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ar saknēm novadā

Pedagogi dalās pieredzē pēctecīgā
pirmsskolas – sākumskolas darbā

Ozolnieku Izglītības nodaļas un Valsts izglītības satura
centra organizētajā labās prakses pārņemšanas seminārā
„Kompetenču pieejā balstīts
vispārējās izglītības saturs, tā
aprobācija un ieviešana” Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēs un Ozolnieku
vidusskolā piedalījās vairāk
nekā simts pirmsskolas un
sākumskolas pedagogi no visiem Latvijas novadiem. Šāda
mēroga izglītības darbinieku
seminārs Ozolnieku novadā
notika pirmo reizi.
Ozolnieku novada Izglītības nodaļas vadītājs Uldis
Gāle, atklājot semināru, akcentēja, ka izglītības darbs ir
Ozolnieku novada prioritāte
un dalījās labās prakses piemēros ar kolēģiem no visas
Latvijas.
Imants Vasemanis, Valsts
izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs,
uzsvēra: ”Lai kā mēs šobrīd
akcentētu fizikas un matemātikas apguvi, svarīgi ir domāt
par to, kas notiks, ja skolu jaunieši izvēlēsies iet citu dzīves
ceļu. Tāpēc uzskatu, ka ļoti
svarīga ir vispārējās pamatizglītības apguve. Svarīgi ieviest
kompetenču pieeju izglītībā,
lai bērni spētu lietot zināšanas,
prasmes un iemaņas praktiskajā ikdienas dzīvē, ārpus
mācību priekšmeta robežām.
Svarīga ir bērnu spēja patstāvīgi un mērķtiecīgi darboties,
kā arī sadarboties ar citiem
mērķa sasniegšanai, izmantojot visus pieejamos resursus.
Pedagogiem jāmācās lietderīgi

izmantot jaunākās tehnoloģijas mācību procesā, uzreiz
iegūstot atgriezenisko saiti un
ejot līdzi laikmeta prasībām.
Gatavojamies aprobēt arī
plašāku datorzinību apguves
programmu, kas sāksies no
šī gada 1. septembra. Latvija šogad plāno pievienoties
Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijai (angliski – OECD), kas apvieno 34

Lielā talka aicina
Ozolnieku novada pašvaldība vēlas pateikties novada
iedzīvotājiem par iepriekšējā
periodā veiktajiem darbiem
pašvaldības teritorijas
sakārtošanā tradicionālā
pasākuma „Lielās Talkas”
ietvaros. Arī šogad – 25.
aprīlī, sadarbībā ar Latvijas
Pašvaldību savienību un šo
kustību atbalstošajām organizācijām, rīkojam pašvaldības iestāžu apkārtnes, t.sk.

valsts
objektu
sakopšanas
pasākumu ar
devīzi
– „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”
/J.Rainis/.Tās mērķis ir
aicināt cilvēkus ne tikai
sakopt apkārtni, bet arī savā
ikdienas dzīvē piemērot

pasaules attīstītākās valstis un
nosaka augstus izglītības kvalitātes standartus.”
Ar aktualitātēm izglītības
kvalitātes normatīvajos aktos
klātesošos iepazīstināja novadniece, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes
novērtēšanas departamenta
pārvaldes vecākā referente
Evija Uzare: „Es lepojos, ka
daudzus gadus esmu strādā-

principus, kas atbilst Lielās
Talkas galvenajai idejai.
Lielajā Talkā tiek aicināts
piedalīties ikviens Latvijas
iedzīvotājs, kuram rūp sava
novada attīstība un iespēja
dzīvot nepiesārņotā, skaistā
vidē. Aicinām ne tikai vākt
atkritumus, bet darīt arī
citus labus darbus – stādīt
kokus, radīt brīnišķīgas puķu
dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus,
tiltiņus. Lai prieks pašiem un
pārējiem! Pasākuma ideja ir

jusi izglītības darbā Ozolnieku novadā un ceru, ka šodienas seminārā ikviens iegūs
vērtīgu pieredzi praktiskajam
ikdienas darbam. Izglītības
iestādēs šogad tiek aktualizēti
kursi bērnu tiesību aizsardzībā, kas ir saistoši izglītības
iestādes vadītājam un vadītāja vietniekam audzināšanas darbā, Sociālajam pedagogam un psihologam, kurš
strādā ar bērniem, vispārējās
izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības
pedagogam. Apmācība sevī
ietver svarīgus jautājumus
par bērnu tiesību aizsardzību,
veselību un drošumu, vardarbības pret bērnu un vardarbības bērna ģimenē atpazīšanu
un novēršanu.”
Bērnu grāmatas „Mazo
latvju pirmie vārdi” autore
Agnese Vanaga iepazīstināja pedagogus ar pieejamo
izdevumu ikdienas darbam
dzimtās valodas apguvē
pirmsskolas vecumā un sākumskolā: ”Šajā izdevumā
apkopoti pirmie vārdi, kas
sastopami maza latviešu
bērna ikdienā, skanīgas četrrindes ar atskaņām ar nelielu
patriotisma devu, atbilstošiem attēliem un ilustrācijām
no mūsu ikdienas, kā arī
latviskās kultūras atspoguļojums. Šis ir mans pirmais
projekts, darbs kas saistās
ar patīkamām emocijām.”
Pedagogiem bija iespēja arī
praktiski iepazīties ar jaunumu - polietilēna putām pildītu vingrošanas aprīkojumu.

Piesaki
Ozolnieku
novada
sakoptāko sētu
īpašniekus

(turpinājums 5.lpp.)

Februāra beigās Ozolnieku novada pašvaldība izsludināja konkursu “Ozolnieku
novada Gada cilvēks”, kur
aicina izvirzīt pretendentus
deviņām nominācijām:
“Gada cilvēks”, “Gada
cilvēks izglītībā”, “Gada
cilvēks kultūrā”, “Gada
cilvēks sportā”, “Gada jaunietis” (vecumā no 15 līdz
25 gadiem), “Gada cilvēks
pašvaldības darbā”, “Gada
cilvēks uzņēmējdarbībā”,
“Gada saimnieks savā sētā”,
“Mūža ieguldījums”.
Pieteiktie pretendenti nominācijai “Gada saimnieks
savā sētā”, atšķirībā no
pārējām nominācijām, tiks
vērtēti jau vasaras mēnešos. Daudziem no mums ir
kaimiņi, draugi vai vienkārši
zināmi cilvēki, kuru īpašumi
un saimniecības priecē ne
tikai pašu mājinieku, bet arī
citu novadnieku un novada
viesu acis, tādēļ aicinām
nevilcināties un līdz 2015.
gada 1. jūlijam pieteikt
pretendentu, kurš pelnīti
atbilst nosaukumam “Gada
saimnieks savā sētā”.
Būsim aktīvi, piedaloties konkursā un sniedzot
iespēju visiem uzzināt par
īpašumiem, kas novada
koptēlu padara sakoptāku
un krāšņāku, bet pašiem
saimniekiem - gūt gandarījumu un atzinību par ieguldīto
darbu!
Konkursa nolikumu skatīt
mājas lapā www.ozolnieki.lv.

balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot
saliedētību, pozitīvismu un
labi padarīta darba sajūtu.
Īpašs aicinājums novada
jauniešiem: pierādīsim, ka
neesam vienaldzīgi pret
apkārtējo vidi, kurā dzīvojam, un aktīvi iekļausimies
sakopšanas aktivitātēs.
Portālā www.talkas.lv ir izveidota interaktīvā karte, kurā
jebkurš Latvijas iedzīvotājs
var atzīmēt un aprakstīt
konstatēto piesārņojuma

vietu. Tāpat aicinām pieteikt
un reģistrēt talkas objektus
pašvaldībā. Reģistrētiem talku organizatoriem, atkarībā
no veicamo darbu specifikas, ir paredzēta darba
cimdu un atkritumu maisu
centralizēta izsniegšana.
Par talkas norisi Ozolnieku
novadā var interesēties pa
tālruni 26132486, vai rakstīt uz e-pastu: aivars.strods@
ozolnieki.lv
Aivars Strods - talkas
koordinators
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Ozolnieku novada
pašvaldības konkursa

„Ozolnieku novada
gada cilvēks”
nominācijas

„Saimnieks
savā sētā”
PIETEIKUMA
ANKETA

Izvirzītais konkursa pretendents
– īpašnieks un īpašuma nosaukums (vārds, uzvārds/nosaukums/
adrese, kontaktinformācija)

Konkursa pretendenta
izvirzītājs (nosaukums un/vai
vārds, uzvārds, kontaktinformācija
(tālrunis, e-pasts))

Papildus pievienotās informācijas
saraksts par izvirzīto konkursa pretendentu (fotogrāfijas (arī digitālā
veidā), apbalvojumu kopijas u.c.)

