pasākuma dalībniekus

priecēja
Mūzikas un
mākslas skolas audzēknis - pianists
Vladimirs
Andersons,
Jelgavas novada apvienotais koris
„Asni”, popgrupa “Noslēpums”, kā
arī solistes
Madara Rubene un Marta Ritova.
Ozolnieku vidusskola
var lepoties ar daudziem
centīgiem audzēkņiem, piemēram, Bumbieru ģimenes
atvasēm - Evelīnu Gunitu
(3.kl.) un Rūdolfu (6.kl.),
kuri savā vecuma grupā
uzrādījuši izcilus sasniegumus matemātikā. Vairāki
skolēni - Mairita Gunta
Volmane, Lāsma Grinberga, Elīna Černavska,
Namejs Kugrēns, Raivo Veļiks un Marta Anna Stinka

– ir spējuši šogad gūt panākumus vairākos mācību
priekšmetos.
Pasākumā tika sumināti
Ozolnieku vidusskolas 25
skolēni un 22 pedagogi, Teteles pamatskolas 4 skolēni
un 3 pedagogi, Ozolnieku
Mūzikas skolas 4 skolēni
un 3 pedagogi, Salgales
Mūzikas un mākslas skolas
skolniece un skolotāja par
sasniegumiem starptautiskajā zīmēšanas konkursā
un pirmsskolas izglītības

iestādes “Saulīte” skolotāja Dace Anstrate par
metodisko izstrādni latviešu valodas kā otrās valodas apguves motivēšanai
pirmsskolā.
Novads patiesi lepojas
ar šiem jauniešiem un viņu
pedagogiem, kuri godam
nes savas skolas un Ozolnieku novada vārdu dažādos vietēja mēroga, valsts
un starptautiskos pasākumos.
Solvita Cukere

stopsakta, kas raksturo
Salgali kā senu zemgaļu
apdzīvotu vietu ar bagātu
mantojumu. Ģerboņa ideju vizuāli realizējusi māksliniece Dzintra Zemīte.
„Mūsu pagasta cilvēki
nesūrojas, bet dara. Šogad
esam nodibinājuši Salgales
pagasta atbalsta biedrību,
apzinoties, ka tikai aktīva
rīcība nes augļus. Ģerbonis
kalpos par pamatu, lai veidotu savu karogu, vimpeli
un apbalvojumus, lai stiprinātu patriotismu un piederību savam pagastam. Mēs
esam lepni par savu pagātni, apņēmīgi un darbīgi, kā
arī droši par savu nākotni,
jo Salgalē aug talantīga,
gudra, dzimtajā pusē stiprām saknēm ieaugusi jaunā
paaudze,” uzskata Salgales
pagasta pārvaldes vadītāja
Eva Segliņa.

Ineta Freimane, interešu
izglītības metodiķe

Pirmais
izlaidums ved
pretim jauniem
apvāršņiem

Sveicam Ozolnieku
novada 141 pirmsskolas
beidzēju, kuri maija beigās
svinēja savu pirmo izlaidumu
un rudenī uzsāks skolas
gaitas! Katrs izlaidums ir nozīmīgs gan audzēkņiem, gan
skolotājiem un vecākiem, jo
noslēdz kādu būtisku dzīves
posmu un iezīmē jaunu ceļu.
Novēlam veiksmīgas skolas
gaitas!
Nu bērnība man sveikas
saka,
Jo jāiesāk ir skolas taka,
Tur sudrabaini skanot
zvaniņš,
Man pavēstīs, Ka esmu kļuvis gan ciparu,
gan burtu ganiņš.
Ja pacietīgs un centīgs būšu,
Sev draugos zināšanas
gūšu.
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domes ziņas

maijs 2015
Maija sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:

1. Apstiprināt saistošos

noteikumus 7/2015 „Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.6/2014 „Par palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā””.
2. Apstiprināt ilgtermiņa
aizņēmumu no Valsts kases
gājēju celiņa izbūvei Ozolniekos (46 730 EUR.)
3. Apstiprināt papildinājumus Ozolnieku novada
pašvaldības maksas
pakalpojumu sarakstā krāsu

kopēšanai un izdrukai A3
un A4 formātā.
4. Apstiprināt dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotā
projektā „Proti un dari”.
5. Apstiprināt finansējumu
vasaras nodarbinātībai Ozolnieku novada 64 skolēniem.
6. Apstiprināt telpu nomas
maksas noteikšanas kārtību
pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējiem.

Grozījumi 2014. gada 12. augusta Ozolnieku novada domes
saistošajos noteikumos Nr.6/2014

„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā”

APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domē 2015. gada 12. maijā (prot. Nr.4)
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo
daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.panta otro daļu, 15.pantu,
24.panta pirmo daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 3.panta otro daļu, 5.panta ceturto daļu, 6., 8.pantiem, 9.panta ceturto daļu,
10.panta otro daļu

Izdarīt Ozolnieku novada domes
2014.gada 12.augusta saistošajos
noteikumos Nr.6/2014 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
šādus grozījumus:
izteikt noteikumu 5.punktu šādā
redakcijā:
„5. Pašvaldības izpilddirektors pēc
iesniegto dokumentu un Sociālo
jautājumu komitejas atzinuma izvērtēšanas pieņem lēmumu par:
5.1. personas atzīšanu par tiesīgu
saņemt Palīdzību un reģistrēšanu
vai atteikumu reģistrēt personu
noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un 7.5.
apakšpunktos noteiktajos palīdzības
reģistros;
5.2. personas izslēgšanu no noteikumu 5.1. apakšpunktā noteiktajiem
palīdzības reģistriem;
5.3. pašvaldības īpašumā esošo
dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres
līguma termiņa pagarināšanu;
5.4. pašvaldības īpašumā esošo
izīrējamo dzīvojamo telpu maiņu.”
Papildināt noteikumus ar 5.1punktu
šādā redakcijā:
„5.1 Pašvaldības dome pēc iesniegto
dokumentu un Sociālo jautājumu

komitejas atzinuma izvērtēšanas
pieņem lēmumu par personas
atzīšanu par tiesīgu saņemt
Palīdzību un reģistrēšanu vai
atteikumu personu reģistrēt noteikumu 7.4. apakšpunktā norādītajā
palīdzības reģistrā, par personas
izslēgšanu no minētā palīdzības
reģistra, kā arī par sociālo dzīvokļu
izīrēšanu un īres līguma termiņa
pagarināšanu.”
Izteikt noteikumu 6.punktu sekojošā redakcijā:
„6. Pašvaldības speciālists mājokļa
jautājumos atbilstoši Pašvaldības
domes vai izpilddirektora lēmumam
veic personu iekļaušanu palīdzības
reģistros un izslēgšanu no tiem,
kā arī uztur izveidotos palīdzības
reģistrus un reizi gadā uz 1.maiju
aktualizē reģistros iekļauto personu
kārtas numurus, pamatojoties
uz dokumentiem, kas apliecina
personas tiesības īrēt Pašvaldības
dzīvokli.”
Aizstāt noteikumu 9., 12., 18. un
39.punktos vārdu „dome” attiecīgā
locījumā ar vārdu „izpilddirektors”
attiecīgā locījumā.

Saistošo noteikumu Nr. /2015 „Grozījumi 2014.gada
12.augusta Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos
Nr.6/2014 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošo noteikumu grozījumu
mērķis ir atslogot novada domes
darbu un, pamatojoties uz likuma
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 5.pantu, deleģēt
pašvaldības izpilddirektoram
atsevišķu lēmumu pieņemšanu
par palīdzības sniegšanu dzīvokļu
jautājumu risināšanā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošo noteikumu grozījumiem
precizēts noteikumu 5.punkts,
nosakot, ka pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumus par personas
atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā,
par reģistrēšanu vai atteikumu
reģistrēt palīdzības reģistros, par
izslēgšanu no palīdzības reģistriem,
par pašvaldības īpašumā esošo
dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres
līguma termiņa pagarināšanu, kā
arī par pašvaldības īpašumā esošo

izīrējamo dzīvojamo telpu maiņu.
3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai
nav nepieciešamības veidot jaunas
institūcijas vai darba vietas un
pašvaldības budžeta līdzekļu apjoms
nemainīsies.
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms
5.Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvajām procedūrām tiek
pakļauta lēmuma pieņemšana,
izpildes administrēšana un pārsūdzēšana.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav organizētas.
Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada
domes priekšsēdētājs

aktualitātes

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2015.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.5)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2015

