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ar saknēm novadā

„Auči” un „Billītes” iesaistās Eiropas
Kultūras mantojuma dienā Zemgalē
„Auču” muzeja vadītāja
Ineta Freimane: „Ēka ir tukša vieta un čaula, ja nav cilvēku ieguldījuma un darba.
Prieks, ka „Aučos” varam
rīkot šādu brīnišķīgu pasākumu - vietā, kur eiropeiski
domājuši politiķi izveidoja
šo valsti.”
Neformālās sarunās brīvā gaisotnē aizritēja vairākas stundas, diskutējot
par Latvijas vietu Eiropas

Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija šoruden, izsludinot Eiropas Kultūras mantojuma
dienas, rosināja akcentēt
Eiropas dimensiju – Latvijas kultūras mantojuma vietu Eiropas kultūras vēstures
veidošanā un otrādi – Eiropas ietekmi Latvijas kultūras
vērtību veidošanā.
„Kad Ozolnieku novads
izvirzīja “Aučus” kā vienu no
Kultūras mantojuma dienu
pasākuma vietām, sapratām
- mūsu daļa šoreiz nebūs tradicionālās kultūras mantojuma vērtības, bet gan politika. J.Čakste pieskaitāms pie
latviešu politiskās aristokrā-

tijas. Viņš gāja līdzi Eiropas
laika garam, zinātnei, politiskai un sociālai attīstībai.
J.Čakste bija augsti izglītots
eiropietis,” uzsver viens no
pasākuma organizatoriem
Edgars Paulovičs.
12.septembrī J.Čakstes
dzimtas mājās „Aučos”
novadnieki pulcējās uz
tikšanos jeb „kafiju ar politiķiem” - Andri Piebalgu
un Ati Lejiņu, kuru dzīves
un darba pieredze ļāvusi
dziļāk paraudzīties uz Latvijā notiekošajiem aktuālajiem politiskajiem procesiem, piemēram, migrāciju
un bēgļu jautājumu plašākā kontekstā. Kā uzsvēra

vidē. Klātesošajiem bija
iespēja uzdot jautājumus
un apmainīties viedokļiem
par Latvijai un Eiropai svarīgām tēmām, piemēram,
izglītības kvalitāti, atbalstu
Ukrainai, un citām nozīmīgām aktualitātēm.
Andris Piebalgs saru-

nā uzsvēra: „Runājot par
Eiropu, mums vienmēr ir
jāatgriežas pie Latvijas. Savai valstij mēs visi vēlamies
drošību un labklājību, un tas
nenāk pats no sevis. Droša
Eiropa ir Latvijas drošības
interesēs, un mūsu ekonomika ir cieši saistīta ar Eiropas ekonomisko izaugsmi.
Latvija ir maza valsts, tāpēc
pirms katra politiskā lēmuma būtu jāskatās trīs
soļus uz priekšu - jābūt tālredzīgākiem.
Eiropai ir jāmēģina
veidot
robustākas
politikas, un valstu
valdībām ir jāatrod
kompromiss,
ko
nevar nevienam uzspiest. Es esmu lepns
par šo valsti, kvalitātes ziņā. Mēs ikdienā
vienkārši nenovērtējam to, ko mēs varam.”
Atis Lejiņš, dzimis
Jelgavā, trimdas latvietis,
dibinājis Latvijas ārpolitikas
institūtu, Saeimas deputāts
Eiropas lietu komisijā: ”Katram vēstures nogrieznim ir
sākums un beigas. Šobrīd
vērojam pārejas procesu
līdz nākamajam vēstures
nogrieznim un esam jauna