Apraksts par konkursam izvirzīto
īpašumu (minimums 500 zīmes)

domes ziņas

aktualitātes

marta sēdēs Ozolnieku novada dome
nolēma:
1. Papildināt Ozolnieku novada

domes maksas pakalpojumu
sarakstu, nosakot maksu par
Ozolnieku novada Ozolnieku Jauniešu centra telpu izmantošanu.
2. Slēgt nomas līgumu ar J. Vīganta Jelgavas rajona zemnieku
saimniecību “MEDŅI”, par piedāvājumā norādīto telpu nomu
nekustamā īpašuma „Medņi”,
Emburgā, Salgales pagastā,
Ozolnieku novadā, Salgales
Mūzikas un mākslas skolas
vajadzībām.
3. Apstiprināt Ozolnieku novada
izglītības iestāžu izdevumu
tāmes savstarpējiem norēķiniem
no 2015. gada 1. janvāra.
4. Slēgt līgumu ar SIA „Ozol-

nieku KSDU” par pārvaldes
uzdevumu sniegt sabiedrisko pakalpojumu deleģēšanu, paredzot
līgumā:
a. sniedzamo sabiedrisko
pakalpojumu – siltumapgādi;
b. prasību SIA „Ozolnieku
KSDU” uzturēt un atjaunot
nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai siltumapgādes
pakalpojumus būtu iespējams
sniegt atbilstoši prasībām, kas
normatīvajos aktos noteiktas
siltumapgādes pakalpojumam;
c. līguma darbības laiku –
deviņus gadus.
5. Piešķirt finansējumu līdz
5600,00 euro ugunsgrēka seku
likvidēšanai visā kopīpašumā
esošajā ēkā Celtnieku ielā 18,

Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā. Lēmuma izpildes
nodrošinājums – Ozolnieku
novada pašvaldības 2015.
gada budžeta līdzekļi ārkārtas
gadījumiem.
6. Atbalstīt projektu par dienas
nometnes izveidošanu Ozolnieku
novada jauniešiem Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā. Iesniegt projektu Jaunatnes Starptautisko
programmu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi
īstenot neformālās mācīšanās
aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu
dzīvesveidu” atbilstoši projektu
konkursa nolikumam.

Ānes iedzīvotāju apkalpošanas
centram uzstāda saules kolektorus

Lai nodrošinātu pastāvīgu
siltā ūdens padevi Ānes sociālo
pakalpojumu centram, kā arī
mājas otrajā stāvā esošajam Ānes
jauniešu iniciatīvu centram un
hostelim, šī gada martā ēkai tika
uzstādīti saules kolektori. Avīze
jau ziņojusi, ka 2014. gada rudenī
Ānē tika atvērts daudzfunkcionāls
pakalpojumu centrs ar mācību
virtuvi un higiēnas centru, kur
iedzīvotājiem iespējams saņemt
dažādus pakalpojumus, tostarp
nomazgāties un izmazgāt veļu.
Meklējot risinājumu siltā ūdens
padeves nodrošināšanai un pakalpojumu centra pilnvērtīgai funkcionēšanai visa gada garumā, ne
tikai apkures sezonā, tika izvērtēti
dažādi karstā ūdens sagatavošanas veidi un pieņemts lēmums par
labu inovatīvam ilgtermiņa ieguldījumam – saules kolektoru uzstādīšanai. Novada būvvaldes speciā-

listi uzsver, ka šis ir pirmais šāda
veida projekts Ozolnieku novadā.
Karstā ūdens sagatavošanai
Ānes iedzīvotāju apkalpošanas
centra ēkā paredzēts izmantot 16
plaknes absorbcijas saules kolektorus ar plānoto jaudu 22,13 kW,
garantējot gadā 1200 h darbību
un saražotās enerģijas apjomu
175 000 kWh. Karstā ūdens sagatavošanas iekārtu darbība
paredzēta automātiskā režīmā,
kas tiek nodrošināta ar vadības
blokiem un ir integrēta esošajā
siltumapgādes sistēmā. Iekārtas
izvietotas ēkas pirmā stāva siltummezgla telpā.
Veikto darbu kopējās plānotās
izmaksas bez PVN ir 14690.00
EUR, no kuriem 5000.00 EUR ir
Zemgales reģionālās enerģētikas
aģentūras līdzfinansējums. Saules kolektoru uzstādītāji iekļāvuši
projekta izmaksās arī 6 gadu ga-

rantiju un iekārtu apkalpošanu.
Uzstādītajai solārajai sistēmai
darbu veicēji nodrošinās piegādātās enerģijas uzskaites iespējas
un 2 darbinieku apmācību.
Saules kolektoru uzstādīšanas
darbus pēc Ozolnieku novada
pašvaldības pasūtījuma veica SIA
„Zaļās Vides serviss”, kas specializējies atjaunojamās enerģijas
tehnoloģiju uzstādīšanā.

Solvita Cukere

Izsludināts konkurss „Es zinu, varu un daru” 2015
Ir klāt pavasaris, un pašvaldība
izsludina ikgadējo, jau ceturto,
projektu konkursu „Es zinu, varu un
daru”, aicinot novada iedzīvotājus iesaistīties savas dzīves vides uzlabošanā. Projektu iesniegšanas termiņš
ir 27. aprīlis, ar konkursa nolikumu
un iesniedzamajiem dokumentiem
no 20.marta var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv
sadaļā „Sabiedrība” – „Es zinu, varu
un daru”. Projekti būs jāīsteno līdz šī
gada 15. oktobrim.
Projektu konkursa mērķis ir
veicināt iedzīvotāju privātu iniciatīvu un iesaistīšanos savas dzīves
vides sakārtošanā un sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanā, tādējādi
attīstot sadarbību starp vietējo

sabiedrību un pašvaldību, sekmējot
kopīgu atbildību par dzīves kvalitātes uzlabošanu novadā. Saskaņā
ar nolikumu konkursa prioritātes ir
aktīvās atpūtas, sporta un kultūras
aktivitāšu un interešu izglītības
iespēju veicināšana un dažādošana
novada iedzīvotājiem, kopīgās dzīves
telpas labiekārtošana.
Projektu iesniedzēji var būt
Ozolnieku novada iedzīvotāji – gan
fiziskas personas un neformālas personu grupas, gan novadā reģistrētas
biedrības un nodibinājumi. Projekta
īstenošanā ir jāiesaistās novada
iedzīvotājiem, un projekta rezultātiem ir jābūt publiski pieejamiem.
Projektu konkursu finansē pašvaldība, vienam projektam iespējams

saņemt līdz 700 EUR līdzfinansējumu. Viens projektu iesniedzējs var
iesniegt ne vairāk kā trīs projektus.
Iesniegtos projektus vērtēs komisija,
priekšroku dodot oriģinālām projektu
idejām, projektiem, kuru īstenošanā
būs pašu iedzīvotāju darba ieguldījums un kuru rezultāti būs plašāk
pieejami.
Aicinām būt aktīviem un radošiem, uzrunāt savus draugus un kaimiņus, un kopīgi iesaistīties dzīves
vides uzlabošanā mūsu novadā!
Jautājumus par projektu iesniegšanu var uzdot, zvanot pa tālruni
66047857 vai rakstot uz antra.
poseika@ozolnieki.lv
Antra Pošeika, Attīstības plānošanas daļas vadītāja