„Par koku ciršanu ārpus meža Ozolnieku novadā”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
pašvaldība izvērtē koku ciršanu
ārpus meža Ozolnieku novada
administratīvajā teritorijā un
publiskās apspriešanas procedūru, kā arī zaudējumu atlīdzības
noteikšanas kārtību par dabas
daudzveidības samazināšanu.
2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām,
kuras ir zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji Ozolnieku novada
administratīvajā teritorijā, kurā
tiek veikta koku ciršana Ministru
kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumu Nr.309 „Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža”
4.punktā noteiktajos gadījumos.
II. Koku ciršanas izvērtēšanas
kārtība
3. Ārpus meža augošu koku
ciršana, ja uz tiem attiecas normatīvajos aktos noteiktie ciršanas ierobežojumi, ir atļauta pēc
rakstiskas atļaujas saņemšanas
Ozolnieku novada būvvaldē
(turpmāk – Būvvalde).
4. Lai saņemtu atļauju koku
ciršanai ārpus meža, zemesgabala īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs iesniedz Būvvaldē
iesniegumu, kurā norāda šādu
informāciju:
4.1. datus par koku ciršanas
ierosinātāju: vārds, uzvārds,
personas kods, dzīvesvieta,
tālruņa numurs, elektroniskā
pasta adrese (fiziskai personai),
nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese,
tālruņa numurs, elektroniskā
pasta adrese (juridiskai personai);
4.2. zemesgabala, kurā plānots
cirst kokus, adresi un kadastra
apzīmējumu;
4.3. nocērtamo koku skaitu un
sugu;
4.4. ciršanas pamatojumu
(mērķi).
5. Iesniegumam pievieno šādus
dokumentus:

5.1. zemesgabala īpašuma
(valdījuma) tiesības apliecinoša
dokumenta kopiju (uzrādot
oriģinālu);
5.2. zemesgabala robežu plāna
kopiju (uzrādot oriģinālu);
5.3. dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmumu par
piekrišanu koku ciršanai, ja koku
ciršana paredzēta zemesgabalā,
kas ietilpst dzīvojamās mājas
kopīpašumā esošajā daļā.
6. Būvvalde pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē koku ciršanas
ieceres atbilstību normatīvajos
aktos noteiktajiem ierobežojumiem, nosacījumiem un
kritērijiem, apseko nocērtamos
kokus dabā, veic to fotofiksāciju
un pieņem lēmumu par atļaujas
izsniegšanu vai atteikumu
izsniegt atļauju koku ciršanai
ārpus meža.
7. Atļauja koku ciršanai ir derīga
vienu gadu no Būvvaldes lēmuma pieņemšanas dienas.
8. Būvvaldes lēmumu par
atļauju koku ciršanai ārpus
meža vai motivētu atteikumu
var apstrīdēt Ozolnieku novada
pašvaldības Administratīvo aktu
apstrīdēšanas komisijā. Minētās
komisijas lēmums ir pārsūdzams
Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
III. Publiskās apspriešanas
procedūras kārtība
9. Publiskā apspriešana rīkojama, ja koku ciršana ārpus meža
paredzēta publiski pieejamos
objektos.
10. Publisko apspriešanas procedūru organizē un rīko Būvvalde.
11. Pašvaldība paziņojumu par
publisko apspriešanu publicē
Ozolnieku novada interneta
vietnē ozolnieki.lv, norādot informāciju par nocērtamiem kokiem,
ciršanas mērķi, adresi, kurā
plānots cirst kokus un publiskās
apspriešanas sākuma datumu.
12. Publiskās apspriešanas
ilgums nedrīkst būt mazāks par

15 darba dienām.
13. Publiskās apspriešanas
procedūra uzskatāma par
notikušu arī tad, ja pēc publiskās
apspriešanas beigām nav
saņemts neviens sabiedrības
ierosinājums.
14. Pēc publiskās apspriešanas
pabeigšanas, Būvvalde apkopo,
izvērtē publiskās apspriešanas
rezultātus un pieņem šo noteikumu 6.punktā noteikto lēmumu.
15. Ja koku ciršana paredzēta
būvniecības projekta īstenošanai un notikusi būvniecības
ieceres publiskās apspriešanas
procedūra, tad papildus nav
nepieciešams organizēt publisko
apspriešanu par koku ciršanu.
IV. Zaudējumu aprēķināšanas
un atlīdzināšanas kārtība
16. Personai ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības
samazināšanu saistībā ar koku
ciršanu ciemu teritorijā, ko aprēķina Ministru kabineta 2012.
gada 02.maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” 24. un 25.punktā
noteiktajā kārtībā.
17. Ozolnieku novada pašvaldībā
noteiktais zaudējumu aprēķināšanas koeficients par dabas
daudzveidības samazināšanu
ciemu teritorijā ir 1.
18. Zaudējumu atlīdzību par
dabas daudzveidības samazināšanu sakarā ar koka ciršanu iekasē, pamatojoties uz Būvvaldes
sastādīto aktu.
V. Noslēguma jautājumi
19. Noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas Pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Ozolnieku avīze”.
20. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi tiek atzīti
par spēku zaudējušiem Ozolnieku novada domes saistošie
noteikumi Nr.2/2011 “Kārtība
koku ciršanai ārpus meža zemes
Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā”.

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.6 Ozolnieki 2015.gada 21.aprīlis
Grozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.8/2014

“Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti”

APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes 2015.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.6 (prot. Nr.5) Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 12. pantu un 43.panta trešo daļu

1.Izdarīt Ozolnieku novada domes
2014.gada 14.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.8/2014 „Ozolnieku
novada pašvaldības pabalsti” šādus
grozījumus:
1. Papildināt saistošo noteikumu
2.1.punktu ar apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„2.1.8. pabalsts Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem.”

2. Papildināt saistošos noteikumus
ar 3.8.punktu sekojošā redakcijā:
„3.8. Pabalsts Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem
tiek piešķirts, pamatojoties
uz pašvaldības amatpersonas
sniegtajām ziņām par personām, kurām ir tiesības pabalstu
saņemt:
3.8.1. pabalsts tiek piešķirts vienu

reizi gadā EUR 25,00 (divdesmit
pieci euro) apmērā, pieminot
Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas gadadienu;
3.8.2. personām, kurām ir tiesības saņemt pabalstu Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem, to izmaksā pašvaldības amatpersona
skaidrā naudā kārtējā gada aprīļa
mēnesī.”

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2015
„Grozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos
Nr.8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” ”paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošo noteikumu mērķis ir
papildināt Ozolnieku novada
pašvaldības pabalstu veidus.
Saistošie noteikumi izdoti
saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu.
2. Īss projekta satura
izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka
pašvaldības pabalsta Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas

seku likvidēšanas dalībniekiem
apmēru, saņēmēju loku un
kārtību, kādā tas tiek piešķirts
un izmaksāts.
3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ņemot vērā, ka līdzīgs pabalsts
iepriekšējos gados tika izmaksāts uz atsevišķu Ozolnieku
novada domes lēmumu pamata,
prognozējams, ka pašvaldības
budžetā papildus līdzekļi nebūs
nepieciešami.

4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām
Pabalsta saņēmējiem nav jāveic
administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav veiktas.
Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada
domes priekšsēdētājs

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2015
„Par koku ciršanu ārpus meža Ozolnieku novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Meža likuma 8.panta otrā daļa
paredz, ka pašvaldība saistošajos
noteikumos nosaka zaudējumu
atlīdzību par dabas daudzveidības
samazināšanu, kā arī šo zaudējumu
aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtību par koku ciršanu pilsētas un
ciema teritorijā. Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumu
Nr.309 „Kārtība koku ciršanai
ārpus meža” 22.punkts nosaka, ka
saistošajos noteikumos par koku
ciršanu ārpus meža pašvaldība
nosaka koku ciršanas izvērtēšanas
kārtību un publiskās apspriešanas
procedūras kārtību, kā arī
sabiedrībai nozīmīgus gadījumus,
kad rīko publisko apspriešanu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošajos noteikumos tiek
noteikta kārtība, kādā tiek
saskaņota koku ciršana ārpus
meža Ozolnieku novada
administratīvajā teritorijā,
institūcija, kura izsniedz
atļaujas koku ciršanai, publiskās
apspriešanas kārtība, kā arī
zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas

kārtība par dabas daudzveidības
samazināšanu.
3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Ņemot vērā, ka Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumu
Nr.309 „Kārtība koku ciršanai ārpus
meža” noteiktajā kārtībā ir noteikts
atlīdzības apmērs par koku ciršanas
rezultātā dabas daudzveidībai
nodarītajiem zaudējumiem,
palielināsies ienākumi pašvaldības
budžetā.
4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Tiešas ietekmes uz
uzņēmējdarbības vidi nav.
5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Būvvaldes lēmumi ir apstrīdami
Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Nav attiecināms.

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Konkursam „Es zinu, varu un
daru” iesniegts 51 projekts!

