Ozolnieku
avīze
2015. gada novembris nr. 11 (225)

ar saknēm novadā

Godināti konkursa “Ozolnieku novada Gada
cilvēks” nominanti

17. novembrī Ozolnieku
Tautas namā Valsts svētku
priekšvakarā pirmo reizi
novada vēsturē notika gada
sākumā izsludinātā konkursa “Ozolnieku novada
Gada cilvēks” sveikšanas
pasākums ar mērķi godināt
labākos sava aroda, amata,
radošā darba veicējus, novada attīstības un pozitīvā
tēla veidotājus. Pasākumā
ar pateicību par nesavtīgu
un pašaizliedzīgu darbu
novada izaugsmē un ārpus
tā robežām tika sumināti
iedzīvotāju izvirzītie nominanti.
Ozolnieku
novada
domes
Atzinības rakstus un naudas balvu saņēma:
Klāra Stepanova (“Gada
cilvēks izglītībā”), Dace
Vilne (“Gada cilvēks kultūrā”), Ārija Lakmute (“Gada
cilvēks pašvaldības darbā”), Juris Bērziņš (“Gada
cilvēks sportā”), Raivis
Duplinskis (“Gada jaunietis”), Jānis Uzars (“Gada
uzņēmējs”), Māris Ainārs

(“Mūža ieguldījums”) un
Arnolds Gross kokaudzētava “Bētras” (“Gada
saimnieks savā sētā”).
Nomināciju “Gada cilvēks”
pieteikumu vērtēšanas komisija nolēma nepiešķirt
nevienam kandidātam.
Ozolnieku
novada
domes
Pateicības rakstus saņēma:
Elīza Juste, Aina Krūmiņa, Edīte Brūniņa, Ineta
Sauša, Viola Vīksna, In-

grīda Zemīte nominācijā
“Gada cilvēks izglītībā”;
Rita Barona un Gunta
Vidiņa
nominācijā
“Gada cilvēks kultūrā”;
Normunds
Lācis
un
Una Tiliba nominācijā “Gada cilvēks sportā”;
Mārtiņš
Prīsis
nominācijā “Gada cilvēks”;
Pēteris Vorza nominācijā “Gada jaunietis”;
Arnis Valters un Valentīna
Linde nominācijā “Gada

cilvēks pašvaldības darbā”;
Antra Zeiliņa, Miķelis
Rēdlihs, Dace un Dainis Liepiņi nominācijā
“Gada
uzņēmējs”;
Veneranda Trokša, Rolands
Baranovskis,
Voldemārs
Sīmanis Birznieks nominācijā “Mūža ieguldījums”;
Iveta Eglija (Zvaigžņu iela
9, Ozolnieki); Māra Semjonova (Celtniecības iela 13,
Ozolnieki); Andrejs Vinniks (“Gobas” Cenu pag.);

Māris Linde (“Madaras”
Cenu pag.); Jānis un Nadežda Voronko (“Auriņi”
Cenu pag.); Iveta un Juris
Strēlnieki (“Asni” Salgales
pag.); Uģis Cēbers (“Koči”
Salgales pag.) nominācijā “Gada saimnieks savā
sētā”.
Visus klātesošos priecēja Zanes Jančevskas
un domubiedru koncertprogramma
“Dziesmu
Dance” un pūtēju kvinteta
priekšnesumi. Pasākuma
norisei tika izraudzīta Patriotu nedēļa, kad pieminam mūsu tautas dižgarus un varoņus, jo lielākā
vērtība un augstākais novērtējums ikvienā jomā ir
darbam, kas darīts ar lielu
mīlestību.
18. novembris mums
ir devis lielu ieguvumu
– savu valsti. Mūsu dvēsele nešķirami saaug ar
savu apkārtni. Katram no
mums pieder kāds stūrītis, bet visiem kopā –
mūsu novads un tēvzeme.
Solvita Cukere

Latvijas Republikas 97. dzimšanas
dienā iesvēta Salgales pagasta karogu
18. novembrī atzīmējām Latvijas neatkarības
pasludināšanas 97. gadadienu. Šī diena, kad
visā valstī notika skaisti
pasākumi un koncerti,
Ozolnieku novada iedzīvotājiem izvērtās par
dubultām svinībām, jo
Salgales evaņģēliski luteriskajā baznīcā iesvētīja
Salgales pagasta karogu.
„Salgales pagasta karogā rotājas ģerbonī attēlota zelta laukā apvērsta
zila smaile, kam uzlikta
sudraba stopsakta. Zilā
smaile simbolizē Lielupi, kuras krastos atro-

das Salgales pagasts. Tas
attēlots kā zelta lauks,
simboliski atainojot pagasta bagātību – auglīgos
laukus un novada ļaužu
čaklumu. Arheoloģiskajos
izrakumos Salgales Pudžās atrastā seno zemgaļu
sudraba stopsakta raksturo Salgali kā senu zemgaļu
apdzīvotu vietu ar bagātu
mantojumu”, ar lepnumu
uzlūkojot pagasta karogu, stāsta ģerboņa idejas
autors Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures
institūta direktors akadēmiķis, Salgales pagasta
iedzīvotājs Guntis Zemī-

tis. Ģerboņa ideju vizuāli
realizējusi
māksliniece
Dzintra Zemīte. Karogu,
kas tapa laika posmā no
šī gada augusta līdz pat
Valsts svētkiem, dubultā
auduma tehnikā darinājusi TM studijas „Staļģene” audēja Rita Sidraba.
Vilnas karogs, kas austs
divās kārtās - no abām pusēm, tapis pacietīgā darbā
- pa 4 līdz 5 centimetriem
katru dienu. Karoga statīvu kokā darinājis galdnieks Andris Rimševics.
„Gada laikā ieguldītais
darbs no idejas līdz pagasta ģerbonim un karogam

ir nozīmīgs visiem pagasta iedzīvotājiem, veicinot
piederības sajūtu un sevis
apzināšanos kā salgaliešiem – senas, kultūrvēsturiskas teritorijas mantiniekiem. Vērtības nerodas
tukšā vietā. Tās ir paaudžu
paaudzēs izlolotas un
izauklētas. Paldies pagasta
zemniekiem, kuri sniedza

atbalstu karoga tapšanā
- Uģim Cēberam, Ameļai
Jablonskai, Jurim Strēlniekam, Edgaram Loginam,
Andrim un Guntim Vincāniem, Jānim Vīgantam un
Mārim Vavilovam”, sveicot
visus svinību dalībniekus,
uzsvēra Salgales pagasta pārvaldes vadītāja Eva
Segliņa.
(turpinājums 2. lpp.)
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domes ziņas

novembris 2015
Ozolnieku novada
domes sēdē
novembra nolēma.

1. Apstiprināt klientu

uzturēšanas maksas SAC
„Zemgale” 2016.gadam.
2. Atbalstīt Ozolnieku
novada domei piederošo SIA
„Zemgales veselības centrs”
kapitāla daļu pārdošanu.
3. Nodot atsavināšanā
nekustamos īpašumus
Celtnieku ielā 20, Ānē, Cenu
pagastā.
4. Apstiprināt nekustamā
īpašuma „Graudi”, Jaunpēternieki, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads izsoli.
5. Apstiprināt Teteles
pamatskolas nolikumu.
6. Veikt grozījumus Ozolnieku novada domes maksas
pakalpojumu sarakstā,
to papildinot ar Ozolnieku

Sporta centra vingrošanas
zāles Nr.1 un Nr.2 nomas
izcenojumiem.
7. Atbalstīt Ozolnieku
novada pašvaldības dalību
Lauku atbalsta dienesta
izsludinātajā pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”
īstenošanas atklātajā projektu iesniegumu konkursā.
8. Nodot atsavināšanā
zemes vienības Auto iela 3,
Cenu pagasts, 1304/5562,
domājamo daļu un „Kalna
Madaras”, Salgales pagastā.
9. Nodot atsavināšanai
dzīvokli Iecavas iela 7-3,
Garozā, „Iecavas 2”-1,
Ozolniekos, „Garozas stacija
2”- 2, Salgales pagastā.

aktualitātes

Energodetektīvs PII „Bitīte” un
Salagales pamatskola
Ozolnieku
novada
pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” un Salgales
pamatskola iesaistījušās
jaunā projektā, kas paredz enerģijas lietderīgu
izmantošanu. Iesaistīšanās šajā projektā nozīmē
energovadības sistēmas
izstrādi un ieviešanu:
• rada precīzu pārskatu
par esošo energoresursu
patēriņa līmeni, kas ļauj
noteikt mērķus nākotnes
ietaupījumiem;
• sistemātiski novērtē un
sakārto secībā efektīvākos
energoefektivitāti paaugstinošos risinājumus;