marts 2015

3

„E Daugava” plāno paplašināt darbību atkritumu pārstrādē
10. februārī un 17. martā Salgales pagasta pārvaldē notika
sabiedriskā apspriešana Vides
pārraudzības valsts biroja ierosinātās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros, kur SIA
„E Daugava” pārstāvji informēja
par plāniem paplašināt uzņēmuma darbību bīstamo atkritumu
pārstrādes kompleksā Salgales
pagastā.
„E
Daugava”
pārstāvis
Andrejs Laškovs pauž uzņēmuma darbības vīziju un mērķus: „SIA
“E Daugava” izveidojām 2009.
gada rudenī, izprotot un reaģējot
uz nepieciešamību pēc investīcijām
un jauniem risinājumiem dabas
aizsardzībā, pārstrādājot kaitīgos
atkritumus. Ražotni Latvijā esam
izveidojuši paši par saviem līdzekļiem. Gadu gaitā esam attīstījušies,
strādājot roku rokā kopā ar Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas
institūta zinātniekiem un nozares
ekspertiem – kopā radījām iespēju
videi kaitīgos atkritumus savākt,
nodot pārstrādei un rezultātā iegūt
jaunus materiālus tālākai ražošanai, piemēram, šķidro kurināmo
(šķidros ogļūdeņražus), gāzveida
kurināmo (pirolīzes gāzi), tehnisko
oglekli un metāla kordu (metāllūžņus). Pirolīzes procesā var pārstrādāt ne tikai riepas – to iespējams
pielietot arī citu atkritumu veidu
pārstrādāšanā. “E Daugava” darbība pierāda, ka atkritumiem var un
ir jādod “otrā elpa” – no izlietotajiem materiāliem tiek radīti jauni,
vērtīgi materiāli, no kuriem atkal
tiek radītas arvien jaunas lietas.
Šādi samazinām jaunu resursu patēriņu un arī veicinām eksportu uz
ārvalstīm – savus pārstrādātos materiālus jau šobrīd eksportējam uz
ārvalstu tirgiem.”
Eva Segliņa, Salgales pagasta pārvaldes vadītāja, atbalstot Salgales iedzīvotāju
viedokli, uzskata: ”Sabiedriskās apspriešanas laikā iedzīvotājiem tika sniegta visai nepilnīga
informācija par uzņēmuma pašreizējo darbību un paplašināšanās
plāniem. Iedzīvotāji izteica bažas
un neticību par uzņēmuma spēju strādāt, nenodarot kaitējumu
apkārtējai videi un iedzīvotājiem,
strādājot pašreizējos apjomos, nemaz nerunājot par darbības paplašināšanos. Iedzīvotāji neuzticas
SIA „E Daugava” solījumiem pielietot labākās, videi un cilvēkiem
nekaitīgas metodes, pārstrādājot
bīstamos atkritumus. Reaģējot
uz iedzīvotāju sūdzībām, nepilna mēneša laikā Vides pārvaldes
darbinieki bija spiesti ierasties

objektā trīs reizes, lai konstatētu,
ka pirolīzes iekārta tiek darbināta
patvaļīgi, neraugoties uz aizliegumu to darīt. Lielākie iedzīvotāju
iebildumi ir par gāzes smaku, kas
rodas, darbinot pirolīzes iekārtu.
Uzņēmuma pārstāvji sākotnēji
noliedza iespēju, ka no pirolīzes
iekārtas darbināšanas varētu rasties nepatīkamā smaka, tomēr
vēlāk tika paskaidrots, ka smaka
rodas no gāzes, kuras savākšana
nav nodrošināta no 2014. gada
novembra, un tā tiek izlaista gaisā
vai sadedzināta.” E.Segliņa uzskata, ka šāda „E Daugava” attieksme
pret Vides pārvaldes darbinieku
prasībām un iedzīvotāju sūdzībām nesekmē pozitīvu attieksmi
pret uzņēmuma darbību, izsakot
cerību, ka SIA „E Daugava” vadība spēs ieklausīties pašvaldības
un iedzīvotāju viedokļos un ņems
tos vērā, lai „E Daugava” mērķis
padarīt Latviju tīrāku, netiktu
panākts uz Salgales pagasta vides
piesārņošanas, iedzīvotāju veselības un labsajūtas rēķina.
Valsts vides dienesta (VVD)
Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk Pārvalde)
viedoklis: „Atkritumu apsaimniekošana jau vairākus gadus ir prioritāte Pārvaldes darbībā visā Latvijā.
Ir svarīgi saprast, ka tikai attīstot
ražošanu varam nodrošināt ekonomisko augšupeju. Bet vienmēr,
kaut ko ražojot, rodas atkritumi, tai
skaitā bīstamie. Pārvalde ikdienā,
veicot uzņēmumu kontroli, saskaras ar to, ka ir maz uzņēmumu, kuri
atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām pieņem un
pārstrādā atkritumus. Attiecīgi, ja
tas netiks darīts Latvijā, eksportējot
un nododot atkritumus, izmaksas
būs lielākas. SIA „E Daugava” ir izsniegta A kategorijas piesārņojošās
darbības atļauja, kā pamatdarbību
definējot atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā pārstrādi. Atļaujā
ir izvirzītas stingras prasības, lai
uzņēmuma darbība tiktu veikta saskaņā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām un sabiedrības
ierosinājumiem. Pārvalde integrēti
kontrolē SIA „E Daugava” divas reizes gadā - gan emisijas gaisā (viens
no pārvaldes uzstādījumiem bija
nodrošināt nepārtraukto monitoringu no pirolīzes iekārtas), gan
virszemes un gruntsūdens monitoringu un atkritumu plūsmu - ienākošie, pārstrādātie un izejošie
u.c. Operatīvi reaģējot uz visām iesniegtajām sūdzībām, neatbilstību
gadījumos tiek uzsāktas administratīvās lietvedības. Sūdzības par
SIA „E Daugava” darbību laika

periodā no 2011. līdz 2015. gada
6. februārim netika saņemtas. Uzņēmuma darbība riepu pārstrādē
atļauta uzsākt 2014. gada novembrī, kur sākotnēji konstatētās nepilnības tika novērstas. Šobrīd
uzņēmums ir iecerējis paplašināt
darbību un pārstrādāt daudz vairāk atkritumu. Pārvalde šo ieceri
vērtē pozitīvi, un Vides pārraudzības valsts biroja un pašvaldības
akcepta gadījumā, pēc Ietekmes
uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras, stingri vērtēs radītās
emisijas un izvirzīs jaunus nosacījumus. Patlaban SIA „E Daugava” ir uzsākta IVN procedūra, kas
paredzēs iespējamo radīto ietekmi
uz vidi – dabu un iedzīvotājiem,
lai veiktu pamatotu izvērtējumu
ne tikai laboratoriskos apstākļos.
Pārvaldē izsniegts terminēts lēmums A kategorijas grozījumiem,
eksperimenta veikšanai.”
Reaģējot uz 160 vietējo iedzīvotāju parakstīto iesniegumu ar
aicinājumu neatļaut uzņēmuma

SIA „E-Daugava” ražošanas paplašināšanu un izvērtējot visu pušu
viedokļus, pašvaldība ir izveidojusi
darba grupu uzņēmuma darbības
uzraudzībai sekojošā sastāvā: Eva
Segliņa, Salgales pagasta pārvaldes vadītāja – darba grupas vadītāja, Aivars Strods, pašvaldības
izpilddirektora vietnieks, Antons
Rampāns, būvvaldes vadītāja vietnieks. Darba grupas aktivitātēs ir
uzaicināti piedalīties arī Salgales
pagasta iedzīvotāji – Kaspars Šucs
un Igors Baimanovs. Tā savu darbu ir uzsākusi un darbosies līdz
Ozolnieku novada domes deputātu lēmuma pieņemšanai. Darba
grupa uzturēs kontaktus ar SIA „E
Daugava” direktoru E. Bahmani
un Jelgavas reģionālās vides pārvaldes inspektoriem. Iedzīvotāji,
jautājumos, kas skar „E Daugava” darbību, ir aicināti vērsties pie
darba grupas vadītājas Evas Segliņas tālrunis 63085741, e-pasts:
salgale@ozolnieki.lv.
Solvita Cukere