Ir noslēgusies projektu
iesniegšana
pašvaldības
izsludinātajam
projektu
konkursam „Es zinu, varu
un daru”. Šogad ir iesniegts
līdz šim lielākais projektu iesniegumu skaits - 51
projekts, kopējā pieprasītā
summa - 31882,42 EUR,
kas vairāk nekā divas reizes
pārsniedz budžetā atvēlēto
summu. No Ozolnieku pagasta saņemti 17 iesniegumi, no Salgales pagasta - 14
projekti. Šogad sasparoju-

šies Cenu pagasta iedzīvotāji – saņemti 20 iesniegumi.
Projektu vērtēšanas komisija līdz maija beigām izvērtēs iesniegtos projektus.
Informācija iesniedzējiem
par konkursa rezultātiem
tiks nosūtīta uz iesniegumos norādītajām e-pasta
adresēm, kā arī būs pieejama pašvaldības mājas lapā,
sadaļā „Sabiedrība” – „Es
zinu, varu un daru” – 2015.

Antra Pošeika, Attīstības
plānošanas daļas vadītāja
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Talkas dienā kopj apkārtni
un dēsta kokus

Ar devīzi „Pastāvēs, kas
pārvērtīsies” šogad darbīgā gaisotnē aizvadīta Lielā
talka. Atšķirībā no citiem
gadiem, jūtams, ka atkritumu, ko vākt, ir krietni
mazāk, tādēļ lielāku uzmanību varam pievērst apzaļumošanas un apkārtnes
labiekārtošanas darbiem.
Lielās talkas koordinators
Ozolnieku novadā Aivars
Strods vērtē, ka iedzīvotāju atsaucība šogad bija
patiesi liela: „Pirms Lielās
talkas Ozolnieku novadā
bija pieteikti 25 objekti un
reģistrējušies vairāk nekā
800 talcinieku, bet sakopt
novadu devās vēl vairāk
iedzīvotāju. Visiem sakopjamās teritorijās operatīvi
tika nogādāti maisi atkritumiem un citi palīgmateriāli. Čakli talkojot, savākti

aptuveni 1900 maisi ar atkritumiem un labiekārtota
novada teritorija, iesējot
zālāju, iestādot jaunus
kokus, sakopjot bērnu rotaļu laukumus, Ozolnieku
ezera apkārtni un citas sabiedriskas vietas.”
Ar entuziasmu strādāja
Salgales pagasta pārvaldes ļaudis, piemiņas vietā pie Vareļu pieminekļa
kopīgi iedēstot 12 jaunas
purpurkrāsas „Royalthy”
šķirnes ābelītes. “Ja strādā, vēsumiņš Talkas dienā
tīri patīkams. Labāku koku
stādīšanas laiku nemaz
nevarētu vēlēties. Tagad
visapkārt piemiņas vietai
kuplos ābelītes. Laba sajūta, ka talkā varam paveikt
darbu ar paliekošu vērtību,”
vērojot rezultātu, pārdomās
dalās Guntis Rozītis.
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Šogad čakli talkojuši
arī SAC „Zemgale” darbinieki, sakopjot pansionāta
teritoriju un kapus, kā arī
SIA „Ozolnieku KSDU”
kolektīvs, kas Emburgā, 1.
maija ielā pie mājām 5, 6
un „Namejos”, nokrāsoja
bērnu laukuma vingrošanas stieņus un uzstādīja
pašdarinātas šūpoles, uzlaboja bērnu smilšukastes, uzstādīja jaunus soliņus. Darbos tika iesaistīti
ne tikai strādājošie komunālā dienesta darbinieki,
bet arī Emburgas ciema
atsaucīgie bērni, kuri cītīgi palīdzēja krāsošanas
darbos. SIA „Ozolnieku
KSDU” realizēja Garozas
iedzīvotāju lūgumu un
uzstādīja laipas margu
pie dīķa, nodrošinot iedzīvotājiem drošu pārvietošanos. Šogad jāuzteic
arī darbīgās Ozolnieku
novada pirmsskolas izglītības iestādes, kas glīti
labiekārtojušas teritorijas.
Savukārt daudzi iedzīvotāji izrādīja iniciatīvu,
paši izvēloties vietu, ko
sakopt, pulcējot darbam
domubiedrus,
ģimenes
locekļus un palīgus. Paldies visiem talkas dalībniekiem par atsaucību un
paveikto, padarot novadu sakoptāku un tīrāku.
Solvita Cukere

Elektromobiļi ieripo Ānē
20. maijā Ānē piestāja 10
dažādu marku elektromobiļu ekipāžas, kas piedalījās
biedrības “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”
(ZREA) un Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības
(BIMAB) organizētajā Latvijā pirmajā Elektromobiļu
maratonā - salidojumā „Izbaudi Zemgali nesteidzoties”. Maratons norisinājās
trīs dienas, kopumā veicot
269 km garu maršrutu:
Rīga – Āne (Ozolnieku novads) – Jelgava – Auce –
Tērvete – Eleja – Bauska
– Rīga.
Kā pirmā maratona pieturvieta izraudzīta Āne, lai
popularizētu ZREA biedra
Ozolnieku novada domes
īstenoto projektu „Daudzfunkcionālā iedzīvotāju apkalpošanas centra aprīkošana ar Saules kolektoriem
(karstajam ūdenim un apkurei)” Ozolnieku novadā,
Ānē, ar mērķi paaugstināt
energoefektivitāti un at-

jaunojamo energoresursu
izmantošanu
publiskajā
un privātajā sektorā. Saules kolektoru izmantošana,
tāpat kā elektromobiļu izmantošana ir vidi saudzējoša un nerada piesārņojumu,
tāpēc aprīkotā objekta ar
saules kolektoriem apskate
iekļauta maratona maršrutā, lai popularizētu arī zaļās
tehnoloģijas un atjaunojamos energoresursus.
Pasākuma
dalībnieki
izmantoja iespēju apskatīt
kā notiek automašīnu uzlāde un uzdot sev interesējošos jautājumus maratona
dalībniekiem,
iepazīties
ar elektromobiļu tehnisko
specifiku. Ieinteresēto Teteles pamatskolas 8. klases skolēnu un direktores
Jeļenas Žoides nedalītas
simpātijas izpelnījās divi
“BMW i3” markas auto modeļi, kurus skolēni vienprātīgi nodēvēja par nākotnes
automobiļiem.
Savukārt Ozolnieku paš-

valdības darbinieku padziļinātu
interesi
raisīja
kaimiņu - Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas
un iestādes „Pilsētsaimniecība”
kalpojošo elektromobiļu
tehniskās iespējas.
Ar saviem diviem
“VW e-up” elektromobiļiem maratonā piedalījās
arī Bauskas novada pašvaldības ekipāžas. Noskaidrojām, ka elektromobilis bez
uzlādes spēj veikt 100-150
km distanci, tam patērējot
elektroenerģiju, ko pārvēršot naudas izteiksmē, tiek
tērēti 3,5 EUR, kas ir nesalīdzināmi ekonomiskāks un
videi draudzīgāks pārvietošanās veids salīdzinājumā
ar jebkuru degvielas dzinēju. Optimālais ekonomiskākais braukšanas ātrums
ir 75-90 km/h, bet mašīnas,

tērējot vairāk jaudas, spēj
pārvietoties arī ar ātrumu
virs 100 km/h. Mašīnai izlādējoties, tā automātiski
pārslēdzas ekonomiskajā
režīmā un signalizē par uzlādes nepieciešamību. Neskatoties uz elektromobiļu
dārdzību, auto dīleris „Møller Auto Lidosta” jau pagājušajā gadā Latvijā pārdevis
134 elektromobiļus.
Visi uzrunātie pasākuma
dalībnieki atzina, ka elektromobiļi būtu ērti, ekonomiski un noderīgi dar-

bam jebkurā pašvaldības
iestādē, tikai svarīgi būtu
vienlaikus pilnveidot arī
elektromobiļu ātrās uzlādes
vietu tīklu visā Latvijā. Kā
uzsvēra pasākuma dalībnieki, elektromobiļu maratona mērķis ir popularizēt
videi draudzīgu transporta līdzekļu izmantošanu.
Klātesošie praktiski varēja
pārliecināties par automašīnu kluso pārvietošanos,
bez rūkoņas un kaitīgajiem
izmešiem.
Solvita Cukere
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darbīgie un talantīgie novadnieki
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izglītība