• rada iespēju ieviest efektivitātes prasības visai
piegāžu ķēdei;
• rada iespēju izmērīt, salīdzināt, dokumentēt un
komunicēt
pašvaldības
enerģijas patēriņa mērķus
un sasniegumus;
• uzlabo energoresursus
izmantojošo aktīvu vērtību, uzlabojot to uzturēšanas un apkopes izmaksas un pagarina to darba
mūžu;
• demonstrē interesentiem un sabiedrībai pašvaldības labo praksi izdevumu un vides pārvaldībā.
Paralēli sistēmas iz-

strādei un ieviešanai
projekta norises laikā
tiks veikta patērētāju informēšana par dažādiem
procesiem, kas ļauj mums
ne tikai ietaupīt, bet izdarīt labu darbu pasaules
lielās telpas uzlabošanā.
Rūpējoties par pašiem
mazākajiem „Energodetektīviem”, projekta realizācijas laikā tiks izstrādāti un izmantoti dažādi
mācību materiāli un labās
prakses piemēri par saistošo tēmu.
Elīza Juste, PII “Bitīte”
vadītāja

Latvijas Republikas 97. dzimšanas dienā iesvēta Salgales pagasta karogu
(sākums 1. lpp.)

Svētku dievkalpojumā
mācītājs Rolands Radziņš
sprediķī akcentēja pamatvērtības uz kurām balstās
valstiskums:”
Ikvienam
šodien ir svarīgs jautā-

jums - uz kāda pamata ceļam savu valsti – Latviju?
Pagasta karogs, ko šodien
iesvētījām, ir kā simbols –
redzama zīme tam, kas mēs
esam, kam ticam, ceram, kā
ceļam savu dzīves ēku, kam
mēs sekojam. Šis karogs

ir kā simbolisks tilts, kas
mūs savieno ar gadsimtiem
senu vēsturi un senču garīgo mantojumu. Caur šiem
simboliem mēs esam vienoti ar senajiem zemgaļu
varonīgajiem valdniekiem
Viesturu un Nameisi, kuri

cīnījās un pastāvēja par savas tautas brīvību. Šodien ir
svarīgi izprast un piedzīvot
šī bagātā vēsturiskā mantojuma klātesamību, paceļot
un turot godā savu karogu.
Latvija ir tik stipra, cik garā
spēcīgi ir tās ļaudis. Tikai

ticot saviem mērķiem un
ikdienā sekojot ideāliem,
mēs tiecamies pretim labākai rītdienai. Latvija var
lepoties ar senu un bagātu
vēsturi, cilvēkiem, gara un
ticības spēku!”
Solvita Cukere

Takas uz Latvijas nacionālo
partizānu atdusas vietu neaizaugs
Novembrī spēcīgi apzināmies savu piederību Latvijai. Patriotu nedēļa iesākās ar Lāčplēša dienu, kad
Ozolnieku novadā godināja
tos, kas cīnījās un krita Latvijas brīvības cīņās. Iedeguši sveces pie pieminekļa
kritušajiem pret Bermonta
karaspēku 11. novembrī,
„Salgales atbalsta biedrības” aktīvisti nedēļas nogali
veltīja arī citu novada varoņu piemiņas atdzīvināšanai. Mežā starp Garozu un
Zālīti uzstādīts piemineklis
trim mūsu novadniekiem,
kuri krita nesamierināmā
cīņā ar savas dzimtās zemes
okupantiem - 6 gadus pēc
lielvaru kapitulācijas. Vietējie ļaudis zināja, kur bija notikusi viņu liktenīgā kauja,
bet līdz pat Latvijas valsts
neatkarības atjaunošanai
neuzdrošinājās to iezīmēt
un godināt.
Latvijas nacionālie partizāni bija cīnītāji, kas ar
partizānu kara metodēm cīnījās pret padomju okupā-

cijas varu pēc Otrā Pasaules
kara. Partizāni tiek saukti
arī par mežabrāļiem, jo to
apmešanās vietas galvenokārt bija mežu bunkuros.
Tāds bija iekārtots arī meža
biezoknī netālu no Jelgavas
- Krustpils dzelzceļa, lai varētu izmantot šo sliežu ceļa
savienojumu plānotajām
diversijām.
Divdesmitā
gadsimta
deviņdemitajos gados ierīkotā piemiņas vieta bija
jāsakopj un jāatjauno pieejamība. Starp sabraukušajiem talciniekiem bija gan
skolēni, gan pašvaldības
pārstāvji. Ar lielu entuziasmu Emburgas jauniešu
centra puiši plecu pie pleca
ar pieaugušajiem cirta krūmus, nesa zarus, pļāva zāli
un ierīkoja taku uz pieminekli caur purvaino mežu.
Tika attīrīta un ar nozāģēto
bērzu stumbriem no jauna
iezīmēta pirms 70 gadiem
zemē izraktā un labi nomaskētā bunkura vieta,
kas partizāniem kalpoja

par slēpni un patvērumu.
Klausoties Salgales pagasta
patriota Jāņa Vīganta atmiņu stāstījumā par pēckara
paaudzi, jauniešiem nebija
viegli saprast, kā var būt tik
stipra dzimtenes mīlestība,
ka par to var atdot savu dzīvību.
Tikai ar paaudžu vienotību un labu sadarbību mēs
veidojam jauniešos cieņu
un lepnumu par savu valsti
un cilvēkiem. Tādēļ svarīga
ir skolēnu piedalīšanās šajā
pilsonības
audzināšanas
stundā. Kā vēsturisko notikumu saikne ar mūsdienu
realitāti bija pasākuma noslēgums Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes mājās
‘’Auči’’, kur Ukrainas ceļojumu iespaidos dalījās un foto
uzņēmumus demonstrēja
Anna Žīgure. Viņa pastāstīja
klātesošajiem, cik ļoti savu
zemi mīl ukraiņi, aizstāvot
to ar ieročiem rokās. Pie kafijas tases raisījās diskusijas
par šī brīža aktualitātēm
Latvijā un pasaulē un to, kā

mēs katrs esam iesaistīts šajos notikumos.
Pēc “Salgales atbalsta
biedrības” iniciatīvas ir
izveidota paliekoša norādes zīme, lai interesenti
varētu vieglāk atrast vienu
no mūsu zemes nacionālo
partizānu cīņu piemiņas

vietām. Tas ir neliels, bet
nozīmīgs tautas vēstures
mantojuma saglabāšanas
pasākums. Piemiņas plāksni ir plānots uzstādīt līdz
kritušo piemiņas pasākumam 2016. gada janvārī.