Aicinājums iedzīvotājiem
novērtēt dzīves vidi
novadā!
Ozolnieku novada dome ir
uzsākusi Ozolnieku novada
attīstības programmas 2012. 2018. gadam trīs gadu (2012. 2014.g.) uzraudzības ziņojuma
sagatavošanu, kura mērķis ir
analizēt un novērtēt programmā paredzēto aktivitāšu ieviešanas progresu uz izvirzīto
mērķu sasniegšanu.
Attīstības progresu var vērtēt, vienkārši analizējot apkopotos valsts iestāžu, pašvaldības un statistikas datus. Bet
svarīgi ir tas, kā pašvaldības

darbu un dzīves vidi novadā
vērtē iedzīvotāji. Tāpēc aicinām būt atsaucīgiem un līdz
10. aprīlim piedalīties aptaujā!
Aptaujas anketu var aizpildīt
tiešsaistē mājas lapā www.
ozolnieki.lv vai papīra formātā - anketas pieejamas novada
domē, iedzīvotāju apkalpošanas centros Brankās, Ānē un
Garozā, un Salgales pagasta
pārvaldē.
Antra Pošeika, Attīstības plānošanas daļas vadītāja
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Organizēs fitnesa
nodarbības jaunajām
māmiņām pie Ozolnieku
ezera
Mātes loma ir fantastiska pieredze ikvienai sievietei. Turēt rokās mazulīti, spēlēties ar viņu un
sagaidīt bērniņa pirmos smaidus
nenoliedzami ir brīnišķīgi. Bet
māmiņu noslogotajā ikdienā nereti par sevi liek manīt muguras
sāpes, domas par grūtniecības
laikā klāt nākušajiem svara kilogramiem, ko pavada negatīvas
sajūtas. Māmiņu ikdienā nereti
pietrūkst sabiedriskās aktivitātes un iespējas izrunāties, rodot
sapratni un savstarpēju atbalstu.
Pēc dzemdībām ikviena jaunā
māmiņa vēlas ātrāk atgriezties
labā fiziskajā formā un bieži vien
rod arī motivāciju iegūt jaunas,
vēl sportiskākas aprises. Diemžēl
daudzus labos nodomus aizkavē
tas, ka nav pie kā atstāt mazo, ikdienas vienmuļās pastaigas ir apnikušas, bet mājas vienai vingrot
negribas.
Stāsta idejas iniciatore Anete
Rone: „Sākot ar aprīli, pie Ozolnieku ezera notiks bezmaksas
fitnesa nodarbības jaunajām māmiņām. Nodarbības paredzētas
jebkuram fiziskās sagatavotības
līmenim, un bērnu ratiņi šoreiz
būs kā palīgs dažādiem vingrojumiem. Tāpat droši varēs ņemt
līdzi arī lielākos bērnus un vin-

grot visiem kopā. Māmiņām būs
iespēja veselīgi izkustēties un iepazīties, sadraudzēties ar citām
māmiņām, dalīties bērnu audzināšanas pieredzē.”
Nodarbības vadīs fitnesa trenere Anete Rone, kura pati šogad
kļuvusi par māmiņu un novērojusi, ka sievietes labprāt vēlas
vingrot, mazuļus ņemot līdzi uz
nodarbībām.
Uz nodarbībām māmiņām ar
bērniem ir jāierodas ērtā sporta
apģērbā, līdzi ņemot ūdeni vai
siltu tēju. Pieteikties var pa tālruni 27808138 vai e-pastu: anete.
rone@gmail.com
Vairāk informācijas pieejams
šeit: https://www.facebook.com/
ozofitness
Solvita Cukere

izglītība

Ānē lepojas ar
rokdarbnieku veikumu

Pie tēvu zemes dārgās
ķeries klāt!
To turi ciet ar visu savu
sirdi!
Tev šeitan stipras saknes
droši tur.

Šī Emīla Dārziņa dziesma 23. februārī 90. dzīves
jubilejā veltīta Ozolnieku novada lepnumam,

Einārs Ervīns Deribo darbosies Latvijas Jaunatnes
padomes valdē
6. martā Rīgā norisinājās Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) kongress, kura laikā notika jaunās valdes locekļu vēlēšanas. LJP valdes
sastāvā tika ievēlēts arī Ozolnieku
novada pašvaldības jaunatnes lietu
speciālists Einārs Ervīns Deribo.
LJP dibināta 1992.gadā, un tās
galvenā darbības joma ir jauniešu interešu aizstāvība nacionālā
un starptautiskā līmenī ar mērķi
uzlabot jauniešu dzīves līmeni
Latvijā.

Ozolnieku novada karjeras
izglītības speciālistei Santai Tuhermai kopā ar Ozolnieku vidusskolas skolēnu domes prezidenti
Līvu Sloku bija tas gods piedalīties šajā kongresā kā viesiem, un

būt pirmajām, kuras sveica Ozolnieku novada jaunatnes lietu speciālistu Eināru Ervīnu Deribo kā
jauno LJP valdes locekli.
Novēlam, lai Eināram neaptrūkst spēka un apņēmības piedalīties šajā starpinstitucionālajā
sadarbībā jaunatnes politikas
veidošanā, tādējādi veicinot arī
Ozolnieku novada jauniešu politisko līdzdalību!
Santa Tuherma, Ozolnieku novada
karjeras izglītības speciāliste

Tautas deju kolektīvi godam pārstāv novadu
skatē
„Ānes iedzīvotāju pašu rokām
radītais”, ar šādu moto martā
Ānes bibliotēkā otro gadu pēc
kārtas norisinājās novadnieku
rokdarbu izstāde.
Ānes bibliotekāre Jevgēņija
Noreiko lepojas ar ciema čaklajiem un talantīgajiem rokdarbniekiem un cer, ka šādas izstādes
veidosies par ikgadēju tradīciju,
kas kuplinās arvien vairāk dažāda vecuma dalībniekus. Izstādi
bibliotēkas telpās, kas ir iemīļota
Ānes iedzīvotāju pulcēšanās vieta, svinīgi atklāja 6. martā.
Jevgēņija Noreiko izrāda darbus: „Izstāde nav plaša, bet katrā rokdarbā ir ieguldīts milzu
darbs un silta mīlestības enerģija,

kas priecē bibliotēkas pastāvīgos
apmeklētājus un viesus. Prieks vērot darbīgos iedzīvotājus, jo starp
mums ir cilvēki ar dažādiem talantiem. Šogad izstādē piedalās arī
ģimeņu paaudzes. Bibliotēkā var
apskatīt izstrādājumus no koka un
metāla, makro izšuvumus krustdūrienā, adījumus, tamborējumus,
apgleznotu zīdu, pērļotas un izšūtas gleznas, sarežģītus origami veidojumus, pašu gatavotas rotaļlietas
un groziņus no atklātnēm. Nākot
uz izstādi, vairāk cilvēku iegriežas
arī bibliotēkā. Priecājamies arī par
pozitīvajām atsauksmēm bibliotēkas lapā sociālajos tīklos Draugiem.
lv un Facebook.”
Solvita Cukere

Novadnieks Voldemārs Birznieks strēlnieku piemiņas sardzē
vīram ar Latviju sirdī un
plašām zināšanām Latvijas vēsturē - Voldemāram
Birzniekam. Mežsaimniecības darbinieks, novadpētnieks un sabiedriskais
darbinieks, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris
Voldemārs Birznieks domubiedru lokā atskatījās
uz svētīgi nodzīvotajiem
mūža gadiem.
Dzimis 1925. gada 22.
februārī Rudbāržu pagastā zemkopja ģimenē.
Ticībā, augstā pienākumu
apziņā un darba mīlestībā
tika audzināti visi 5 dēli.
Līdz 1940. gadam V. Birznieks beidza sešas klases,
tad gadu mācījās Kazdangas lauksaimniecības skolā. 1941.gada vasarā sāka
strādāt mērniekam par
izpalīgu, bet pēc divām
nedēļām -1941. gada 14.
jūnijā - Birznieku ģimenei
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sākās moku un ciešanu
ceļš uz Sibīriju.
Tēvu atšķīra, bet māti
ar pieciem dēliem aizveda
uz Krasnojarskas novadu, kur Angāras krastos
arī sākās Sibīrijas dzīve.
Izsūtījuma gados strādājis kolhozā, meža darbos,
par šoferi un automehāniķi. 1949. gadā V. Birznieks izsūtījumā apņēma
par sievu Latvijas armijas
virsleitnanta Alberta Hofmaņa meitu Skaidrīti.
Pēc garajiem izsūtījuma
gadiem kurzemnieks Voldemārs Birznieks nonāca
Ozolniekos un, strādājot
meliorācijā, jau pagājušā
gadsimta 60. gados kopā
ar kolēģi Ilmāru Andersonu sāka pētīt Pirmā pasaules kara strēlnieku cīņas
Ložmetējkalna apkaimē.
Šis darbs kļuva par Voldemāra Birznieka dzīves ai-