Salgales Mūzikas un mākslas skola 10 gadu
jubilejā atver „Dārgumu lādi”
Salgales Mūzikas un
mākslas skola 1. maijā krāšņi nosvinēja 10 gadu jubileju. Uz pasākumu bija
sabraukuši absolventi un
audzēkņi ar vecākiem, kolēģi no tuvējā Jelgavas novada Staļģenes pagasta, kā
arī mūzikas dzīves vadītāji
no Ozolnieku un vairākām
kaimiņu pašvaldībām. Pa
10 darbības gadiem Salgales
Mūzikas un mākslas skola ir
veiksmīgi attīstījusies, savu
darbību bagātinot ar jauniem kolektīviem un ar pašvaldības atbalstu sarūpējot
labu materiālo bāzi. Jubilejā
siltus pateicības vārdus par
ieguldīto rūpīgo darbu saņēma skolas pirmais direktors
Gunārs Endzelis, tagadējā
direktore Anda Silgaile un
skolas pedagogu kolektīvs,
kuri kopā ar audzēkņiem
skanīgi vēra 10 gados krā-

to muzikālo dārgumu lādi.
Gunārs Endzelis, vēlot veiksmi visiem audzēkņiem, ir
gandarīts par iesāktā darba sekmīgu turpinājumu:
„Esmu priecīgs, ka sēkla sēta
auglīgā augsnē un jubilejas
koncertā varam baudīt pirmajos 10 skolas darba ga-

dos pēctecīgā un pacietīgā
darbā briedinātos augļus.”
Svinībās zāle bija noformēta
ar mākslas skolas audzēkņu
krāšņajiem gleznojumiem.
Ozolnieku novada domes
un Izglītības nodaļas vadība,
sveicot pedagogus, uzsvēra,
ka skola saņem gan novada,

gan Izglītības nodaļas atbalstu. Viesus
priecēja, ka Salgales pagastā bērnos
veido izpratni par
mūziku un mākslu,
kas izdaiļo mūsu
dzīvi. Šobrīd mūzikas mīlestību un
pirmās mākslinieciskās ievirzes skolā apgūst 80 bērnu
un jauniešu no
Ozolnieku un Jelgavas novadiem.
Gan jaunie ģitāristi, gan klavierspēles, sitamo un pūšamo instrumentu nodaļas
audzēkņi regulāri piedalās
dažāda līmeņa muzikālajos
pasākumos un konkursos.
Šo gadu laikā iemīlēt vizuāli
plastisko mākslu bērniem
palīdzējušas skolotājas Ilze
Šuca, Kristīne Krūmiņa,

Agita Vaivade un Mārīte
Jevstigņējeva.
Direktores Andas Silgailes prasmīgā vadībā skolā
šobrīd strādā 11 pieredzes
bagāti pedagogi. „Šī skola
nav piespiedu pasākums,
šeit nāk tie radošie bērni, kam patīk mūzika un
mākslinieciskas izpausmes.
Mēs vēl aizvien sapņojam
par orķestra atdzimšanu
Emburgā.
Pateicamies
skolotājiem Normundam
Cielavam, Ilvijai Bensonei, Artūram Sebrim, kuri
palīdz audzēkņiem apgūt
pūšaminstrumentu spēli.”
Jubilejas koncertā pasākuma dalībniekus vienoja
skolas himna - novadnieces
Ingūnas Lipskas komponētā dziesma „Mūzika”, vēlot
būt laimīgiem mūzikas pasaulē.
Solvita Cukere

Pirtiņa relaksācijai un
veselībai

V mazpilsētu un lauku
mūzikas skolu konkursā
Ozolnieki starp labākajiem
13. maijā Ozolnieku Tautas
namā norisinājās V Mazpilsētu
un lauku mūzikas skolu konkurss
pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem, kuru organizē Ozolnieku Mūzikas skola. Trijās vecuma
grupās sacentās 74 jaunie mūziķi
no 29 Latvijas mūzikas skolām.
Vidējās un vecākās grupas jaunos talantus vērtēja žūrija, kuras
sastāvā bija Dziesmu svētku pūtēju orķestru virsdiriģents, Rīgas
6. vidusskolas direktors Haralds
Bārzdiņš, komponists, mūziķis un
pedagogs Alvils Altmanis un profesionālā pūtēju orķestra „Rīga”
flautiste un skolotāja Dace Bičkovska. Savukārt jaunākās grupas
dalībniekus kopā ar profesionālā
pūtēju orķestra „Rīga” mūziķiem
un skolotājiem Maigoni Makaru
un Gunti Supi vērtēja flautas spēles skolotāja Ginta Zīģele, kura
uzsvēra: „Latvijas novadi var lepoties ar labām mūzikas skolām
un labu audzēkņu sagatavotības
līmeni.”

Šogad visvairāk spēlētais instruments bija flauta, kura skanīgi atdzīvojās 31 jaunā dalībnieka
prasmīgajās rokās. Popularitātes
ziņā tam sekoja saksofons ar 20
dalībniekiem, trompete un klarnete. Konkursā piedalījās dalībnieki
vecumā no 9 gadiem un vecāki.
Visi konkursa dalībnieki saņēma
sertifikātus, piemiņas balvas un
konkursam sagatavotus bukletus.
Godalgoto vietu ieguvēji saņēma
diplomus un balvas. Žūrijas speciālbalvas piešķirtas arī labākajiem
koncertmeistariem. Izvērtējot konkursantu - I vietu ieguvēju - rezultātus, konkursa GRAND PRIX saņēma Arnita Lipska no Kārsavas.
Ozolnieku Mūzikas skola lepojas ar
skolotāja Alberta Kekļas audzēkņu
panākumiem - I vietu starp saksofonistiem izcīnīja Kārlis Vagalas
un III vieta Elizabetei Ozolai. Liels
paldies koncertmeistarei Zanei
Rubesai. Apsveicam uzvarētājus!
Dina Tauriņa,
Ozolnieku MS direktore

Novadnieks Ģirts Kalpiņš
jau septiņus gadus par savas
ģimenes mājvietu sauc Ozolniekus. Pērnā gada nogalē piepildījies uzņēmīgā novadnieka
sapnis kļūt par sertificētu pirtnieku. Mūsu saruna ievirzās
par Ģirta sirdslietu - pirti. Dārza darbos pārpūlētais ķermenis
vai gluži pretēji - mazkustīgs
dzīvesveids un ikdienas stress
liek meklēt veidus, kā brīvajā
laikā baudīt relaksāciju, labsajūtu un atjaunot veselību. Ne
velti mūsu senči ik sestdienas vakaru devās uz pirtiņu, rūpējās gan
par miesas, gan gara tīrību, dzīvoja harmoniski un slimoja mazāk.
Ģirts iesaka ievērot vairākus
svarīgus pirts rituālus un tajos izmantot sev piemērotākos augus,
lai pēršanās laikā iegūtu ne tikai
fizisku, bet arī garīgu labsajūtu.
„Pirts latviešiem jau izsenis ir bijusi ne tikai mazgāšanās vieta,
bet arī enerģētiskas un garīgas
prakses vieta. Pēršanu vajadzētu
uzticēt kādam citam, jo ir svarīgi,
lai pēršanās laikā cilvēks ir fiziski atbrīvojies,” stāsta pirtnieks.
Latviešu pirts no citu tautu pirtīm izceļas ar pēršanās rituālu un
daudzveidīgo augu pielietojumu
pēršanās procesā. Šim nolūkam
var izmantot dažādu koku un
krūmu slotiņas, galvenais ir zināt
katra auga nozīmi un iedarbību uz
organismu. „Ja ir veselības problēmas, piemēram, asinsrites un
sirds slimības, noteikti konsultējieties ar ģimenes ārstu, pirms
dodieties uz pirti,” uzsver pirts
meistars.
Lai pirts apmeklējums nāktu
par svētību, pirtī gājējiem derētu

atcerēties, ka pirtī nevajadzētu
doties uzreiz pēc ēšanas. Pirms
un pavisam noteikti pēc pēršanās
jādzer zāļu tējas, jo organisms
sviedrējoties zaudē daudz šķidruma. Tomēr nevajadzētu pārcensties ar sviedrējošajām aveņu
un liepziedu tējām. Ieteicami ir
īpašie pirts tējas maisījumi, kuru
sastāvā visi ārstnieciskie augi ir
sabalansēti. Ģirts ir pārliecināts:
„Katrā latvietī mīt iekšējais pirts
gariņš, un zemapziņā ir apslēptas
un saglabājušās mūsu senču lolotās un ilgi krātās pirts zināšanas
un prasmes.”
Atpūta Ģirta piedāvātajā pārvietojamā pirtī un kublā būs lieliska relaksācija draugiem un ģimenei, iespēja baudīt pirts priekus
jebkurā laikā un vietā. Pirts mucai
piemīt visas tradicionālās pirts
īpašības, bet pārvietojamā kublā
vienlaikus ērti var justies līdz 6
cilvēkiem. Tagad ir tik vienkārši
paņemt pirti sev līdzi, lai kur jūs
dotos: uz medībām vai zveju, garākā atpūtā pie dabas vai ciemos pie
draugiem. Ar Ģirtu Kalpiņu var
sazināties pa tālruni 29276089.
Solvita Cukere
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Arī šovasar jaunieši varēs strādāt
Pēc pagājušā gada pozitīvās pieredzes un veiksmīgās sadarbības ar
skolēniem, arī 2015. gadā
Ozolnieku novada pašvaldība turpinās skolēnu
vasaras
nodarbinātības
pasākumus. Līdzās atpūtai no skolas, bērniem un
jauniešiem nepieciešama
mērķtiecīga
nodarbinātība, turklāt jauniešiem
vienmēr noder paša pelnīta kabatas nauda.
Lai sniegtu atbalstu
Ozolnieku novada skolēniem un novada administratīvajā
teritorijā
deklarētajām ģimenēm ar
bērniem vasaras brīvlaika
lietderīgā organizēšanā un
darba prasmju apgūšanā,
Ozolnieku novada skolu
64 skolēniem vecumā no
13 līdz 18 gadiem tiek pie-