Edgars Paulovičs, Salgales
atbalsta biedrība

Darbu uzsācis
Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs
Salgalē
2015. gadā ir uzsākta Valsts un pašvaldību
vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC)
izveide novadu nozīmes attīstības centros. Pakalpojumu centri darbosies uz pašvaldību bāzes,
saskaņā ar vienotiem principiem vienkopus nodrošinot klientiem gan pašvaldību, gan noteiktus
valsts iestāžu pakalpojumus. Centru izveides mērķis ir ekonomēt iedzīvotāju resursus, laiku un padarīt valsts iestāžu pakalpojumus pieejamākus.
No 2. novembra šāds centrs ir uzsācis darbu
Salgales pagasta pārvaldes ēkā „Vīgriezes” un iedzīvotājiem pieejamas klientu apkalpošanas speciālista konsultācijas par 8 valsts iestāžu – Valsts
ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Lauku
atbalsta dienesta un Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem.
Centra kontakti: Salgales pagasta pārvalde, “Vīgriezes”, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045. Tālrunis: 63099229.
E-pasts: ozolnieki@pakalpojumucentrs.lv
Darba laiki:
Pirmdien: 8.00-12.00; 13.00-17.00
Otrdien: 8.00-12.00; 13.00-17.00
Trešdien: 8.00-12.00; 13.00-17.00
Ceturtdien: 8.00-12.00; 13.00-19.00
Piektdien: 8.00-14.00
Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas
centrā „Vīgriezēs” var:
• Pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta
un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
pakalpojumus.
• Saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu epakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar
datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju.
Pieejami sekojoši pakalpojumi:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
pakalpojumi: http://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi
Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi: https://www.vid.gov.lv/
Pieejamas konsultācijas par pakalpojuma saņemšanu:
Uzņēmumu reģistra pakalpojumi: http://
www.ur.gov.lv/?a=1181&v=lv
Valsts zemes dienesta pakalpojumi: http://
www.vzd.gov.lv/lv/
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
pakalpojumi: http://www.pmlp.gov.lv/
Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi: http://nva.gov.lv/index.php?cid=433
Valsts darba inspekcijas pakalpojumi: http://
www.vdi.gov.lv/lv/internetapkalposanascentrs/internetapkalposanas-centrs/
Šo valsts iestāžu publiskos pakalpojumus,
līdzīgi kā iepriekš, var saņemt arī iestāžu esošajās
nodaļās/klientu apkalpošanas centros.
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Pedagogi līdzdala
Lielbritānijā gūtās atziņas
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6. novembrī novada Izglītības pārvaldē Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus+ projekta
„Kvalitatīva izglītība Ozolnieku novadā” ietvaros norisinājās sanāksme Ozolnieku
izglītības iestāžu vadītājiem
„Izglītības sistēma, kvalitātes
vērtēšana un attīstība Lielbritānijā, pieredze un ieteikumi
novada izglītības iestādēm.”
Ar gūtajām atziņām Anglijas izglītības sistēmā un
mācību kvalitātes vērtēšanā
dalījās Māra Pūre, starptautisko izglītības projektu koordinatore: „Anglijā līdztekus
pastāv gan pašvaldību, gan
voluntieru jeb brīvās skolas,
gan privātās izglītības iestādes. Skolas raksturo daudznacionāls skolēnu sastāvs - vienā
no skolām vienkopus mācījās
45 tautību audzēkņi. Izglītības
sistēmā strādā daudz pedagogu - vīriešu un bērni mācību procesā ir ļoti disciplinēti. Katru izglītības pakāpi
noslēdz „atslēga” jeb izvērtēšana, ar kuru tiek atslēgta jaunā izglītības pakāpe. Anglijas
izglītības sistēmas pieredze
Latvijā ienāca jau divdesmitā
gadsimta 90-tajos gados un
ir līdzīga izglītības sistēmai
mūsu valstī.”
Liene Šmite, novada Izglītības nodaļas metodiķe,
izskaidroja iegūtās atziņas
pirmskolas izglītībā “Calmor
Infant” skolā: ” Uzsvars mācību procesā likts uz intelektuālo attīstību, drošību un
praktisku darbošanos. Bērnos
attīsta spēju patstāvīgi izzināt
un spriest, izteikt savas jūtas
un analizēt. Pedagogi vēro arī
bērna uzvedību ģimenē. Tiek

izcelts katra audzēkņa individuālais progress.”
Dina Štelmahere, Garozas
pamatskolas direktore, dalījās vērojumos “Bannister Primary” skolā: „ Bērni ļoti tiek
motivēti darbam. Skolas sienu
rotāja uzraksts “Piespied sevi
pats, jo neviens cits tavā vietā
to nedarīs”. Mācību procesā
ir brīva un radoša atmosfēra,
visās klasēs ir daudz mācību vielas atgādnes. Mācību
vide - piesātināta, spilgta un
krāsaina, bet pedagogi nodrošināti ar modernām interaktīvām tehnoloģijām. Skolēni
asamblejās pārrunā uzvedības
jautājumus un problēmas, bet
starpbrīžos aktīvi sporto.”
Klāras Stepanovas, Ozolnieku vidusskolas direktores, novērojumi: ”Skolās
tiek piedāvāts daudz izvēles
priekšmetu. Sākot ar 5. un 6.
klasi, mācību procesā izmanto teātra mākslu. Visi mācību
priekšmeti integrēti savijas.
Skolu sistēma Lielbritānijā
balstās uz trīs pamatvērtībām - drošību, mācīšanos un
gatavību dzīvei, kas kopā veido laimīgu bērnu.”

“Madestone
Grammar”
skolā gūtajā pieredzē dalās
Jeļena Žoide, Teteles pamatskolas direktore: ”Katrai dienai bērna attīstībā ir jābūt kā
progresam un katrai izglītības
pakāpei jākļūst par starta pakāpi labākai dzīvei. Skolotāji
ar bērniem strādā diferencēti
pa līmeņiem, lai katrs bērns
sasniegtu izglītības standartu atbilstoši savām spējām.
Paralēli norit cieša sadarbība
ar bērnu vecākiem. Skolā novēro, ko audzēkņi dara un kā
uzvedas visas dienas garumā.
Māca adaptēties, būt pašapzinīgam, drošam, sarunāties
un uzklausīt. Katras skolas
stratēģiskajā plānā ir divas
daļas – mācību sasniegumi
un mācība par kvalitatīvas
dzīves būtību personības attīstībā.”
Līdz nākamā gada maijam
turpināsies projekta rezultātu un labās prakses ieviešana
Ozolnieku novada skolās un
pirmsskolas izglītības iestādēs, veicinot attīstību un
izplatot pieredzi vadītāju semināros.

Ēdienreizes mācību iestādēs ir svarīgs bērnu veselības
priekšnoteikums.
Salgales
pamatskola Emburgas ciemā darbojas jau 26 gadus,
un visu šo laiku te ir strādājusi arī labi aprīkota virtuve.
Ir bijis periods, kad savam
patēriņam tika glabāta žāvēta gaļa, konservēti augļi un
dārzeņi, uzbūvētajā pagrabā
visu ziemu stāvēja skābētu
kāpostu un gurķu muciņas.
Vairāki spaiņi kartupeļu tika

tīrīti elektriskajā centrifūgā,
un konditorejas cepeškrāsnī katru dienu cepa siltas
maizītes. Sekojot tradicionālajām latviešu un cittautu
receptēm, kā arī izmantojot
jaunākās ēdienu gatavošanas tendences, par lielāku
un mazāku katlu un pannu
saturu Salgales skolā atbild
Sarmīte Vizāne – šefpavāre
ar 10 gadu darba stāžu.
Salgales skolēni, viņu vecāki, pedagogi, skolas dar-

binieki, pagasta darbinieki
un skolas viesi priecājas par
ēdienu plašo piedāvājumu un
kvalitāti. Šogad skolas virtuvē
ir nomainītas elektriskās iekārtas – panna, cepeškrāsns
un zupas vārāmais katls, bet
skolas direktore kopā ar Ozolnieku novada Būvvaldi plāno
2016. gadā renovēt virtuves
ventilācijas un kanalizācijas
sistēmas.

Solvita Cukere

Salgales pamatskolas ēdnīca
atvērta katram

Edgars Paulovičs, biedrība
„IMKA Salgale”
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izglītība

Ar mīlestību pret darbu un dzimteni.
Agronomam Arnoldam Grosam - 90
Šogad augustā mūsu
novadniekam no Salgales
pagasta „Bētrām”, agronomijas zinātņu doktoram Arnoldam Grosam svinējām
90. šūpļa svētkus, bet 17.
novembrī viņu suminājām
kā „Gada saimnieku savā
sētā”.
Atskatoties uz dzīves gājumu, Arnolds Gross stāsta,
ka tēvs Ludvigs un māte
Anete ir Garozas pagasta
iedzimtie. Mātes vecāku
mājas ir „Pukšas” un viņas
Kalniņu dzimtai piederīgie
ir glabāti Lībiešu kapos.
Tēva saimniecība „Bētras”
bija neliela - 17 hektāri zemes, bet Grosi prata nopelnīt iztiku ar lauksaimniecību. Arnolds Gross mācījies
Garozas pamatskolā, pēc
tam 1941. gadā sāka mācības Mežotnes lauksaimniecības skolā. Kara apstākļu
dēļ no Mežotnes lauksaimniecības skolu (vēlāk tehnikumu) pārcēla uz Saulaini,
ko arī A. Gross pabeidza un
pēc kara iestājās Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) Agronomijas
fakultātē. A. Grosu 1947.
gada oktobrī izslēdza no
augstskolas par to, ka viņš
“necienīgos nolūkos iekļuvis komjaunatnes rindās
Saulaines lauksaimniecības
tehnikumā un savu formālo piederību komjaunatnei
slēpis. Noslēpis arī, ka viņa
tēvs no padomju varas represēts”. Pats apvainotais

tagad skaidro, ka iestājies
komjaunatnē, lai iekļūtu
augstskolā. Tā darījuši arī
citi Saulaines skolas absolventi. Pēc iestāšanās LLA,
neviens nav prasījis komjaunatnes piederību, tāpēc
nav uzrādījis, ka ir komjaunatnē. Tas, ka bija represēti
gan tēvs, gan citi radinieki,
padomju varas apstākļos
nebija nekas ārkārtējs.
Tēvu, kas Latvijas laikā bija aizsargs, bet vēlāk
bijis vācu armijas dienestā
tiltu apsardzē, notiesāja uz
10 gadiem un 1945. gada
februārī izveda uz nometni
Komi autonomajā republikā. A. Grosu ar brāli izsūtīja vēlāk un viņi nonāca
Amūras apgabalā, Padomju
Savienības Tālajos Austrumos. Vienīgi viņu māte
netika represēta un dzīvoja
„Bētrās”. Izsūtīto ešelonā
Arnolds Gross iepazinās ar
Ilgu Vārnu no Vidzemes.
Viņi abi bija studējuši LLA
agronomos. Arnolds mācījās dažus kursus augstāk
nekā draudzene, ar kuru
jau izsūtījuma gados izveidoja ģimeni. Ilgas tēvam
agrākajā Mēru pagastā
Valkas apriņķī piederēja
saimniecība, kas bija iekļauta Latvijas Lauksaimniecības kameras izdotajā grāmatā „105 Latvijas
priekšzīmīgās saimniecības”. Sākotnēji Arnolds
ar brāli strādāja kolhozā
celtniecības brigādē. 1950.