cinājumu 50 gadu garumā,
kuru vadīja vēlme izveidot
piemiņas parku šiem vēsturiskajiem notikumiem.
Ar domubiedriem un atbalstītājiem jau 1977. gadā
uzstādīts piemineklis Ložmetējkalnā. Daudzu gadu
garumā V. Birznieks ir aktīvi strādājis, lai pierādītu,
ka Ziemassvētku kaujas ir
īpašs notikums mūsu tautas vēsturē.
Ložmetējkalna apkārtnē pēdējos 27 gados ar
V. Birznieka līdzdalību ir
uzstādīti 15 piemiņas akmeņi, 50 norādes, iezīmēti
dabā un taksācijas kartēs
vairāki desmiti vaļņu un
grāvju, nocietinājumi un
zemnīcas. Vēl gluži nesen Voldemārs Birznieks
uzturēja muzeju „Mangaļi”, kur tagad saimnieko
Latvijas Kara muzejs. Par
ieguldījumu
strēlnieku

kauju vietu izpētē un saglabāšanā
V.Birznieks
1996. gadā apbalvots ar
Triju Zvaigžņu ordeni.
Voldemāru Birznieku novadnieki atceras kā izcilu
ekskursiju organizatoru un
gidu pa Latvijas kultūrvēstures un dabas objektiem.
Šodien, neraugoties uz
lielo gadu bagātību, Voldemārs Birznieks turpina sekot līdzi politiskajiem notikumiem un
iepazīstas ar vēsturiska satura grāmatām.
V. Birznieks uzskata: „Piemērotākais apzīmējums
Tīreļpurvam būtu - svētvieta. Tīreļpurva liegumam valstī piešķirama tikpat liela nozīme kā Gaujas
Nacionālajam parkam. To
nesargās tik daudz lēmumi un likumi, cik tautas
sirdsapziņa.”
Solvita Cukere

14. martā Jēkabnieku kultūras namā ir aizvadīta XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku skate, kurā savu varēšanu
demonstrēja Jelgavas novada un
Ozolnieku novada skolēnu tautas
deju kolektīvi.
Ozolnieku novadu skatē pārstāvēja Ozolnieku vidusskolas 1. - 2.
klašu un 3. - 4. klašu deju kolektīvi
skolotājas Ievas Ziediņas vadībā, kā
arī Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāžu „Zīlīte” un „Bitīte” deju
kolektīvs, vadītāja Mārīte Skrinda.
Visi trīs novada kolektīvi, godam
pastrādājuši, saņēma I pakāpes
diplomus, tas nozīmē vairāk nekā
40 punktus no 50 iespējamiem. Vai

tā jau ir „biļete” uz Dziesmu svētkiem, uzzināsim pēc 20. maija, kad
būs beigušās skates visos Latvijas
novados. Apsveicam mazos dejotājus un kolektīvu pedagogus ar
izcilajiem sasniegumiem!

Ineta Freimane, metodiķe interešu
izglītības jautājumos

Izcils pedagogs

Ilggadējās skolas direktores
veikumu glabāsim gaišā piemiņā
Ilggadējā
Ozolnieku vidusskolas direktore Ilona
Švarckopfa
dzimusi 1928. gada 30. oktobrī Rīgā. Beigusi Rīgas 6. klasisko
ģimnāziju, Daugavpils Pedagoģiskā institūta vēstures fakultāti.
1948. gada augustā sākusi strādāt
Jaunsvirlaukas septiņgadīgajā skolā par skolotāju, vēlāk par direktora
vietas izpildītāju.
No 1954.-1987. gadam Ilona
Švarckopfa bija Ozolnieku skolas
direktore. Skolā izveidojās ļoti labs
pedagogu kolektīvs- draudzīgs, ar
augstu profesionālo sagatavotību. Viņas vadībā Ozolnieku skola kļuva par
vienu no labākajām Latvijā. Skolas
moto šajā laikā bija skola-sabiedrībaģimene, jo direktore bija pārliecināta,
ka, savstarpēji atbalstot un sadarbojoties, var paveikt ļoti daudz. Skola
kļuva slavena ar daudzveidīgajiem

mācību laukumiem, īpaši ar Zaļo
klasi, vasarās - ar skolēnu ražošanas
brigādēm. Radošā un mērķtiecīgā
darba rezultātā Ozolnieku skola guva
uzvaras dažādās skatēs un konkursos
gan mācību darbā, gan ārpusstundu
pasākumos. Direktore tika apbalvota
ar Darba Sarkanā Karoga ordeni, ar
nozīmi “Teicamnieks tautas izglītības
darbā”, daudziem diplomiem, atzinības un pateicības rakstiem.
Ar sev raksturīgo neatlaidību
Ilona Švarckopfa panāca atļauju
1985. gada nogalē sākt skolas piebūves celtniecību. 1987. gada 31.
augustā tika atklāta jaunā Ozolnieku vidusskola. Direktore varēja
doties pelnītā atvaļinājumā, taču
viņa atgriezās savā skolā kā skolotāja un internāta audzinātāja, nostrādājot līdz 2002. gadam.Ar savu
profesionālo darbu un personības
starojumu Ilona Švarckopfa izpelnījusies cieņu un mīlestību ne tikai
skolā, bet arī Ozolnieku pagastā.

Viņa paliks mūsu atmiņās ar milzīgo atbildības sajūtu par savu skolu,
skolēniem un skolotājiem. Direktore bija ļoti enerģiska, ļoti stingra
un prasīga, taisnīga, iejūtīga, atsaucīga un saprotoša, smalkjūtīga,
bezgala izpalīdzīga, labestīga. Laba
diplomāte, prasmīga organizatore,
vadītāja ar stratēģisku domāšanu,
cilvēks ar lielisku humora izjūtu.
Mīļa un gādīga māte un vecmāmiņa. Prasmīga kulināre.
2015. gada 21. martā Ilona
Švarckopfa aizgājusi mūžībā.
Šobrīd, kad daudziem grūti aptvert
zaudējuma smagumu, liekas,
dzirdam Ilonu mierinoši sakām:
“Es jau tepat vien būšu, tepat līdzās.
Vērošu jūs, palīdzēšu jums. Priecāšos par vasaras sauli un ziediem,
priecāšos par jums visiem un runāšu ar jums zvaigžņu valodā. Un tā
būs vienmēr.”
Pēdējās ardievas Ilonai Švarckopfai
saka Ozolnieku vidusskolas kolektīvs
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Sadarbība
kvalitatīvas
mūžizglītības
veicināšanā
Jelgavas pilsētas, Jelgavas nova-

da un Ozolnieku novada pašvaldību
vadītāji ir noslēguši trīspusēju pašvaldību sadarbības līgumu Mūžizglītības attīstības un veicināšanas
jomā. Ar šo līgumu pašvaldības
apņemas sadarboties kvalitatīvu
mūžizglītības produktu un pakalpojumu ieviešanā un attīstīšanā,
nodrošinot iedzīvotājiem šo pakalpojumu pieejamību.
Līgums tika parakstīts 19. februārī Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā notiekošo skolu
direktoru profesionālās pilnveides
kursu ietvaros. Kursos „Izglītības
iestādes vadītājs – izglītības kvalitātes garants” piedalījās izglītības
iestāžu vadītāji no Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku novadiem.
Līgumā paredzēto aktivitāšu ieviešanu koordinēs Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.

Pedagogi dalās
pieredzē pēctecīgā
pirmsskolas –
sākumskolas darbā
(sākums 1. lpp.)