dāvāta iespēja strādāt pašvaldības iestādēs, veicot savam vecumam atbilstošus
darbus. Skolēnus iesaistīs
darbā divas nedēļas pa 4
stundām dienā. Skolēniem
par darbu tiks noteikta
darba samaksa stundā saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumos Nr. 665 pusaudžiem noteikto minimālo stundas tarifa likmi –
2,477 eiro. Darba samaksa
tiks aprēķināta atbilstoši
nostrādātajam
laikam.
Tiem, kuri vēlas strādāt,
jāiepazīstas ar pieejamo
informāciju novada mājas lapā www.ozolnieki.lv
vai Izglītības nodaļā, savās mācību iestādēs jāiesniedz pieteikums un
vecāku
apliecinājums.
Vērtējot
pieteikumus,
priekšrocības darba piedā-

vājumam tiks dotas skolēniem ar pozitīvu attieksmi
pret darbu. Darbavietas
vasarā tiks piedāvātas galvenokārt Ozolnieku novada
izglītības iestādēs. Bērni
un jaunieši iesaistīsies skolu remontdarbos, palīdzēs
pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniecēm, piedalīsies
Ozolnieku novada svētku

organizēšanā, palīdzēs jauniešu centru darbiniekiem
un bibliotēkā, bet visvairāk
nodarbināto būs Ozolnieku
vidusskolā un Teteles pamatskolā izveidotajās „Vasaras skoliņās”, kur pirmsskolas un skolas skolotājas
nodarbosies ar bērniem,
kuri šoruden uzsāks mācības Ozolnieku vidusskolā.
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Skolēniem būs iespēja palīdzēt skolotājām un iepazīt
viņu darbu, kā arī saprast,
vai pedagoģiskais darbs varētu būt jaunieša nākotnes
profesijas izvēle.
Domāju, ka liels ieguvums jauniešiem būs arī
pieredze, kā jāuzvedas darba intervijā, lai pārliecinātu
darba devēju par savu piemērotību veicamajam darbam, pieredze, kādi dokumenti jāsagatavo, lai varētu
uzsākt darba attiecības un
jāveido sadarbība ar darba
devēju. Plānots, ka jauniešu
nodarbinātība vasarā turpināsies katru gadu. Ceru, ka
lielāku interesi un atbalstu
jauniešiem, darba gaitas
uzsākot, izrādīs arī novada
uzņēmēji.
Uldis Gāle, Ozolnieku novada
domes Izglītības nodaļas
vadītājs

Salgales pamatskolai uzvaras starptautiskā
matemātikas konkursā

No 2014. gada Latvija
kļuva par asociācijas Le
Kangouron sans fronties
(Ķengurs bez robežām)
pilnvērtīgiem
dalībniekiem. Pašlaik tajā ietilpst
50 Eiropas, Āzijas un
Amerikas valstis. 26. martā daudzu Latvijas skolu 2.
līdz 9. klašu skolēni piedalījās starptautiskā matemātikas konkursā „Ķengurs”. Konkursā varēja

piedalīties jebkurš skolēns,
neatkarīgi no sekmēm matemātikā. Šogad tajā piedalījās 16135 skolēni no
204 Latvijas skolām, tajā
skaitā 34 skolēni no Salgales pamatskolas. 30. aprīlī
saņēmām darbu rezultātus. 1.vietas savās klašu
grupās ieguva: Līga Geidāne (2.klase), Anna Linda
Dzene (3.klase), Elizabete
Oknere (4.klase), Samanta

Rendore (5.klase), Ričards
Rezņiks (6.klase), Einārs
Karpjuks un Rolands Kasperāns (7.klase), Andrievs
Muižarājs (8.klase). No
Salgales pamatskolas vislabāko rezultātu 67.vietu
no 960 Latvijas dalībniekiem sasniedza 9.klases
skolēns Kims Peradze.

Sandra Širve, Salgales
pamatskolas matemātikas
skolotāja

Karjeras konsultants palīdz skolēniem
saskatīt iespējas
Karjeras
konsultanta
loma mācību procesā ir nozīmīga, jo viņam ir iespējas
rosināt situācijas, kur bērns
sev var definēt karjeras panākumu formulu. Svarīgi
sev atbildēt uz it kā tik vienkāršiem jautājumiem kā,
piemēram, kas un kāds es
vēlos būt, kur un ko es vēlos
darīt un prast darīt? Jaunieši var sasniegt tikai to,
ko paši sev ir noformulējuši, ko var nosaukt vārdā, un
pieaugušo loma šajā procesā ir palīdzēt.
Ozolnieku
vidusskolā
maijā biežs ciemiņš bija
praktikante Sandra Sīle,
kura apgūst karjeras kon-

sultanta specialitāti Latvijas
Lauksaimniecības
universitātē. Nolēmām, ka
iesim apciemot Ozolnieku
vidusskolas septīto klasi.
Stundas tēmu Manas spējas vienaudžu vērtējumā
izvēlējāmies apzināti, jo
praktikantei bija nepieciešams veikt pētījumu kursa
darbam. Izvirzījām mērķi
saprast, vai jaunieši prot atklāt klasesbiedru spējas un
to ietekmi uz viņu vēlamo
profesiju. Prieks bija sajust
to, cik septītklasnieki spēj
būt toleranti un bez grūtībām spēj celt viens otram
pašapziņu, tādējādi veicinot
pozitīvu gaisotni klasē.

Plānojot dzīvē sasniegt
kādu mērķi, pirmkārt, ir nepieciešams iepazīt un izprast
sevi, savas intereses, spējas
vai dotumus. Apzināties vai
mūsu sapņi, par ko sapņojam, un mērķi, kuru mēs gribam sasniegt, atbilst mūsu
spējām. Kopā darbošanās
laikā tika nostiprinātas skolēnu prasmes izvērtēt klasesbiedru spējas, iemaņas
un zināšanas. Noslēgumā
veicinājām jauniešu pašanalīzi, izvērtējot klasesbiedru atziņas par sevi un izdarot slēdzienu, kā to varētu
saistīt ar nākotnes iecerēm.
Bet mums, pedagogiem,
gūtā pieredze palīdz apko-

pot ieteikumus, kas skolēnu
vecākiem būtu jāņem vērā,
lai ar jauniešiem veidotos
veiksmīgs dialogs, kas palīdzētu viņiem noformulēt „kas es vēlos būt”. Vecākiem
arī jāapzinās, ka karjeras
izpratne šodien būtiski atšķiras no mūsu vecāku un
pašu izpratnes. Globalizācija
un straujā tehnoloģiju attīstība ienes būtiskas pārmaiņas darba tirgū. Šobrīd mēs
dzīvojam pasaulē, kur vairs
nevaram saplānot savu dzīvi
līdz mūža beigām un iztikt
ar vienreiz apgūtām zināšanām.

Santa Tuherma, Karjeras
izglītības speciāliste

Izlaidumi
Ozolnieku
novada
skolās

Izlaidumi Ozolnieku
novada pirmsskolas izglītības iestādēs un novada
Mūzikas skolās, kā ierasts,
notika maija beigās, bet
skolēni no skolas gaitām
atvadīsies jūnijā. Aicinām
uz izlaiduma svinībām Ozolnieku novada skolās!