gadā Arnoldam un Ilgai
radās iespēja turpināt agronomijas studijas Blagoveščenskas lauksaimniecības institūtā 2. kursā. Pēc
četriem gadiem Arnolds
Gross augstskolu absolvēja ar teicamnieka diplomu.
Tā paša institūta absolvente ir arī Ilga Grosa. Pēc
augstskolas abi kolhozos
strādāja par agronomiem.
Viņu ģimenē jau Tālajos
Austrumos piedzima meita Anita un dēls Andrejs.
Jaunākais dēls Uldis pie-

dzima jau pēc atgriešanās
Latvijā.
1956. gadā Grosu ģimene atgriezās Latvijā. Jau
1957. gadā A. Grosu pieņēma darbā Pūres dārzkopības un izmēģinājumu stacijā par jaunāko zinātnisko
līdzstrādnieku. Gadu vēlāk
Pūrē sāka strādāt arī sieva
Ilga. Šeit Grosi nostrādāja līdz 1991. gadam, kad
atguva īpašumā „Bētru”
saimniecības zemi. A.
Gross vairāk nekā 10 gadus pētīja jautājumu par

PII „Zīlīte” un filiālē svin Latvijas
dzimšanas dienu

krūmogulāju mēslošanu.
1967. gadā aizstāvēja zinātņu kandidāta (mūsdienās – doktora) disertāciju
„Minerālmēslu efektivitāte
krūmogulāju mēslošanā”.
Vēlāk veicis pētījumus par
augļu koku mēslošanu un
augsnes apstrādi, kas veicina ikgadēju augļu ražas
iegūšanu. Viņa publikācijas dažādos zinātniskos
izdevumos pārsniedz simtu. Ilga Grosa Pūrē veikusi pētījumus par augu
aizsardzību. Disertācijas
tēmu “Krūmogulāju lapu
plankumu slimības un to
apkarošana” viņa aizstāvēja 1974. gadā.
Pēc aiziešanas pensijā
Grosu ģimene saimnieko
Arnolda tēva saimniecībā
“Bētras” Ozolnieku novada Salgales pagastā, kur
audzē augļu koku un ogulāju stādus - ābeles (uz
sēklaudžu un klonu potcelmiem), bumbieres, plūmes, upenes, sarkanās un
baltās jāņogas, bezērkšķu
cidonijas, aronijas, avenes
un saldos pīlādžus. Saimniecības vadītājs joprojām
ir Arnolds Gross, bet viņa
ieceres realizē viņa bērnu
ģimenes. Grosu ģimene
joko, ka pirmie 30 gadi
saimniekošanā ir tie grūtākie. Novēlam veselību
jubilāram un izturību visai
Grosu dzimtai!

Aigars Stillers, sadarbībā ar
Uldi un Ivetu Grosiem

Salgales rokdarbniece Rita Indrikova darbos ieliek sirdi
Darbīgo
novadnieci
un rokdarbnieci no Emburgas Ritu Indrikovu
sastopam Mārtiņdienas
svētku gadatirgū, kur visi
priecājas par skaistajiem
darinājumiem - vilnas
cimdiem un zeķēm. Ritas
mūžu jau no bērnu dienām, jo liela rokdarbniece
ir bijusi arī viņas mamma, pavadījusi mīlestība
uz dažādiem rokdarbiem,
ko ir mantojusi arī Ritas
meita Līga Lonerte, un
viņa cer, ka mazmeita ies
viņas pēdās.
Cienījamā
vecuma
kundze smaida: „Padomju laikos jau veikalos neko

daudz nevarēja
dabūt,
tāpēc
kaut
ko skaistu un
oriģinālu nācās izdomāt
un
darināt
pašai savām
rokām. Pēc
dārza
darbiem rudenī,
savu ikdienu,
klausoties radio un skatoties televīziju,
piepildu
ar
rokdarbiem
- aužot lakatus, grīdas segas, tautiskos

brunčus,
tautastērpus,
tamborējot šalles, lakatus, adot cimdus un zeķes.
Darbā ielieku savas domas
un sirdi. Rokdarbi mani
glābj no vienmuļības un
uztur labā omā, jo arvien
kāds jāiepriecina ar kādu
īpašu dāvanu, jāgatavojas
izstādēm, gadatirgiem un
labdarības akcijām.”
Pirms pārnākšanas uz
dzīvi Emburgā, Rita Indrikova aktīvi ir darbojusies
Jelgavas novada Tautas
lietišķās mākslas studijā
TLMS „Staļģene” un bijusi
viena no desmit audējām.
Viņu darbi bieži kuplinājuši
dažādas izstādes gan pašu
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mājās, gan citviet. Rokdarbniece ir adījusi cimdus
NATO samita viesiem un
piedalījusies izstādē ar jostiņsegām Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.
Rita ir darinājusi Zemgales
novada Vecsvirlaukas sievas un Zemgales novada
vīra tērpus, piedalījusies
arī projektā „Tradicionālo
prasmju skola” ar noausto
salmu sienas segu.
Pie rokdarbnieces var
veikt individuālus pasūtījumus, iepriekš piesakoties pa tālruni 20247471,
būs gaidīti arī tūristi un
skolēni.
Solvita Cukere

17. novembra rītā pirmsskolas izglītības iestādes
“Zīlīte” sešgadnieku grupa
“Bitītes” ciemojās Ozolnieku vidusskolā, kur satikās
ar 2.c klases skolēniem.
Kopā visi minēja mīklas,
lika puzles un veidoja apsveikumu Latvijai. „Bitītes” bērniem tika dota iespēja arī iejusties skolēnu
lomā un piedalīties mācību stundā. Noslēgumā

sekoja īsa ekskursija pa
skolu, kur bērni iepazinās
ar skolas simboliku. Pēcpusdienā iestādes teritorijā no sarkanbaltsarkanām
svecēm tika izveidota latvju zīme – Mēness krusts,
kurai piemīt sargājošs
spēks.
Svētku
priekšvakarā
PII „Zīlīte” un filiālē katra
bērnu grupiņa ar mīlestību un patriotiskā garā

5

gatavoja kūkas, svētku
vakarā kopā ar vecākiem
bērni dziedāja dziesmas
Latvijai, baudīja dzimšanas dienas mielastu un
stāstīja par Latviju. Svētku rītā viss kuplais PII
„Zīlīte” kolektīvs pulcējas
kopā, dziedot himnu un
sūtot Latvijai vēlējumus!
Vineta Štube, PII „Zīlīte” un
Dace Kauliņa, PII „Zīlītes”
filiāle

Ozolniekos iedibina jaunu Patriotu nedēļas tradīciju

Patriotu nedēļas ietvaros, godinot Latvijas brīvības cīnītāju drosmi, Ozolnieku vidusskolā šogad
iedibināja jaunu tradīciju.
Lai iepazītu Ozolnieku novada vēstures un piemiņas
vietas, 76 skolēni, sākot no
6. līdz 12. klasei, nolēma
doties 8 kilometru Ozol-

nieku novada kultūrvēstures izzināšanas pārgājienā.
Lāpu gājiena laikā bija paredzētas vairākas pieturvietas, ko kuplināja skolēnu
stāstījumi par kultūrvēsturiskajām vietām.
Gājiena
organizēšanā
piedalījās 12. klases skolēni
un Jaunsargu pulciņš. Vie-

na no gājiena pieturvietām
bija Cenu kapi, kur skolēni
ar klusuma brīdi godināja
brīvības cīņās kritušos. Gājiens noslēdzās ar kopīgu
tējas baudīšanu un svinīgo
pasākumu pie pieminekļa
kritušajiem 6. Rīgas kājnieku pulka karavīriem pie
bijušās Skuju skolas.