Ozolnieku vidusskolas direktore
Klāra Stepanova, uzrunājot semināra
dalībniekus, uzsvēra: „Pēctecīgs izglītības darbs un sadarbība skolai ar
pirmskolu ir izveidojusies daudzu darba gadu rezultātā, kā arī apzinoties un
nodefinējot izglītības pamatvērtības.
Vērtību iedzīvināšana praksē ir ilgstoša - 5-6 gadu ikdienas darbs. Viss mūsu
darbs ir vērsts uz to, lai mācību process
būtu ērts gan skolēniem, gan pedagogiem. Tieši skolas veiksmīga sadarbība
ar pirmskolu veido pozitīvu skolēnu
skaita dinamiku pēdējo gadu laikā.
Gan skolā, gan pirmskolā motivējam
bērnus aktivitātei, atbildībai un darba
rezultātam.”
Pirmskolas pedagogi viesojās praktiskajās nodarbībās PII „Zīlīte” un „Zīlītes filiāle”, daloties ar kolēģiem par
Frēbeļa metodes izmantošanu pirmskolā un veiksmīgu pāreju no sākumskolas uz skolu. Pedagogi no citiem
Latvijas novadiem uzteica semināra
labo organizāciju, vērtīgo pieredzi, ko
guva, praktiskajās nodarbībās tiekoties
ar zinošajiem pirmsskolas kolēģiem un
Ozolnieku vidusskolas jaunāko klašu pedagogiem, kuri praktiski dalījās
labās prakses piemēros jaunāko tehnoloģiju izmantošanā dažādu mācību
priekšmetu apguvē.
Solvita Cukere
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Lieldieniņas braukšus brauca ar raibām oliņām

Lieldienu gaidīšana katram saistās ar savām – gadu
gaitā izkoptām tradīcijām.
Vairumam Lieldienu svinības asociējas ar mīkstiem
pūpoliņiem, raibi krāsotām
olām, jautru šūpošanos
un olu kaujām. Lieldienās
savijas etniskā pasaules izpratne ar kristīgo kultūru,
tas ir brīdis, kad aizgājusi
ziema un sācies jauns dabas norišu un darba cikls.
Daudzās mājās skaistajiem
pavasara svētkiem sāk gatavoties savlaicīgi, plaucējot
zarus, gatavojot rotājumus
no dzijas, kā arī pacietīgi
vācot dabas materiālus olu
krāsošanai.
Vienkāršākais un biežāk
izmantotais olu krāsošanas
veids ir sīpolu mizas, kur
novārot olas, iegūst sarkanbrūnu toni. Tomēr olu
krāsošanai var izmantot
ļoti dažādus un daudzveidīgus dabas materiālus - tā

iespējams iegūt skaistu un
raibu darbošanās rezultātu. Lai iegūtu neparastāku
krāsu, olas var krāsot violeto sīpolu mizās, aveņu zaros, kumelītēs, sarkanajās
bietēs vai mellenēs. Lai olas
nokrāsotu vienā tonī - mizas, lapas, tējas lapiņas un
zariņus kopā savāra, izkāš un
šajā novārījumā vāra olas. Ja
sīpolu mizas, rīsus, ziedus vai
lapiņas pieliek pie olas un ietin drāniņā, tad iegūst uz olas
raibus un krāsainus rakstus.
Kad krāsošanas darbs paveikts un olas glīti sagūlušas
traukā vai groziņā, laiks posties uz Lieldienu aktivitātēm, kas šogad tradicionāli
norisināsies visos Ozolnieku
novada pagastos. Novadnieku ģimenes būs mīļi gaidītas
uz radošajām darbnīcām un
daudzveidīgām, jautrām aktivitātēm. Gaišu domu un
saules siltuma pilnas Lieldienas!

5. aprīlī plkst.12:00 Lieldienu svinības
pie Ānes kultūras nama.

 Jūs

gaidīs jautrais zaķis, radošās darbnīcas, atrakcijas un olu ripināšana.
 Līdzi jāņem krāsotas olas un pavasarīgs noskaņojums!

5. aprīlī plkst. 13:00 Lieldienu pasākums
pie Garozas pamatskolas.
 Uz

5. aprīlī 11:00 – 14:30
Lieldienu lustes
Zaķijas Alotavā
pie Ozolnieku Tautas
nama.
 11:00

– 14:00 Deju un
dziesmu koncertava!
 12:30 – 14:00 Baumaņu
ģimenes kapela.
 Radoša darbošanās – olotava,
spalvotava, svilpotava, smukotava, smaržotava un burbuļotava.
 Izklaides – šļūkotava,
šūpotava, spēkotava, lēkātava.
Gaida zaķi Madarīte un Haris!
Ieeja ar krāsotu olu – ripotavai.

Sieviešu diena izskan ar
plašu kocertprogrammu

Sagaidot Sieviešu dienu, katram
bija iespēja izbaudīt savai gaumei
atbilstošu svētku noskaņu. Ozolnieku Tautas namā izskanēja krāšņs svētku koncerts ar tautā mīlēto
šlāgerizpildītāju Žorža Siksnas un
Kaspara Antesa grupas piedalīšanos. Savukārt Ānes kultūras nama
zāli svētku pēcpusdienā piepildīja
grupas “TrikizBand” romantisko
dziesmu repertuāra cienītāji. Kā
katru gadu, svētkos netika aizmirsti
arī mūsu “mūžam jaunie” novada
seniori, kas pulcējās uz svētku sarīkojumu Tautas namā ar Ingūnas

Lipskas un Senioru deju grupas
“Rudens rozes” piedalīšanos. Koncertprogrammās par godu daiļajām
dāmām izskanēja “Vecas dziesmas
jaunās skaņās”, kam zālē sēdošie
aizrautīgi dziedāja līdzi, kā arī tika
dāvāti muzikāli pārsteigumi ar
mākslinieku jaunākajiem singliem.
„Šodien darīsim visu, lai daiļā dzimuma pārstāves smaidītu,
sajustos laimīgas, cienītas un mīlētas,” apņēmības pilni bija skatuves mākslinieki. Izskanējušās
koncertprogrammas
brīžiem
bija gan nopietnas, gan liriskas
un kaislībām pildītas, gan
atraktīvi jautras – tādas pašas
daudzveidīgas un neatkārtojamas
kā burvīgās klausītājas. Mākslinieki uzsvēra, ka tas ir veltījums klātesošajām dāmām, jo galvenā tēma
gandrīz visās izvēlētajās dziesmās
bija sieviete.
Uz svētku koncertiem atnākušās
dažāda gadagājuma novadnieces
atzinās, ka ir patīkami, ka vīrieši
neaizmirst sievietes šajos svētkos
apsveikt un dāvināt viņām ziedus.
Tradīcijas dzīvotspēja pierāda svētku nozīmīgumu abām pusēm, gan
dāvinātajiem, gan ziedu saņēmējām, atzīst uzrunātie kungi, piebilstot, ka šajā dienā, gādājot pārsteigumus, īpaši uzsver sievietes un
sievišķīguma nozīmīgo lomu.
Solvita Cukere

jautrām atrakcijām aicina Lieldienu zaķis un
“Kāruma” vārna.
 Darbosies piepūšamā atrakcija un radošās darbnīcas. Radošās darbnīcas vadīs Garozas un  biedrības “HOMO ECOS “ jaunieši.
 Uz pasākumu kursēs autobuss. Lūdzu iepriekš pieteikties pa tālr. 29109265 (Anda Plikša)

Veiksmīgi noslēgusies 3. Ziemas Olimpiāde
Noslēgusies Latvijas 3. Ziemas
Olimpiāde, un varam lepoties ar
novadnieka Uģa Žaļima izcīnīto
otro vietu Latvijas olimpiādē bobslejā, piekāpjoties vien Pasaules
čempionāta medaļniekiem.
Ozolnieku
novads
Ziemas
olimpiādē tika pārstāvēts 3 sporta veidos, un rezultāti ir sekojoši:
Bobslejs (Uģis Žaļims) - 2. vieta;
Kērlings (Guntis Roziņš, Jēkabs

Ozolnieku Tautas namā martā bija apskatāma Ievas Šustikas
otrās gleznu personālizstādes
„Krāsu ērģeles” 12 darbi. „Darbu
ir krietni vairāk, bet Ozolnieku
Tautas nama foajē visiem nepietika vietas. Man ļoti patīk abstrakcijas, un speciāli šai izstādei
ir tapuši divi jauni darbi – „Mirāža” un „Sapinos vējā”. Man patīk
strādāt ar eļļu, pasteli. Esmu no
tiem cilvēkiem, kuri pie rezultāta
nonāk lēnām, pakāpeniski, taču
ir arī darbi, kas tapuši vienā vakarā,” stāsta māksliniece. Izstādē apskatāmie darbi ir Ievas trīs
gadu darba rezultāts.
Ieva Šustika stāsta: „Esmu dzimusi rīdziniece, kura ieprecējusies Jelgavā. Vienmēr esmu meklējusi radošas izpausmes. Man
patīk gan dziedāt, gan dejot, gan
zīmēt. 2011. gadā iestājos Jelga-

Solvita Cukere

kums Latvijā, kur tika noskaidroti
labākie no 555 ziemas sporta veidu
pārstāvjiem, piedaloties komandām no 38 Latvijas novadiem un
pilsētām. Olimpiāde notiek reizi
četros gados. Līdz šim visas Latvijas
Ziemas Olimpiādes (2005.gadā un
2010.gadā) norisinājušās Siguldā.
Elīna Rozīte, Veselīga dzīvesveida un
sporta nodaļas vadītāja