Ozolnieku vidusskolā
- 13. jūnijā izlaidums
9. klasēm plkst. 13.00
12. klasēm plkst. 17.00
Garozas pamatskolā 9. klasei izlaidums
13. jūnijā plkst. 13.00
Salgales pamatskolā 13. jūnijā plkst.15.00
Teteles pamatskolā –
12. jūnijā plkst.13.00
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Folkloras kopas „Billītēs”
ieskandina Dziesmu
svētku repertuāru

Elzas Stērstes un Edvarta Virzas dzimtas mājās
„Billītes” Salgales pagastā
10. maijā norisinājās šovasar gaidāmo XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku folkloras programmas „Riti raiti rotaļā”
modelēšanas pasākums.
Vairāki simti svētku dalībnieku - bērnu un jauniešu
folkloras grupas kopā ar pedagogiem no visas Latvijas,
koncertā, muzikālās rotaļās
un dejās pieskandināja rakstnieku dzimto mājvietu. Dzejnieku mazmazmeita Diāna
Jance, iepazīstinot ar vēstures notikumiem, viesiem
izrādīja literātu mantojumu
un skaisti sakopto māju apkārtni.
Sagatavošanās koncertā
ritēja rotaļu, danču un spēļu programma „Riti raiti”,
folkloras konkursu laureātu
koncerts un interaktīva folkloras kopu darbošanās. Gatavojoties Dziesmu un deju
svētkiem, folkloras kopu
dalībnieki kopīgi nostiprināja jaunapgūtās 20 rotaļas,
kas iekļautas Dziesmu svētku programmā. Pirms tam
jaunie folkloristi jau bija

uzstājušies katrs sava reģiona – Rīgas, Zemgales un
Vidzemes – skatēs. Atpūtas
brīžos folkloristi varēja izkustēties šogad izveidotajā
„Dzejnieku Dabas takā” un
piedalīties radošajās darbnīcās muzicējot, gleznojot
un izzinot apkārtni.
„Man patiess prieks, ka
jaunā folkloristu paaudze
aug ieinteresēta, dzīva, darbīga un tradīcijas cienoša.
Šodien
pārliecinājāmies,
ka jaunieši ir labi apguvuši
Dziesmu svētku repertuāru,
zina rotaļas un prasmīgi muzicē. Prieks, ka jaunie savu
zināšanu pūru var veidot,
gudru un iejūtīgu skolotāju
draudzīgā atbalsta vadīti,
virzīti un pamācīti,” uzsver
folkloras kopas “DIMZĒNS”
vadītāja Velta Leja.
Ozolnieku novadu jūlijā
Rīgā pārstāvēs Ozolnieku
vidusskolas folkloras kopa
“Knipati” pedagoģes Ineses Mičules vadībā, kas
Latvijas bērnu un jauniešu
folkloras kopu Zemgales
novada sarīkojumā - skatē
izcīnīja iespēju piedalīties
Dziesmu svētkos.

A.Tomašūna foto

„Saules dainas” senioriem
Pussimts seniori aprīļa
beigās pulcējās radošajā
nodarbībā SAC „Zemgale” zālē, izbaudot tikšanos
ar mūziķi un komponisti
Agitu Damlicu – Ķeri un
viesiem no Turcijas – medicīnas studentu grupu, kuri
bija ieradušies Ozolnieku
novadā, lai iepazītu aprūpes centra darba ikdienu.
Turcijas viesus patīkami
pārsteidza SAC „Zemgale”
plašās, sakoptās telpas un
labie senioru dzīves apstākļi, dabiskā vidē, meža
tuvumā. Jautāti par latviskajiem dziedājumiem, viesi
atbild, ka viņu nacionālās
melodijas nav tik „minorīgi” skumjas, bet patīkami
pārsteidzis, ka visi darbojušies līdzi.
„Visi Latvijas novadi ir
„dziedoši”. Ne velti latvie-

šus dēvē
par dziedātāju
tautu,”
smaidot
pasākuma dalībniekus
uzrunāja
Agita,
aicinot
dziedāt
un muzicēt kopā.
Seniori saņēma mūzikas
instrumentus, lai varētu ne
tikai dziedāt līdzi, bet arī
veidot ritmisko pavadījumu. Viesi ieinteresēti klausījās skanīgajā, daudzbalsīgajā dziedājumā, filmēja un
atbalstīja ar aplausiem.
SAC „Zemgale” sociālā
darbiniece Irita Āboliņa
stāsta: „Tematiskās radošās

nodarbības aprūpes centra
iemītniekiem organizējam
divas reizes nedēļā. Seniori
vēlas dziedāt, lasīt dzeju un
nodarboties ar dažādiem
rokdarbiem. Radošajās nodarbībās veidojam arī dekorus un apsveikumus. Šeit
gūstam kopā darbošanās
prieku un izpaužam radošās spējas.”
Solvita Cukere

Traģiskie notikumi Černobiļā
nav aizmirsti

Solvita Cukere

23. aprīlī Jelgavas novada domes zālē norisinājās
ikgadējais pasākums, uz
piemiņas brīdi aicinot ap
simts pirms 29 gadiem piedzīvotās Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidatorus no
Jelgavas pilsētas, Ozolnieku un Jelgavas novadiem.
1986. gada 26. aprīļa
atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanā tika iesaistīti
vairāk nekā 6000 cilvēku no
Latvijas, kā arī daudzi tūkstoši cilvēku no kaimiņvalstīm.
Radiācija ir atstājusi nenovēršamas sekas uz šo cilvēku
veselību. Piemiņas pasākumā ar klusuma brīdi godāja
bojā gājušo piemiņu.

Ozolnieku novada
Sociālais
dienests informē, ka
šobrīd Ozolnieku novadā dzīvo 17
cilvēki, kuri
savulaik bijuši iesaistīti avārijas seku
novēršanas darbos. Viņi
saņēma pašvaldības pabalstu rehabilitācijai. Pašvaldību vadītāji savās uzrunās uzsvēra, ka šis atceres
pasākums vienkopus pulcē
cilvēkus ar līdzīgiem likteņiem un viņiem ir svarīgi
satikties, lai atcerētos tā laika notikumus, atbalstot un

Republikas neatkarības atjaunošanas dienas
25 gadu jubilejas
svinības norisinājās, tiekoties
novadniekiem ar
tā laika notikumu dalībniekiem
– Augstākās padomes deputātiem – vēsturnieku
Andri Tomašūnu un novadnieku Mārtiņu Arnīti.
Bet svētku dienas vakarā
Ozolnieku Tautas namā
izskanēja grupas „Galaktika” patriotisko dziesmu
koncertprogramma.

29. aprīlī Ozolnieku novada vēstures ekspozīcijas
telpā notikušajā atceres pasākumā Mārtiņš Arnītis un
Andris Tomašūns dalījās
spilgtās atmiņās par Latvijai nozīmīgo dienu, kad
deputāti balsoja par Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu. No Ozolnieku
vēlēšanu apgabala ievēlētais deputāts Mārtiņš Arnītis dalījās savos tā laika iespaidos un sajūtās. Andris
Tomašūns uzstājās ar prezentāciju par Latvijas trešās
atmodas notikumiem no
1988. gada, pieskaroties tā

laika politiskajām aktivitātēm. Atceres pasākumā
piedalījās Ozolnieku vidusskolas 6.-9. klašu skolēni,
kuri uzmanīgi sekoja atmiņu stāstiem un ar interesi
aplūkoja Andrim Tomašūnam piešķirto Triju Zvaigžņu ordeni. Abi bijušie parlamentārieši secināja, ka
vislielākais ieguvums ir brīvība valstij un tās cilvēkiem.
„Latvijas
Republikas
neatkarību gaidījām ar cerībā drebošām sirdīm, un
daudzviet skaitot balsis
pie radioaparātiem. Dzīvot
valstī, kuru paši varam pār-

vēstures lappuses

1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma deklarāciju
“Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu”,
un, pēc gadu desmitiem
Padomju Savienības sastāvā, Latvija atkal kļuva par
brīvu un neatkarīgu valsti.
Ozolnieku novadā Latvijas

sports

kultūra
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stiprinot vienam otru.
Černobiļas AES avārijas
piemiņas dienai veltīto pasākumu organizēja Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvalde kopā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi un atbalstīja
Jelgavas pilsētas, Jelgavas
novada un Ozolnieku novada
pašvaldības.
Solvita Cukere

Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 25. gadadiena
valdīt, ir liela iespēja un arī
atbildība. Mēs esam tie, kas
šodien veido dzīves vērtības
un kvalitāti,” pārliecināts
Mārtiņš Arnītis.
„Atjaunotajā valstī ir jādzīvo prātā un sirdī atjaunotiem cilvēkiem. Varam
ar pateicību sirdī atcerēties
un novērtēt tos Latvijas
brīvības gadus, kuros valda
miers. Varam būt pateicīgi
visiem līdzcilvēkiem, kuri
godam pildījuši pilsoniskos
pienākumus, gādājot par
tautas labklājību,” stāstījumā uzsver vēsturnieks
Andris Tomašūns.