PII „Pūcīte” audzina apziņu –
Es esmu latvietis
Latviskuma
redzamā
daļa ir simbolika – karogs
un ģerbonis, spilgtas personības tagadnē un pagātnē,
caur kuriem bērni apzinās
latviskuma vērtību un latviskumu sevī. Dziesmas,
latviešu
tautasdziesmas,
1935. gada Latvijas basketbolisti kā Eiropas čempioni - ir tik daudz lietu, kas
nes latviskumu. Bet ir arī
citādi tverams latviskums
– dvēseliski sajūtot sevi,
ejot dabā, braucot uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas
muzeju, maizes ceptuvi, pašiem cepot maizi, rūpējoties

par skudru pūzni, metot rudens lapas gaisā un smejot.
Puzurs un pūra lāde, ratiņš
un sprigulis, vērdiņš un cisu
maiss, abra un kūlis. Tik
daudz senu lietu, kuras šodien vairs nesastopam, bet
savu vērtību latviskā gara
saglabāšanā nav zaudējušas. Tās rādām bērniem PII
„Pūcīte”, lai kaut mazā sirds
stūrītī viņi to noglabā un
spēj nodot saviem bērniem
un mazbērniem, un apzinās
kā vērtību esam.
Laura Klegere-Dortāne, PII
„Pūcīte” izglītības metodiķe

Ozolnieku skolas skolotāji un gājiena organizētāji sola nākamgad gājiena kustību attīstīt vēl
plašāk. Arī skolas jaunieši
pozitīvi atsaucas gan par
vienotības un patriotisma
sajūtu 8 kilometru izaicinājumu gājienā, gan par
jauniegūtajām zināšanām

un atziņām. Patriotu nedēļā pieminam un pateicamies visiem Latvijas
brīvības cīnītājiem, kas
stājušies pretim ienaidniekiem, svinot drosmi un
pašaizliedzību!

Kitija Valeiņa, Ozolnieku
vidusskolas vēstures
skolotāja

Patriotisma nedēļa Ozolnieku
novada pirmsskolas izglītības
iestādē„Saulīte”
Kā katru gadu Latvijā, arī
Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādē
„Saulīte”, ar vecāku atbalstu, iestādi uzposa Latvijas
gadadienas svētkiem. Svētku nedēļā bērni tika iepazīstināti ar Latvijas valsts simboliem un Lāčplēša dienas
nozīmi, šogad - interaktīvā
veidā, lai bērnos rosinātu
lielāku interesi par vēsturiskajiem faktiem. Bērni ar
interesi vēroja īsfilmu „Latvija esam mēs paši”.

Paralēli lielajiem un
mazajiem patriotiskajiem
darbiem, arī šogad notika
gatavošanās lielkoncertam
Ānes kultūras namā, kur
sapulcējās vairāk nekā 200
skatītāji, lai klātienē vērotu mazo dziesmas un dejas
Latvijai!
Viss, ko mēs varam Tev
dāvāt, Latvija, esam mēs
paši – caur cieņu, mīlestību
un piederību!

dotas lielas iespējas attīstīt
savus talantus un virzīties
pretim sasniegumiem!”
Garozas pamatskolas audzēkņi ir pārliecināti: „Mēs
varam lepoties ar mūsu bagāto vēsturi, jo skola ir piedzīvojusi pirmos Latvijas
valsts neatkarības laikus pēc
Pirmā pasaules kara un atkal atdzimšanu 1991. gadā.
Šīs vietas vēsturei ir jāturpinās, un to mēs varam izdarīt

tikai visi kopā ar sapratni,
apņēmību, prātu, gribu, izturību un patiesu mīlestību
pret Dzimteni. Mēs vēlamies dzīvot brīvā un laimīgā
Latvijā. Sargāsim visi kopā
savas valsts bagātību un tās
vērtības. Mūsos ir spēks un
griba, kas vieno kopīgiem
mērķiem.”

Inese Karlevica, PII ‘’Saulīte’’
vadītājas vietas izpildītāja

Patriotu nedēļa Garozas pamatskolā
Garozas
pamatskolā
šogad svētku noskaņu Patriotu nedēļā radīja lāpu
gājiens kopā ar Salgales pamatskolas audzēkņiem uz
Vareļu pieminekli, erudītu
un daiļlasīšanas konkursi,
bet par neaizmirstamu notikumu izvērtās Valsts svētku koncerts 17. novembra
vakarā. 11. novembrī pie
Vareļu pieminekļa skolēni
runāja dzejas kompozīciju
„Mana Latvija” un izdziedāja patriotiskās dziesmas.
16. novembrī 1. – 4. klases
skolēni skolā ar Tēvzemei
veltītu dzeju piedalījās daiļlasīšanas konkursā, bet 17.
novembrī 1. – 9. klašu skolēni erudītu konkursā „Mans
novads, mana skola” pārbaudīja savas zināšanas par
novadu, skolu un latviešu
tradīcijām. Svētku koncertā

ar priekšnesumiem uzstājās
skolēnu ansamblis un koris,
muzicēja Salgales Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņi,
koncertu papildināja 5. – 9.
klašu skolēnu sagatavotās
dzejas kompozīcijas un apsveikums no dramatiskā
pulciņa. Klātesošajiem bija
iespēja aplūkot pirmsskolas
vecuma bērnu veidoto izstādi Latvijai.
Noslēgumā
Latvijas
dzimšanas dienas svētku
pasākumu kuplināja jauktā kora „Svīri” uzstāšanās
kopā ar operdziedātāju,
tenoru Ingu Pētersonu.
Daudziem
klausītājiem
Ingus Pētersons atmiņā
palicis kā populārs estrādes dziedātājs, kurš vēlāk
pilnībā pievērsies operas
žanram.
Operdziedātājs
bija gandarīts iepriecināt

Ozolnieku novada
cilvēkus un svētkus
pavadīt sirsnīgā gaisotnē: ”Lielā skatuve
un prožektori, kad
cilvēku sejas zālē neredz, nereti ļoti nogurdina, tāpēc priecājos, ja varu dziedāt
nelielai auditorijai,
ieskatoties cilvēku
acīs, sajūtot smaidus
un sirds enerģiju.
Mūzika atdzīvina manā atmiņā dažādus jaukus dzīves
notikumus, kurus dziedot
nododu klausītājiem. Esmu
iemīļojis Emīlu Dārziņu un
citus latviešu komponistus,
bet par prieku klausītājiem
skan arī neapolitāniešu
dziesmas. Man patīk uzstāties kopā ar jauniem
cilvēkiem. Tagad ir cits
laikmets, un jauniešiem ir

Solvita Cukere, sadarbībā
ar Garozas pamatskolas
žurnālistikas pulciņu
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Jau
septīto
gadu
Jaunsvirlaukas un Salgales pagastu apvienotais
jauktais koris „Svīri” 31.
oktobrī abu kaimiņu novadu iedzīvotājus Staļģenes sporta hallē aicināja
uz sadziedāšanās un sadraudzības
pasākumu.
Šogad tajā piedalījās –
koris „Svīri”, Lielplatones, Platones un Elejas
pagastu jauktais koris
“Sidrabe”, Jelgavas novada senioru koris „Gaisma”, Rīgas 64. vidusskolas jauktais koris un

sports

Kori
sadziedas
pasākumā
„Ceļā uz
Dziesmu
svētkiem”
Ozolnieku novada jauktais koris „Līga”.
Katrs koris iepriekš bija
sagatavojis trīs dziesmas,
ar kurām piedalījās koncertā, kur izpildīja latviešu
tautasdziesmu,
klasisku
kora dziesmu un izvēles
dziesmu. Ozolnieku novada koris „Līga” guva
klausītāju atzinību kā nopietnākais priekšnesums.
Savukārt jauktais koris
„Svīri” klausītājus priecēja
ar latviešu tautas dziesmu „Ai, zaļā līdaciņa” un
Pētera Barisona „Latvijā”,

bet klausītājus pārsteidza
ar jaunapgūto Ariela Ramiresa „Kreoliešu messa”
sarežģīto un temperamentīgo dziedājumu. Sadziedāšanās pasākums bija interesants gan dziedātājiem,
gan skatītājiem, turklāt šis
bija koru pirmais lielais
jaunās sezonas pasākums,
kur katrs koris atjauninājis
savu repertuāru ar jaunām
un skanīgām dziesmām.
Pēc koncerta pasākuma
dalībnieki atpūtās ballē
Helovīna noskaņās.
Solvita Cukere