Pagājušajā nedēļas nogalē Ogrē notika XIII atklātais
starptautiskais čempionāts /
WKF / “Ogres Karatē Kauss
2015”, no kura Ozolnieku novada jaunie karatisti atgriezās
ar 7 medaļām un 7. vietu 22
klubu konkurencē.
Sacensībās piedalījās vairāk nekā 200 sportisti no 22
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas,
Baltkrievijas un Krievijas klubiem. Mūsu novadu pārstāvēja Ozolnieku karatē kluba
pieci karatisti, kuri trenējas

Lieldienu laika dievkalpojumi Salgales
Evaņģēliski luteriskajā draudzē
2. aprīlī plkst. 18.00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
3. aprīlī plkst. 16.00 Lielās piektdienas dievkalpojums
5. aprīlī plkst. 9.30 Lieldienu dievkalpojums

vas Tautas gleznošanas studijā, jo māksla man ir sirdī jau no
bērnības. Man ir trīs
pieauguši bērni, un
es gribēju kaut kā izpausties. Nodomāju,
ka iešu mazliet pazīmēt. Ar gadiem esmu
vairāk iedziļinājusies
savās izjūtās, un šobrīd man patīk emocijas izpaust, gleznojot abstrakcijas. Mani skolotāji un
autoritātes mākslā ir Ivars Klapers un Uldis Roga. Gleznošana
ir mans vaļasprieks un dzīvesprieka avots. Pērnā gada rudenī
bija apskatāma pirmā personālizstāde Jelgavas kultūras namā.
Man nav akadēmiskās mākslinieka izglītības, visu daru pēc iekšējas izjūtas. Izstādē redzamo darbu žanri un tēmas ir visdažādākie
- gan iemēģinot roku reālismā vai
abstrakcionismā, gan atveidojot
to, kas pašai šķiet interesants un
skaists.”
Māksliniece stāsta, ka gleznošanai atdevusi mazo pirkstiņu, bet nu ir paņemta visa roka:
„Atpakaļceļa nav, jau domāju par
nākamo izstādi, kas taps Bērnu
slimnīcā Rīgā, lai jau aprīlī iepriecinātu mazos pacientus.”
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„Mālzemes” karatisti izcīna 7 medaļas starptautiskā čempionātā

Lieldienu laika dievkalpojumi Dalbes Evaņģēliski
Luteriskajā draudzē
3.aprīlī plkst. 14.00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums
5.aprīlī. plkst. 14.00 – Kristus augšāmcelšanas svētku
dievkalpojums
12.aprīlī. plkst. 14.00 – Baltās svētdienas dievkalpojums
26.aprīlī plkst. 14.00 – dievkalpojums

Ievas Šustikas dvēseles
vibrācijas „Krāsu ērģelēs”

Agris Roziņš, Dzintars Bērziņš,
Kaspars Bernovs, Atis Gurtiņš) - 8.
vieta; Šorttreks (Toms Bekēvics)
500m vīriešiem - 5. vieta, 1500m
vīriešiem - 6. vieta
Latvijas Ziemas Olimpiādē martā tikās sportisti no visiem Latvijas
novadiem, lai pierādītu sevi 10 individuālajos un komandu ziemas
sporta veidos. Tas bija augstākā
līmeņa kompleksais sporta pasā-
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sporta kompleksā “Mālzeme”,
Ānē. Klubu kopvērtējumā mēs
ierindojāmies 7. vietā starp
22 klubiem, kas ir liels sasniegums tik jaunam klubam.
Ozolnieku novada karatisti
mājās atveda 7 medaļas - 4
zelta, 1 sudraba un 2 bronzas.
Ozolnieku karatē kluba treneris Sergejs Fomenko dalās
izjūtās: “Kā treneris esmu ļoti
gandarīts ar rezultātu, jo mēs
cīnāmies ar stiprākiem un pieredzes bagātākiem Latvijas un
citu valstu klubiem, taču jau

šodien varam radīt tiem konkurenci. Uz šāda līmeņa sacensībām no citiem klubiem brauc
krietni lielākas komandas,
kurām tas palīdz ierindoties
pirmajā trijniekā. Savā trenera
darbā pieturos pie principa, ka
strādājam uz kvalitāti, ne kvantitāti. Uz sacensībām braucam
tikai ar tiem sportistiem, kuri
potenciāli var iegūt godalgotas
vietas. Paldies sportistu vecākiem par atbalstu!”

Elīna Rozīte, Veselīga dzīvesveida
un sporta nodaļas vadītāja

“OLAFA
Sākas Skrējēju kluba
„Ozolnieki” jaunā sezona OZOLNIEKU
29. martā Ozolniekos sākas ikgadējais garo distanču skriešanas
seriāls „Ielūdz Ozolnieki”, kuram
paredzēti pieci posmi. Pirmajā
kārtā bez jau ierastajām distancēm
– 2,2 km, 5 km un 10 km – vecāki
aicināti vest savus bērnus, kuri jaunāki par sešiem gadiem, uz simbolisku skrējienu (dažādas distanču
variācijas, sākot no 50 m, garākā
– līdz 300 m). Tāpat pēc pirmā sacensību skrējiena tā dalībniekiem
būs iespēja relaksēties pirtī.
Visā skrējienu sērijā šī gada
jauninājums ir tāds, ka katrs dalībnieks var izvēlēties vienu pamata
distanci, un krāt punktus sacensību
kopvērtējumam.
Sākot ar 1. aprīli un turpmāk
katru trešdienu līdz oktobra beigām (sākums pulksten 18:30, oktobrī – plkst. 18:00) Ozolnieku
slēpošanas trasē ikvienam interesantam ir iespēja izskrieties svaigā
gaisā pa meža celiņu,
nedaudz
pārbaudot arī savu fizisko
sagatavotību,
aptuveni divarpus kilometru garajā aplī
pievarot
nelielus
kalniņus. Distanču
garums atkarīgs no
katra paša vēlmēm
un iespējām – SK

„Ozolnieki” laika kontroli veic aptuveni stundu, kad katrs dalībnieks
izvēlas, cik apļus veikt. Arī mazākajiem skrējējiem ir iespēja piedalīties, skrienot pa līdzenu distanci
jeb aptuveni 700 metru garu apli.
Detalizētāka informācija pieejama sacensību nolikumā Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapā
www.ozolnieki.lv.
Jāpiemin, ka pērn no Ozolnieku novada katrā skriešanas seriāla
„Ielūdz Ozolnieki” kārtā piedalījās
ap 20 skrējēju (pavisam dalībnieku
vienā no sacensību posmiem – vidēji no 70 līdz 100), bet „Ozolnieku apļos” kopumā aktīvi bija ap 22
vietējie iedzīvotāji (visās kārtās gan
regulāri, gan neregulāri pavisam
piedalījies 61 dalībnieks).
Rolands Bartaševics, Skrējēju klubs
„Ozolnieki”

KAUSS 2015”
pulcē jaunos
daiļslidotājus

7. martā “OZO Hallē”, Ozolniekos,
pulcējās neparasti daudz daiļslidošanas cienītāju, lai klātienē vērotu “OZO
daiļslidošanas kluba” rīkotās sacensības
jaunajiem daiļslidotājiem “Olafa Ozolnieku kauss 2015”. Šogad dalībnieku
skaits sacensībās bija iespaidīgs - 158!
Sacensības pulcēja ne tikai tuvējo pilsētu - Jelgavas un Rīgas - jaunos sportistus, bet arī dalībniekus no Liepājas,
Valmieras, Ogres, Tukuma, Jūrmalas
un kaimiņvalsts Lietuvas.
Sacensību dalībnieki un līdzjutēji
guva patiesu baudījumu, vērojot mazos sportistus, kuru sniegums izcēlās
ar lielu atbildības sajūtu un neviltotu
prieku par gūtajiem panākumiem,
parādot savu varēšanu daiļslidošanas
pamata elementu apguvē. Ar prieku
varēja secināt, ka daudzas ģimenes
ar bērniem par savu prioritāti izvēlas
sportisku dzīvesveidu, turklāt pievēršoties skaistam sporta veidam - daiļslidošanai. Sacensību organizatori
šoreiz sniedza iespēju uzstāties un
demonstrēt savas prasmes Liepājas puisim ar kustību traucējumiem
Denisam Karginam. Neraugoties uz
smago slimību, Deniss treneres Olgas
Ņečajevas vadībā ir iemācījies slidot,
un viņam pat ir izveidota sava daiļslidošanas programma. Puiša sniegums aizkustināja skatītājus, liekot

aizdomāties par ieguldītajām pūlēm
un neatlaidīgo darbu, lai viņš varētu
darīt to, ko vēlas - slidot. Visi sacensību dalībnieki guva daudz pozitīvu
emociju, arī tie, kam šoreiz neizdevās
nokļūt uz uzvarētāju pjedestāla. Šīs
sacensības jaunajiem daiļslidotājiem
sniedza neatsveramu pieredzi un
rūdījumu turpmākajām uzvarām!
Ieva Pujāte, „OZO daiļslidošanas
kluba” trenere

«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
aprīlī ielūdz

Mīļi sveicam
aprīļa jubilārus!