Solvita Cukere
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Ozolnieku velotūre pulcina
rekordskaitu dalībnieku

Ozolnieku novada 15. jubilejas velotūrē devāmies 9.
maijā. Šogad 540 velotūres
dalībniekus lutināja lieliski
laikapstākļi. Visi pasākuma
dalībnieki uzsvēra, ka velotūre ir iespēja tuvāk iepazīt dažādas novada vietas un ceļus,
kur ikdienā nav iznācis pabūt.
Nodziedājuši velotūres him-

nu „Brauciet lēnām pa tiltu,
draugi” Daces Cabes apdarē, aptuveni kilometru garā
braucēju kolonna devās pa asfaltētiem un grantētiem novada ceļiem 26 km garā un trīs
stundas ilgā, pozitīvām emocijām piepildītā braucienā.
Uz starta stājās četru paaudžu velotūres dalībnieki.

Pēteris Baranovskis (76 g.),
pievārējis distanci, uzsvēra:
„Ozolnieku velotūrē cenšos
piedalīties katru gadu. Ļoti
patīk šeit valdošā draudzīgā atmosfēra un labā pasākuma organizācija, iespēja
tikties un parunāties ar domubiedriem. Manā vecumā
brauciens ar velosipēdu ir
gan lielisks treniņš, gan relaksācija pie dabas.” Novicku
ģimene velotūrē piedalījās
kopā ar abām meitām: ”Piedalāmies katru gadu. Šogad
patika interesantais velotūres maršruts. Ar velosipēdu
pārvietojamies ikdienā, tāpēc
maršruta garums nešķita apgrūtinošs. Labi, ka ir domāts

par pasākuma drošību un
tehnisko palīdzību.” Ģimenes ar mazulīšiem braucienā devās speciāli aprīkotos
sēdeklīšos un velopiekabēs.
Domubiedru grupas bija padomājušas par vienotu vizuālo noformējumu - vestēm,
T-krekliem, saulesbrillēm un
cepurēm. Viņu vidū īpaši jāuzteic 11 spilgtie un draudzīgie
braucēji no IMKA „Salgale”, „Ozolnieku aptieka” un
„Ozolnieku roņi.” Pasākuma
„odziņa” bija kvadracikls ar
plīvojošiem Ozolnieku novada karogiem, kas ikvienam
ceļā sastaptajam bija uzskatāms piederības simbols
Ozolnieku novadam. Brau-
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ciens noritēja pozitīvā gaisotnē un noslēdzās Ozolnieku
Sporta centra stadionā, kur
braucēji varēja vērot mākslas
vingrotāju deju priekšnesumu
un izbaudīt pikniku. Daudzi
izmantoja iespēju iepazīties ar
zemessardzes kaujas aprīkojumu. Brauciena laikā visenerģiskākie izrādījās Ozolnieku
vidusskolas
sākumskolēni,
kuri sacentās ar vienaudžiem,
turoties braucēju kolonnas
priekšgalā.
Katra dalībnieks jubilejas
pasākumā saņēma pārsteiguma balvu – uzlīmi velosipēdam, kas apliecina dalību
Ozolnieku velotūrē.
Solvita Cukere

Skriešanas sezonā Ozolniekos liela
dalībnieku atsaucība

Marta izskaņā Ozolniekos
tika uzsākts un maija sākumā
turpināts Skrējēju kluba “Ozolnieki” un Ozolnieku novada
Sporta un veselīga dzīvesveida nodaļas rīkotais ikgadējais
garo distanču skriešanas
seriāls “Ielūdz Ozolnieki”, kas
kopumā abās kārtās pulcēja
vairāk nekā 200 dažāda vecuma dalībniekus. Bez jau ierastajām distancēm – 2,2; 5 un
10 km – vecāki tika aicināti
vest savus bērnus, kuri jaunāki par sešiem gadiem, arī uz
simbolisku skrējienu, un bija

pieejamas dažādas distanču
variācijas, sākot no 50 līdz
300 metriem. Dalības maksa
bērniem ir trīs konfektes,
kuras mazie pēc tam kopīgi
notiesā kā balviņu, bet sezonas atklāšanas sacensībās
no organizatoriem pienācās
arī īpašie Lieldienu gardumi.
Tāpat bērniem, kamēr viņu
vecāki sportoja, tika organizētas radošās darbnīcas, kur
mazie varēja krāsot, līmēt un
darīt daudz citu interesantu
lietu. Savukārt, pirmajā seriāla
kārtā pēc finiša visu distanču

dalībnieki varēja relaksēties
pirtī un mieloties pie kopīga
galda ar pašu sarūpētajām
uzkodām.
Ņemot vērā, ka notikuši
tikai divi sacensību posmi,
tajos piedalījies ievērojams
skaits sportistu un veselīga
dzīvesveida piekritēju. Parasti
tik daudz skrējēju pulcējas uz
lielākām sacensībām, piemēram, Ozolnieku pusmaratonu.
Pateicoties šai atsaucībai, organizatori nolēmuši, ka bērnu
distances būs atvērtas katrā
skrējiena kārtā, lai sportot var

visa ģimene.
Tādēļ arī visu
skrējienu
starti plānoti
tā, lai, viens
vecāks var
pieskatīt
bērnu, kamēr
otrs dodas
distancē un otrādi.
Nākamā “Ielūdz Ozolnieki”
kārta notiks 14. jūnijā. Jāatgādina, ka no aprīļa līdz oktobra nogalei katru trešdienu
Ozolnieku slēpošanas trasē
ikvienam interesantam ir

iespēja izskrieties svaigā gaisā
pa meža celiņu un kalniņiem
“Ozolnieku apļos”. Plašāka
informācija pieejama, zvanot
pa tālruni 26583669.
Rolands Bartaševics,
SK „Ozolnieki” tiesnesis

Ģimeņu auto – foto orientēšanās sacensības

Ar skaistu, saulainu dienu un labu
dalībnieku noskaņojumu 18. aprīlī
norisinājās jau trešās Ģimeņu auto
– foto orientēšanās sacensības. 32
ekipāžas ar 128 dalībniekiem devās
aizraujošā braucienā, mēģinot fotogrāfijās atpazīt un atrast kartē norādītos
kontrolpunktus, izzinot jaunas vietas,
kā arī praktiski izmēģinot ko tādu, kas
vēl līdz šim nav piedzīvots.
Kā vienmēr pārsteidza kontrolpunkts Garozā pie Dinas Štelmaheres,
kur dalībniekiem tika dota iespēja izrādīt savas dziedāšanas, dejošanas un
stāstītprasmes, kā arī pārbaudīt sevi
dažādos atjautības vingrinājumos.
Uzkāpt moča mugurā un mēģināt
noturēt līdzsvaru varēja “Priežkalnu”
trasē pie triāla sportistiem Grīnfeldiem. Guntis un Andris Vincāni pārsteidza dalībniekus ne tikai ar iespēju
izmēģināt šaušanu pa lidojošiem mērķiem, bet arī ziedojuma veidā sedzot
visus sacensību munīcijas izdevumus,
kā summa sniedzas virs 100 euro.
Nebija iespējams aizbraukt garām

Dombrovsku saimniecības zirgiem, kur,
priecājoties par staltajiem dzīvniekiem,
reizē tika nopelnīti punkti ieskaitei.
Ānē dalībnieki saņēma uzdevumu
pašiem iepazīties ar ķieģeļu ražotni,
apskatīt paraugus, uzdot jautājumus, kā
arī to visu iegaumēt, lai finišā atbildētu uz
10 dažādiem jautājumiem. Atbildēs bija
arī kuriozi fakti, kur dalībnieks, ražojot
ķieģeļus, grasījās māliem pievienot olas
kā papildizejvielu.
Sarežģītu jautājumu dalībniekiem
uzdeva Moto sporta krājuma glabātājs Alfrēds Zamockis, jo atbilde bija
atrodama tikai pēc iepazīšanās ar
visu muzeja ekspozīciju.
Gan fiziskas, gan ekstremālas pārbaudes dalībnieki piedzīvoja skaistajā atpūtas kompleksā “Vīksnas” pie
Raivja Zigmunda. Kādu ekipāžu karte
aizveda upes pretējā pusē, kur labi
būtu noderējusi autoamfībija, lai tiktu
pie mērķa.
Citi dalībnieki vēlējās nopelnīt papildpunktus izpeldoties dīķa pavasarīgajā ūdenī, tomēr tā, kā tas nebija

paredzēts nolikumā, kā arī daudzi dalībnieki nezināja par šādu ekstremālu
iespēju, tad finišā paziņotie rezultāti
tika koriģēti, un tādējādi 2015. gada
auto - foto čempionu titulu un Ceļojošo kausu godam nopelnījusi Mozgu
ģimene. Čempionu Jāņa, Laimas un
Ivara vārds tiks iegravēts šogad īpaši
šim sporta veidam izgatavotajā Goda
stendā Ozolnieku Sporta centrā.
Otro vietu ar 88 punktiem ieguva Ivo
Baranovska ģimene, bet trešajā vietā ar 87 punktiem ierindojās Sergeja
Šmirova ģimene. Tālākie rezultāti
ir ļoti blīvi, ko izšķir tikai nobrauktie
kilometri.
Prieks, ka Ozolnieku novadā
ir atsaucīgi cilvēki, saimniecības,
uzņēmumi un pašvaldības darbinieki,
kuri velta savu brīvo laiku un palīdz
sacensību organizēšanā.
Paldies visiem pasākuma atbalstītājiem, kuri gādāja par to, lai
pasākums izdotos!
Irēna Leitēna, Ozolnieku Sporta
centra direktora vietniece