Ieviešam jaunas piemiņas
tradīcijas Brankās
2015. gada 11. novembrī PII “Bitīte” izglītojamie, bērnu vecāki un iestādes darbinieki kopā ar
Branku jauniešu centru
un Branku pakalpojuma
centra pārstāvjiem vienojās kopīgā atceres pasākumā par godu Latvijas
brīvības cīņās kritušajiem
varoņiem. Skolotāja Brunita Silčenkova parūpējās par
noskaņas radīšanu, atgriežoties atmiņās 1919. gada
11. novembra notikumos,
ko apvija ar dzejoļiem un
stāstiem.
Atskanot valsts himnai
“Dievs, svētī Latviju” tika
iedegta pirmā lāpas uguns,
kas simbolizē ģimeniskumu un mājas pavardu. Kā
zināms no mūsu tautas vēstures, senie latvieši uguni,
līdzīgi kā citas lietas un parādības, personificēja, pie-

dēvējot tai cilvēka aizstāvja, kā arī palīga cīņā pret
plēsīgiem zvēriem lomu.
Pateicamies visiem, kuri
atrada laiku un iespēju, lai
kopīgi vienotos lāpu gājienā
Brankās. Gājiena noslēgumā Branku jauniešu centra
vadītājs Ingars Babčuks,
iesaistot PII ‘Bitīte” izglītojamo vecākus, bija sagatavojis arī nelielu improvizētu
ieskatu Andreja Pumpura
eposā “Lāčplēsis”.

Elīza Juste,
PII „Bitīte” vadītāja”

Mārtiņdiena atvērusi durvis
ziemai

Rotaļājoties veido
starpkultūru dialogu
13. novembrī pirmsskolēni „Bitītē” kultūras pēcpusdienā tikās ar
draugiem no tālās Indijas – Svati
Mani un Tedu, kuri šobrīd dzīvo
un strādā Latvijā. Abu tautu sadraudzības projektu izlolojušas
divas Biznesa augstskolas „Turība”
sabiedrisko attiecību studentes Diāna Zemīte un Daiga Rauba, kuras
uzrunāja tūrisma nozarē Latvijā
strādājošos indiešus un aicināja
iesaistīties PII „Bitīte” pedagogus,
ar kuriem bija izveidojusies radoša
sadarbība, kopīgi apmeklējot tālākizglītības kursus.
Abu kultūru saliedēšanas pasākumā bērni rotaļājoties iepazina
Indijas atrašanās vietu un lielumu
pasaules kartē, raksturīgākās atšķirības un abām tautām kopīgo. Viesi
parādīja bērniem nacionālos tērpus,

rakstību un iemācīja dažas vienkāršas indiešu valodas frāzes. Teds
bērniem rādīja skolas laiku fotogrāfijas un stāstīja par savu izglītības
ceļu. Bērni bija pārsteigti, ka bērni
Indijā katru dienu ierodas skolā
katrs ar savu ēdienu, saldumiem un
dalās kopīgā maltītē. Meitenes bija
pārsteigtas par krāšņajiem indiešu
kāzu tērpiem- sari. Pēc tam bērni ar
viesiem kopā gāja rotaļās un līmēja
piespraudes ar valsts karoga lentīti
un auseklīšiem.
Pasākuma organizatores uzsver,
ka galvenais mērķis bija bērniem
gūt pozitīvu pirmo iespaidu saskarsmē ar atšķirīgas etniskās izcelsmes pārstāvjiem, mazinot nedrošību un mācoties ieklausīties, tuvāk
iepazīstot citādo.
Solvita Cukere

Mārtiņdiena
simboliski aizver
rudens
durvis
un iesāk ziemas
darbu
cēlienu.
Ozolnieku novadā Mārtiņdiena,
iepazīstot latviskās
tradīcijas,
šogad aizvadīta
dubulti
krāšņi.
Mārtiņdienas tirdziņos gan pie
Ozolnieku Tautas nama, gan pie
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra (LLKC) tirgotāji
ar savu piedāvājumu bija parūpējušies, lai svētku galds ikvienam
pircējam būtu bagātīgi klāts. Ģimenes ar bērniem Mārtiņdienā
varēja darboties radošajās darbnīcas, noskatīties izrādi bērniem,
apgūt tautas dziesmas un rotaļas
kopā ar novada folkloras kopu
„Knipati”.
LLKC valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Cimermanis ir gandarīts,
ka svētki izdevušies: „Šogad kopā
ar kolēģiem un biedrību “Pārtikas
Amatnieki” tirdziņā pie LLKC aicinājām nodegustēt vietējo amatnieku ražotos gardumus. Šādu
pasākumu rīkojām pirmo reizi
un ceram, ka tas kļūs par ikgadēju tradīciju. Jauki, ka dziesmām
un rotaļām kopā ļāvās bērni ar
vecākiem un vecvecākiem, radot
siltu vienotības sajūtu.”
„Siltas zeķes, cimdus, ple-

cu lakatus, latviskas rotas, māla
traukus, metāla amatnieku darinājumus, īpašus gardumus,
rudens veltes, mājās ceptus pīrāgus, skābētus kāpostus, konservējumus, sulas, ievārījumus, zāļu
tējas, medu un bišu produktus
– to un vēl daudz ko citu varēja nopirkt Mārtiņdienas tirdziņā pie Ozolnieku Tautas nama.
„Arvien aicinām uz sadarbību
novada mājražotājus, zemniekus
un tirgotājus gadskārtu tradīciju
pasākumu kuplināšanā,” gandarījumu par izdevušos Mārtiņdienas tirgu pauž Novada Kultūras
nodaļas vadītāja Rita Barona.
Vistiņa un Gailītis pie Ozolnieku Tautas nama lielus un mazus
svētku apmeklētājus iepazīstināja ar tautas tradīcijām un ticējumiem, jo laiks starp Mārtiņiem
un Ziemas saulgriežiem ir īstais
laiks rokdarbiem, pasaku stāstīšanai un mīklu minēšanai kopā
ar bērniem.
Solvita Cukere
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„REMOSS”- 2015 pulcē azartiskas komandas no
Latvijas un kaimiņvalstīm
Piedzīvojumi, azarts, izturība un
smaids sacensību dalībnieku sejās
- tieši šāda gaisotne 14. novembrī
valdīja Ozolnieku novada Ānē un
Tetelē, kur sacensības „REMOSS”
- 2015 pulcēja vairāk nekā pusotru
simtu dalībnieku! Sacensību uzdevumi prasīja dalībnieku veiklību,
drosmi, attapību un savstarpēju sadarbošanos kopējās 37 dalībnieku
komandu stratēģijas kaldināšanā.
Sacensību gaitā dalībnieki meklēja kontrolpunktus novada teritorijā, katrā no tiem veicot dažādus
uzdevumus tiesnešu vai uzdevumos
norādītajā kartībā un nopelnot komandai sacensību ieskaites punktus. Komandas spēkiem mērojās
gan slidenos pārlēcienos ar virves
palīdzību, gan ar trošu palīdzību
paceļoties koku galotnēs un sienot
sarežģītus jūrnieku mezglus.
Ģimenes klasē šogad uzvaras
laurus plūca komanda „Ž999”
(Lietuva), kuri sacensībās piedalījās jau otro gadu - Andrius

Pranskevicius, Jurgita Jankauskaite, Pijus Giedraitis, aiz sevis
atstājot „MAKATANA FAMILY”
(Gints, Marita un Ralfs Malzubri).
A grupā, kur sacentās vecākie
skolēni, 1. vieta REMOSS komandai (Nauris Hofmanis, Rūta
Liflande, Laura Hofmane, Kristīne Apsēna), 2. vietā „RPPĢ”
komanda, bet 3. vietā komanda
„Uguni spļaujošās gumijas pīlītes”.
B grupā, kur sacentās jaunākie
skolēni, 1. vieta komandai „JNSC”
(Rihards Krūmiņš, Artūrs Freimanis, Ralfs Jānis Eižvertiņš un
Signe Sirmā), 2. vietā ierindojās
komanda ”Misa SIMILIK”, bet trešā palika „Jēkabpils 314.vienība”.
Pieaugušo sporta klasē 1.vietu izcīnīja komanda „GANDRS” (Uldis
Žimants, Dace Linde, Jānis Blanks,
Kristaps Epners) aiz sevis atstājot
komandas „Dinamīts” un „Piena
zobi”. Savukārt pieaugušo tautas
klasē uzvarētāju laurus plūca novadnieku komanda „ZAJEC” (Juris

AICINA OZOLNIEKU NOVADA
7. SPARTAKIĀDE!
Jau decembrī aicinām novadniekus
piedalīties 7. Ozolnieku novada spartakiādē, kas aizsāksies ar
Zolītes turnīru. Sākot
jauno
spartakiādes
sezonu, piedāvājam
jaunus sporta veidus,
iesaistot arvien lielāku interesentu loku.
Šogad jau zināmajiem
sporta veidiem pievienosies arī spēka un
veiklības diena, laivu
sacensības un rogainings. Ikviens varēs izmēģināt savus spēkus
kādā no 14 spartakiādes ietvaros piedāvātajiem sporta veidiem,
līdz ar to papildinot
punktus arī savas komandas kopējā kontā. Spartakiādē var
piedalīties Ozolnieku
novada iedzīvotāji un
viņu ģimenes locekļi
no 18 gadu vecuma.