No 20. marta līdz 30. aprīlim Andas Kalniņas gleznu izstāde „Sajūtu pavasaris”.
25. aprīlī 17:00 Austrumdeju koncerts „Pavasara iedvesma”. Piedalās vēderdeju
grupas no Jelgavas, Baldones, Rīgas, Iecavas, Dobeles un Ozolniekiem.
Ieeja: € 3,00. Koncerts pie galdiņiem. Vietu skaits ierobežots.

Mēs nevaram noteikt ne laiku, nedz vietu,
saulei kur tecēt, mēnesim skriet,
un tas jau nav vajadzīgs,
ja varam viens otram pasaulē garām nepaiet.

4. maijs 17:00 Grupas „Galaktika” koncerts, atzīmējot Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienu. Ieeja: € 7,00, € 6,00, senioriem € 4,00.
Uzmanību TN 1. stāvā darbojas kase!
Kases darba laiks O. T. C. P. 16:00 – 20:00
Biļešu iepriekšpārdošana TN kasē un bilesuparadize.lv.
Info: www.ozolnieki.lv/kultura/tautasnams. T. 63050144, 26525350

Rihardu Kalnbergu
Līgu Mihejevu
Pāvelu Reidzānu
Voldemāru Stinku
Nikolaju Kārkli
Maiju Ķikuli
Moniku Miķelsoni
Lidiju Zmičerevsku
Voldemāru Balodi
Ausmu Vasiļjevu
Jāni Gaili
Dzidru Ozolu

Pateicība par veselības aprūpi

Vēlos izteikt pateicību ģimenes ārstei Evelīnai
Beirei, kura pēc smaga kritiena, kas izraisīja
veselības stāvokļa pasliktināšanos, noorganizēja
manu atveseļošanos Sociālās aprūpes centrā
(SAC) “Zemgale”.
Tāpat esmu pateicīga aprūpes centra direktores Astrīdas Kroģeres vadītajam darbinieku
kolektīvam. Lai spētu atsākt staigāt, mēnesi
atrados sociālās aprūpes nodaļā un esmu ļoti
pateicīga visām nodaļas darbiniecēm par sirsnīgo
aprūpi.
Pateicos SAC „Zemgale” C-1 korpusa
darbiniecēm:Valentīnai Putnaērglei, Gitai
Melderei, Tamārai Miņājevai, Kristīnei Alksnei,
Sandrai Railai, Kristīnei Ziedonei, Ingai Bierandei, Lillijai Znaško un Mārītei Briģei.
Tāpat vēlos atzīmēt vēl vienu patīkamu kolektīvu
- SIA “Evelīnes Beires ģimenes ārsta prakse”,
kas atrodas sociālās aprūpes centra ēkā
Skolas ielā 9, Ozolniekos, tālr. 68610016
Ar pateicību par palīdzību veselības atjaunošanā
- Anna

OZO hallē aprīlī
Masu slidošana
04.aprīlī sestdien plkst. 18.30
plkst.
12. aprīlī svētdien Ģimenes stunda
15.00 un plkst. 18.00
13.aprīlī pirmdien plkst.16.15
19.aprīlī svētdien plkst.18.30
20.aprīlī pirmdien plkst.16.15
25.aprīlī sestdien plkst. 19.15

Cien. Ozolnieku novada iedzīvotāji!

Ieplānojiet š.g. 25. jūliju atpūtai Ozolnieku novada svētku
„Ar saknēm novadā” svinībām!
Aicinām pieteikties sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus izbraukuma tirdzniecībai
Ozolnieku novada svētkos 25. jūlijā!

Organizators – Ozolnieku novada Kultūras nodaļa. T. 26525350, 63050144,
tautasnams@ozolnieki.lv

Ozolnieku novada Daudzbērnu ģimeņu biedrība aicina piedalīties sportiskā
saliedēšanas pasākumā
„Mūsu pulkā nāc!” 6. aprīlī plkst. 11:00 Ozolnieku Sporta centrā.
Programmā:

 Sportiski izklaidējošas aktivitātes;
 Izzinoši praktiskas aktivitātes;

 Pārsteiguma balvas visiem dalībniekiem;
 Mielošanās ar pašu sarūpētu cienastu.
Tiek aicinātas esošās un topošās Ozolnieku novada daudzbērnu ģimenes!
Līdzi jāņem sporta zālei piemēroti apavi!
Lūgums pieteikties pasākumam pa tālruni 29559867 vai uz e-pastu:
daudzberni@ozolnieki.lv

Ozolnieku novada foto konkurss
„Ozolnieki gadalaikos”

Līdz katra mēneša 15.datumam jāiesūta
iepriekšējā mēnesī uzņemtās fotogrāfijas,
iesniedzot tās elektroniski pa e-pastu:
fotozo@inbox.lv.
Konkursa nolikums http://www.ozolnieki.lv/kultura/kultura

Ozolnieku novada Kultūras nodaļa aicina
piedalīties konkursos!
Ozolnieku novada iedzīvotāju talantu
konkurss
„Pie dzīvītes vajadzēja”
V Ozolnieku novada svētkiem
2015. gada 25. jūlijā
Pieteikt dalību līdz 15. aprīlim. Pieteikuma
anketa un nolikums – http://www.
ozolnieki.lv/kultura/kultura

Izbraukuma vakcinācija Ozolnieku un Cenu
pagastos mājdzīvniekiem
sestdien, 16. maijā, no plkst. 12.00
Ārpus Brankām un Ozolniekiem piebraukšana uz
mājām ir bez maksas.
Tūres laikā ir iespējams noņemt asins analīzes uz valsts
obligātiem izmeklējumiem mājlopiem un zirgiem par
samazinātu vizītes maksu.
Lūgums pieteikties līdz 15. maijam pa tālr. 27788278 vai
klātienē Ozolnieku veterinārajā klīnikā, Meliorācijas ielā 2.

Ozolnieku Sporta centra pasākumi aprīlī
Datums
01.04.
06.04.
07.04.
08.04.
14.04.
15.04.
18.04.
19.04.
21.05.
22.05.
28.04.
29.04.

Plkst.
18:30
11:00
18:30
18:30
10:00
18:30
11:00
11:00
18:30
18:30
18:30
18:30

Sporta pasākumi
Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”
Novada daudzbērnu ģimeņu 2015. gada sporta un atpūtas svētku pasākums.
Novada spartakiāde Basketbols
Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”
Novada spartakiāde Basketbols
Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”
Auto un foto orientēšanās sacensības Novada spartakiāde
CROSS COUNTRY 3H, 4H, 6H 1. posms
Novada spartakiāde Volejbols
Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”
Novada spartakiāde Volejbols
Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”

Norises vieta, kontakti
Ozolnieku slēpošanas trase
Juris Bērziņš, T: 26086671
Raimonds Zariņš, T: 29285317
Irēna Leitēna, T: 26440373
Ozolnieku slēpošanas trase
Ozolnieku sporta centrs
Ozolnieku slēpošanas trase
Irēna Leitēna, T: 26440373
Salgales pagasts,
Elīna Rozīte, T: 26870287
Irēna Leitēna, T: 26440373
Ozolnieku slēpošanas trase
Ozolnieku sporta centrs
Ozolnieku slēpošanas trase

Marina Mihailova, PVD pilnvarotā veterinārārste

Aizsaulē
aizgājuši
Jevdokija Samčuka
Emma Jamane
Jānis Putraims
Valentīna Baranova
Jānis Tiltiņš
Indulis Baumanis
Marija Peterenko
Vanda Stivriņa
Olga Manteifele
Skaidrīte Gundega Birzniece
Olga Lakstīgala

1921
1921
1949
1930
1939
1937
1928
1925
1939
1928
1925