Apsveicam
motosportistu
Alvi Leci
ar uzvaru rallijreidā
“Pharaons Rally”
Ēģiptē notikušajā
Pasaules kausa
posmā!
«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 Tautas nams
jūnijā ielūdz

Mīļi sveicam
jūnija jubilārus!
Nellijai Jansonei - 90!
Rasmu Zēvaldi
Jāni Krustkalnu
Albertu Buntiņu
Vilmu Ekmani
Ilgu Elpi
Ausmu Gludiņu
Zentu Katkovsku
Jāni Manteifeli
Janīnu Korsaku
Mihailu Mišakovu
Pēteri Sprūdu
Eleonoru Tupicu
Sofiju Zelmeni
Edgaru Mintautu Štengeli
Katrs smilšu graudiņš, katrs gliemežvāks,
vētru un viļņu glaudīts, mirdz savādāks.
Katrs cilvēks pasaulē plašā
ir tik dažāds, kā cits neviens.
OZO hallē jūnijā
Masu slidošana Ozolnieku
novada iedzīvotājiem
06.06. Sestdien plkst. 12.30
13.06. Sestdien plkst. 12.30
20.06. Sestdien plkst. 12.30
27.06. Sestdien plkst. 12.30
Masu slidošana ar nūjām Ozolnieku novada iedzīvotājiem
06.06. Sestdien plkst. 15a.00
13.06. Sestdien plkst. 15.00
20.06. Sestdien plkst. 15.00
27.06. Sestdien plkst. 15.00
Masu slidošana ar nūjām
06.06. Sestdien plkst. 16.15
07.06. Svētdien plkst. 13.30
13.06. Sestdien plkst. 16.15
14.06. Svētdien plkst. 14.00
20.06. Sestdien plkst. 16.45
21.06. Svētdien plkst. 14.15
27.06. Sestdien plkst. 16.45
28.06. Svētdien plkst. 14.00
Masu slidošana
06.06. Sestdien plkst. 15.00
07.06. Svētdien plkst. 12.15
13.06. Sestdien plkst. 15.00
14.06. Svētdien plkst. 12.15
20.06. Sestdien plkst. 15.00
21.06. Svētdien plkst. 13.30
27.06. Sestdien plkst. 15.00
28.06. Svētdien plkst. 12.15

 No 10. jūnija Nektarija Makara gleznu izstāde „Viss dzīvo mirklim…”. Gleznas
iespējams iegādāties!
 10. jūnijā 18:00 Bērnu vokālā ansambļa „Mārīte” sezonas noslēguma koncerts
„Raibā vasariņa”. Ieeja brīva.
Info: www.ozolnieki.lv/kultura/tautasnams. T. 63050144, 26525350

Vasaras saulgriežus
sagaidīsim kopā!
Uz lustīgu līgošanu aicina Ozolnieku
novada dome un Kultūras nodaļa:
17. jūnijā plkst. 17.00
dzejnieku Edvarta Virzas un
Elzas Stērstes mājas „Billītes”
gaida novadniekus uz ielīgošanas
pasākumu kopā ar Dinu Liepu
un Rīgas Skolēnu pils
folkloras kopu „Kokle”.
Līdzi ņemsim dziesmu prieku un
groziņu!

23. jūnijā līgosim kopā
Ozolnieku Jāņu pļaviņā!

 20:00 sadzīves skatos
ar dziedāšanu sešās bildēs
dzīvosim līdzi Ozolnieku novada
amatierteātra izrādes „Skroderdienas Silmačos” iemīļotajiem
varoņiem!
Režisore- Dace Vilne.
 22:00 ar tautiskiem rituāliem
un dziesmām pavadīsim saulīti un
iedegsim Jāņu ugunis!
 22:30 zaļumballe kopā ar grupu
„Tequila band”.
Ieeja ar Jāņu zāļu vainagiem.

Smelsim spēku no Jāņuzālēm un līksmi no uguns
liesmām!

Līgosim Ānē 23. jūnijā
no plkst. 20:00 līdz 04:00!

Svētku vakaru ieskandinās Ozolnieku novada jauktais koris “Līga”, diriģents Vilhelms Vācietis un
Ozolnieku novada senioru deju kopa “Ozolnieki”,
vadītāja Mārīte Skrinda. Turpinājumā jautras dejas
līdz rītausmai Dj Aigarito vadībā!

23. jūnijā plkst. 21.30
Sadziedāšanās un lielā Līgo ugunskura iedegšana Garozas centrā.

Līgo nakts zaļumballe ar grupu “Tandēms pa trim”.

Sporta pasākumi un sacensības 2015. gada JŪNIJĀ
Datums
03.06.

Plkst.
18:30

Sporta pasākumi
KOPTRENIŅŠ - Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”

06.06.

11:00

Novada spartakiāde PLUDMALES VOLEJBOLS

10.06.
14.06.

18:30
10:30

KOPTRENIŅŠ - Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”
SKRIEŠANAS SERIĀLS “Ielūdz Ozolnieki 2015” 3. posms

14.06.

18:30

Novada spartakiāde MINI FUTBOLS

14.06.

12:00

TRIATLONS Latvijas Kauss 7. posms

17.06. un 24.06.

18:30

KOPTRENIŅŠ - Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”

Norises vieta, kontakti
Ozolnieku slēpošanas trase
Juris Bērziņš, T: 26086671
Ozolnieku sporta centra stadions
Irēna Leitēna, T: 26440373
Ozolnieku slēpošanas trase
Ozolnieku sporta centrs
Juris Bērziņš, T: 26086671
Ozolnieku sporta centra stadions
Irēna Leitēna, T: 26440373
Ozolnieku ezera teritorija
Elīna Rozīte, T: 26870287
Ozolnieku slēpošanas trase

Ozolnieku novada svētki
„Ar saknēm novadā”
2015. gada 25. jūlijā
Tēma – „Laiks dāvanām”
Cienījamie Ozolnieku novada iedzīvotāji,
iestāžu un uzņēmuma vadītāji!
Svētku gājiena noslēgumā Ozolnieku
Sporta centra stadionā lūdzam pasniegt
dāvanu – kolektīva priekšnesumu Ozolnieku novadam
svētku piektajā gadadienā (dāvanas formāts – skanošs,
klausāms, skatāms, taustāms, garšojams un izdomas bagāts,
nepārsniedzot 1 minūti).
Lūdzam aizpildīt pieteikšanās anketu līdz
1. jūlijam – www.ozolnieki/kultura/tautasnams.
Organizators – Ozolnieku novada Kultūras nodaļa www.ozolnieki.lv
tautasnams@ ozolnieki.lv T.26525350, 63050144

Ak tu tavu tikumiņu,
Ak tu tavu likumiņu,
Svešs ar svešu sasatika,
Mīļi mūžu nodzīvoja.
(T.dz.)

Sirsnīgi sveicam
Stefāniju Maigu un Pēteri Sprūdus
60 gadu kāzu jubilejā!
Dimanta kāzas laulātais pāris atzīmēja 27. maijā.
Vladislava Lipšāne

Fitnesa treniņi brīvā dabā
Pie Ozolnieku kalna notiek vispārējās
fiziskās sagatavotības treniņi Ozolnieku
iedzīvotājiem, kas domubiedru lokā ļauj
uzlabot fizisko formu, veselību un
pašsajūtu. Brīvdabas treniņiem jūnijā var
pieteikties, zvanot pa tālruni 28372333
trenerim Kārlim Spruktam.

Izsākām pateicību Ozolnieku
novada domei un Saimniecības daļas vadītājam
Guntim Žeivotam par salaboto ceļu,
kas ved uz ‘’Reiteru ‘’ saimniecību.
Pateicamies Ozolnieku novada Sporta centra
direktoram Rolandam Baranovskim, kurš
organizē labus sporta pasākumus novada
iedzīvotājiem arī lauku teritorijās.
Liene un Daina

Aizsaulē
aizgājuši
Josifs Oļševskis
1928
Osvalds Mežaraups 1921