Spartakiādes
aktivitātes
norisināsies
līdz 2016. gada jūnijam, pēc apstiprināta
kalendāra darba dienu
vakaros, sestdienās vai
svētdienās. Ozolnieku novada iedzīvotāji,
pēc savas dzīvesvietas,
tiek teritoriāli sadalīti
astoņās komandās.
No viena teritoriālā
iedalījuma var startēt
arī divas un vairāk
komandas, taču dalībnieki sacensību laikā
nevar pāriet no vienas
komandas uz otru. Individuālajās sacensībās dalībnieku skaits
komandā nav ierobežots. Lai noskaidrotu
savas teritoriālā sadalījuma komandas
galveno organizatoru,
zvaniet
Ozolnieku
Spartakiādes galvenajai sekretārei - Irēnai
Leitēnai t:26440373.

Katrs
Ozolnieku
novada
iedzīvotājs
– spartakiādes dalībnieks var startēt tikai
pie vienas no 8 komandām visas Spartakiādes 2015./2016. sezonas laikā. Ozolnieku
novada 7. Spartakiādes galvenais tiesnesis
– Ozolnieku Sporta
centra direktors Rolands
Baranovskis.
Sacensību kalendārs
un rezultāti Spartakiādes laikā būs skatāmi Ozolnieku sporta
centrā. Sekojiet informācijai: Ozolnieku
sporta centrā, Ozolnieku novada mājas
lapā www.ozolnieki.
lv, „Ozolnieku Avīzē”
un sociālajos tīklos.
Elīna Rozīte, Ozolnieku
novada Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas
vadītāja

Ozolnieku Sporta centra pasākumi decembr ī
Datums
01.12.
08.12.
15.12.
05.12.

Plkst.
19:00

12.12.

9:00-15:00

19.12.

14:00

20.12.

16:00

19:00

Sporta pasākumi
OZOLNIEKU NOVADA 7.SPARTAKIĀDE ZOLĪTE
ZOLĪTE
ZOLĪTE
LATVIJAS ČEMPIONĀTS BADMINTONĀ KLUBU KOMANDĀM
Ozolnieku klubs pret Penkules klubu
OZOLNIEKU ZIEMAS SKRĒJIENS
DISTANCES: 11:30 - 15,5 km. 11:30 - 2 km, 4,5km distance nūjotājiem un ikvienam interesantam no 5 līdz 105 gadu vecumam.
11:00 - bērnu skrējieni (sākot no 50 līdz 300 metriem)
VOLEJBOLS: NACIONĀLĀ LĪGA, 2. divīzija VK Ozolnieki pret
VK Rēzeknes novads MĀJAS SPĒLE
VOLEJBOLS: BALTIJAS LĪGA VK Poliurs/Ozolnieki pret VK Bigbank/Tartu

Kļaviņš, Inguss Šmits, Aivis Šiliņš
un Ilona Butkus), apsteidzot komandas „NeoVimba” un „AdventureLab.lv”.
Novadniece Ilona Butkus sacensībās piedalījās otro gadu, jo iepatikusies sacensību norise un daudzveidīgie, interesantie pārbaudījumi:
„Pērn startēju kopā ar ģimeni 20
km sacensību trasē, bet šogad kopā
ar domubiedriem - orientieristiem
startējām Tautas klases 30 km ga-
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rajā pārbaudījumu distancē. Visi
uzdevumi bija kopīgi paveicami un
priecājamies par izcīnīto uzvaru.”
Kā uzsvēra sacensību organizatori, sacensību mērķis ir popularizēt
veselīgu, aktīvu un sportisku dzīvesveidu un sporta tūrismu, it īpaši
jaunatnes vidū.

Solvita Cukere
sadarbībā ar Elīnu Rozīti, Ozolnieku
novada Veselīga dzīvesveida un sporta
nodaļu

Novada jaunie futbolisti
iemēģina spēkus turnīros

Komanda, kurā spēlē 2007. gadā
dzimušie un jaunāki sportisti, savu
pirmo turnīru Zemgales reģiona
sacensībās aizvadīja šī gada ziemā,
bet jau vasarā komanda ieņēma trešo
vietu sava vecuma grupā. Šajā rudenī
“FK Ozolnieki” bērnu komanda spēlē
un gūst pirmo pieredzi nopietnākās
sacensībās trijos lielos starptautiskos
turnīros – „Rudens Salaspils CUP
2015”, “Rīgas CUP 2015” un “Ziemas
Salaspils CUP 2015”. Rezultāti pirmajam gadam ir labi - iegūtas no 9. līdz
16. vietai 20 komandu konkurencē.

OzoFit piedavā
Pirmdienās:
18:00 Pilates grūtniecēm
19:00 Pilates
Otrdienās:
19:00 Pilates
Trešdienās:
12:00 Treniņš jaunajām māmiņām
Ceturtdienās:
19:00 Pilates
Piektdienās:
12:00 Treniņš jaunajām māmiņām
Kontakti: mob.27808138
facebook: https://www.facebook.com/
ozofitness
epasts:ozolniekifit@gmail.com
OzoFit adrese: Baltijas Starptautiskā
akadēmija (BSA), Skolas iela 4b.

Jaunajā - ziemas sezonā novada
jaunie futbolisti plāno piedalīties
vairākās sacensībās un spēlēt ar
trim komandām: 2007., 2008. un
2009. gadā dzimušajiem bērniem.
Šobrīd “FK Ozolnieki” komandai trūkst
spēlētāju komandu pilnai nokomplektēšanai, tāpēc ikviens Ozolnieku
novada bērns ir laipni gaidīts treniņos,
kas notiek pirmdienās, trešdienās un
piektdienās no plkst. 17:00 Ozolnieku
Sporta centrā un ir bez maksas.
Rimants Štopis (Tālr.:26402025),
„FK Ozolnieki” treneris
«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

Sveicam decembra
mēneša jubilārus!

Dievkalpojumi Dalbes
evaņģēliski luteriskajā
baznīcā 2015. gada
Adventā
13. decembrī plkst. 14.00
20. decembrī plkst. 14.00
Kristus piedzimšanas
svētvakara dievkalpojums
24. decembrī plkst. 14.00

Juliannu Aleksanderi
Birutu Bojanovsku
Miķeli Grigorceviču
Sarmīti Ķepīti
Helmutu Balodi
Genonvevu Celmu
Anatoliju Gudovsku
Viktoru Hveženko
Ritu Kozirkovu
Arni Šimiņu
Vilmu Grūbi
Ivanu Marčenoku
Birutu Ormani
Austru Učelnieci
Františku Visocku

Tā puķe uzzied, ko tu paņem rokā;
Tā sirds sāk mīlēt, ko tu uzlūko.
Tev ir jau viss, tu staigā zvaigžņu lokā Es tev vairs dāvāt nevaru neko.

Salgales evaņģēliski luteriskajā draudzē
Adventa laika Dievkalpojumi katru
svētdienu plkst.14.00
Ziemassvētku vakara dievkalpojums 24.decembrī plkst.16.00
ar Salgales Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu piedalīšanos

Salgales Mūzikas un
mākslas skolā
Ziemassvētku koncerts
15. decembrī plkst.17.30

Ozolnieku Tautas namā
2. decembrī plkst.19:00 Ilzes
Beķeres gleznu izstādes
“Tavā dārzā snieg...” atklāšana.
Izstāde apskatāma
no 2. decembra - 15. janvārim.

Paldies Ozolnieku novada
pašvaldībai par gājēju celiņu
no veikala „Vesko” līdz
„Ozolnieku aptiekai” izbūvi.
Rīgas iela 19, Ozolniekos

Ozolnieku Tautas nams
decembrī ielūdz

Ozolnieku Mūzikas skolas
audzēkņu Ziemassvētku
koncerts
„Prieks pasaulei...”
14. decembrī plkst. 18.00
Ozolnieku Tautas namā.

ĀNES kultūras namā decembrī

11. decembrī plkst.19:00 Ānes kultūras namā viesosies
Ozolnieku amatierteātris ar britu rakstnieces Šīlas Dileinī
izrādi „Medus garša”. Tas ir stāsts par alkām pēc laimes,
mīlestības, tuvības, par maldiem, kritieniem, sāpēm un
vilšanos. Režisore Dace Vilne. Ieejas maksa 2 EUR.
19. decembrī plkst.17:00 Balle novada senioriem.
Pasākumā spēlēs grupa “Fortis” un gaidāmi dažādi
pārsteigumi. Iepriekšēja pieteikšanās Ānes kultūras namā,
1.kabinetā, pie klientu apkalpošanas speciālistes Larisas
Veipas. Salgales pagasta seniorus aicinām sazināties ar
Andu Plikšu pa tālruni 29109265.

2. decembrī plkst. 10:30 un 14:00 izrāde bērniem “Reiz dzīvoja”
(pēc H.K. Andersena pasakas motīviem “Princese uz zirņa”).
Režisore Dita Balčus. Ieeja: 2,50 EUR.
6. decembrī plkst. 17:00 Austrumu deju studijas “Aīda” 10 gadu jubilejas
koncerts – deju pasaka “Zvaigžņotās debess noslēpums”. Piedalās: Austrumu
deju studija “Aīda”, deju kolektīvi “Farida” no Baldones, “Džunda” no Jelgavas,
“Leila” no Ozolniekiem. Koncerts krievu valodā. Ieeja: 2.50 EUR.
10. decembrī plkst. 19:00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde
Šīla Dileini “Medus garša”. Režisore Dace Vilne. Ieeja: 2,50 EUR.
23. decembrī plkst. 16:00 Ziemassvētku balle senioriem. Koncerts un dejas.
Galdiņu rezervēšana līdz 21. decembrim Ozolnieku Tautas namā. Omulībai līdzi
groziņš. Ieeja: 2,50 EUR.
21. decembrī plkst. 18:00 Bērnu muzikālā teātra “Nianse” koncerts “Kur
palikusi Ziemassvētku poga?”. Ieeja brīva.
25. decembrī teatralizēta Ziemassvētku rotaļu programma “Kāpējpeļuka
piedzīvojumi ŠURUMBURUMMEŽĀ.”
 Plkst. 11:00 Ozolnieku pagasta bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu
(bērnam dāvaniņa no Ozolnieku novada domes, pieteikties pie sekretāres T.
63050241, 28652208).
 Plkst. 13:00 Sarīkojums bērniem līdz 9 g. vec. Ieeja: 1,50 EUR no cilvēka, biļešu iegāde līdz 23. decembrim (vecāku sagādāta saldumu paciņa ar bērna vārdu
un uzvārdu, iepriekš atnesot uz Tautas namu).
31. decembrī plkst. 22:00 - 04:00 Gadu mijas balle ar grupu “Tērvete”.
Galdiņu rezervēšana un biļešu iegāde līdz 28. decembrim. 31. decembrī biļetes
vairs netiks tirgotas. Ieeja: 10,00 EUR.
31. decembrī plkst. 24:00 uguņošana pie Ozolnieku novada domes.
Kases darba laiks – O., T., C., P. 16:00 – 20:00 un stundu pirms pasākumiem. Biļešu
iepriekšpārdošana TN kasē un bilesuparadize.lv.  Info: www.ozolnieki.lv/
kultura/tautasnams.  T. 63050144, 26525350

27. decembrī plkst.13:30 Ziemassvētku eglītes
pasākums pirmsskolas vecuma bērniem. Pieteikties pie
Ānes kultūras nama direktora Raivja Zigmunda, līdzi
ņemot savam bērnam sarūpētu dāvaniņu.

Ozolnieku novada jauniešu centri organizē
labdarības akciju “Saldie Ziemassvētki”, lai
dāvātu Ziemassvētku sajūtu un dāvanas Ozolnieku novada mazturīgajām ģimenēm. Pirms
Ziemassvētkiem novada jaunieši dāvanas
iesaiņos, noformēs, sagatavos priekšnesumus
un apciemos ģimenes Ozolnieku novadā,
dāvājot saldumu paciņas.
Lūgums visiem Ozolnieku novada
iedzīvotājiem ziedot saldumus jums tuvākajā
jauniešu centrā, sazinoties ar vadītāju vai ierodoties klātienē centra darba laikā.
Tālrunis informācijai: 29854280.
Visi kopā dāvāsim mīlestību un prieku novadnieku ģimenēm ar bērniem!

mājas vecākā Valda Leite

Einārs Ervīns Deribo, Ozolnieku novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciālists

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli
Ozolnieku novada domes izsoles
komisija rīko nekustamā
īpašuma „Graudi”,
Jaunpēternieki, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, ar kadastra
Nr.5444 004 0041, kura sastāvā ir
zemes vienība 1,1977 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5444
004 0041 un būve ar kadastra
apzīmējumu 5444 004 0041 00,
rakstisku izsoli ar augšupejošu
soli.
Izsoles dalībnieki savus
piedāvājumus var iesniegt, sākot

no 2015. gada 30. novembra līdz
2015. gada 29. decembrim plkst.
8:15 Ozolnieku novada
pašvaldības kancelejā, Stadiona
ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku
novadā.
Piedāvājumi tiks atvērti 2015.
gada 29. decembrī plkst. 8:20,
Ozolnieku novada pašvaldības
zālē, Stadiona ielā 10,
Ozolniekos.
Mantas (izsoles) sākumcena ir
EUR 6 329.
Izsoles dalībniekam pirms izsoles

ir jāsamaksā nodrošinājums EUR
632.90 apmērā Ozolnieku
novada domes kontā Nr.
LV72HABA0551001405027, a/s
„Swedbank”, kods: HABALV2X, ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma
„Graudi” izsoles nodrošinājums”
Nekustamais īpašums ir publiski
pieejams – ikviens pretendents
var veikt tā apskati.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties www.ozolnieki.lv,
sadaļā „Sabiedrība”, kā arī
Ozolnieku novada pašvaldībā

(Stadiona ielā 10, Ozolniekos,
Ozolnieku novadā) darba laikā
pie ziņojuma dēļa.
Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā
piedāvātā augstākā cena divu
mēnešu laikā no izsoles dienas,
tās iemaksu veicot pašvaldības
kontā.
Uz izsolāmo mantu nav personas ar pirmpirkuma tiesībām.
Kontaktpersona: izsoles komisijas priekšsēdētāja Zanda Oša, tel.
63084708, e-pasts: zanda.osa@
ozolnieki.lv

Salgales pagastā decembrī

27. decembrī plkst.11.00 Garozas pamatskolā svētku eglīte
pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu.
Dāvana no Ozolnieku novada Domes.
Uz pasākumu kursēs autobuss.
30. decembrī no plkst. 21.00 - 4.00
Vecgada „Jautrā cepuru balle” ar mūziķi un
vakara vadītāju Edgaru Lindi.
Balvas atraktīvākajām, radošākajām, oriģinālākajām cepurēm.
Līdzi ņemam groziņu.
Ieejas maksa - 3.00 EUR
Lūdzu iepriekš pieteikties pa tālr.:29109265

Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu
biedrība aicina novada daudzbērnu
ģimenes, kurās aug trīs un vairāki bērni,
pieteikties biedrības sarūpētajai
Ziemassvētku paciņai.
Lūgums pieteikties sarūpētā pārsteiguma saņemšanai līdz
2015.gada 15.decembrim pa tālruni 29445606 vai e-pastu
daudzberni@ozolnieki.lv.
Pieteikumā lūgums norādīt paciņas piegādes adresi un
kontakttālruņa numuru.

Aizsaulē
aizgājuši
Alens Žuks
Melita Puriņa
Malda Kaķe
Visvaldis Cīrulis
Genoveva Lisovska
Andrejs Maksimuks
Alfrēds Ābelnīca
Genādijs Kudrjavcevs
Antoņina Ņesterova
Andris Veckungs
Mihails Karpovs
Biruta Dzirkale
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