vēstures posma sākumā.
Latvijai ir dziļas saknes Eiropā. 2004. gadā, atgriežoties
Eiropas apritē, var teikt, ka
esam atgriezušies savās vēsturiskajās mājās.”
Vēlāk pasākuma dalībniekiem bija iespēja doties
uz Edvarta Virzas un Elzas
Stērstes memoriālo māju
„Billītes”, kas visu dienu bija
atvērtas apmeklētājiem no
dažādām valstīm. „Billīšu”
dārzā bija izstādītas mākslinieku Birutas Baumanes,
Kurta Fridrihsona, Laines
Kainaizes un Vijas Spekkes
gleznas par Franciju. Bet
novakarē „Billītēs” izskanēja
franču komponistu klaviermūzikas koncerts un Elzas
Stērstes un Edvarta Virzas
dzejoļu lasījumi franču, angļu, igauņu, somu un latviešu valodās, kā arī Virzas
„Straumēnu” fragmentu lasījumi. Diāna Jance uzsvēra
pasākuma būtību: ”Šodien
„Billītes” ir kļuvušas par nelielu Eiropas kultūras mantojuma saliņu, tā kā to būtu
vēlējušies Edvarts Virza un
Elza Stērste. Šī ir vieta, kur
padomāt, aprunāties, rosinot iedziļināties mūzikā,
dzejā un telpā.”
Solvita Cukere

Tēva dienu svin ģimenēs un izglītības iestādēs
Septembra otrajā svētdienā atzīmējām Tēva dienu, kas pamazām kļūst par
jauku tradīciju ģimenēs un
novada izglītības iestādēs.
„Ikdienā esam novērojuši,
ka ir ļoti daudz gādīgu tēvu,
kuri sniedz saviem bērniem
nepieciešamo atbalstu. Arī
tēvi ir pelnījuši pateicību,
atzinīgus vārdus un īpašu
dienu, kurā viņus godina
visa ģimene un sabiedrība
kopumā,” uzsver pedagogi.
Tēti kopā ar bērniem
svētku dienā čakli darbojās
PII „Zīlīte” pagalmā, zāģējot
koka ripas iestādes mūzikas
nodarbību zāles rotāšanai.
„Nekas nelīdzinās pašu gatavotai un rūpīgi izlolotai
dāvanai. Tā ietver īpašu
sirds siltumu, mīļas domas

un dāvinātāja personīgo
attieksmi. Šodien bērni tētiem dāvās pašu gatavotas
veltes,” stāsta iestādes vadītāja Maira Ezermane.
Landsmaņu
ģimenes „galva”, kurš lepojas
ar abiem dēliem, uzsver:

„Vīrietim kā tēvam ir jābūt
galvenajam balstam savai
ģimenei un bērniem. Vienlaikus arī tēviem ir svarīgi
saņemt pateicību un atzinīgu novērtējumu par ģimenei veltītajām rūpēm.”
Zigmundu ģimenes

„galva” Raivis ikdienā lolo
trīs atvasītes: ”Atzīmējot
Tēva dienu, svarīgi ir vērst
uzmanību arī uz tēva pienākumiem un atbildību.
Svētki ģimenē nekad nav
par daudz.”
Rimeicānu ģimenes
„galva” lepojas ar dēlu: ”
Mūsdienu sabiedrībā vīrieša loma ir mainījusies.
Priecē, ka vīrieši aktīvāk iesaistās bērnu audzināšanas
darbā.”
Zanderu
ģimenes
tēti priecē dēls un meitiņa: „Manuprāt, vīrietim
ir jābūt galvenajam ģimenes apgādniekam, kuram
jārūpējas par ģimenes
labklājību. Man zināmie
vīrieši prot patstāvīgi tikt
galā ar bērnu audzināšanu

un dažādiem mājas pienākumiem. Vecais dalījums
ģimenē sieviešu un vīriešu
darbos pamazām izzūd.”
Degaiņu
ģimenes
tētis darbojas kopā ar dēlu:”
Man ir nozīmīgs un dārgs ar
dēlu kopā pavadītais laiks.
Priecājos, ka varu viņam
iemācīt to, ko pats zinu un
protu.”
Lazdiņu
ģimenes
tētis, kurš lolo dēlu un
meitiņu, atzīst: ”Mani patīkami pārsteidza ģimenes
sagādātie jaukie pārsteigumi Tēva dienā - svētku brokastis un kopīga ekskursija
uz Briežu dārzu. Šie svētki
ar pozitīvo novērtējumu
iedvesmo jauniem sasniegumiem.”
Solvita Cukere
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Ozolnieku
novada domes
sēdē nolēma.

1. Uzdot pašvaldības izpild-

direktoram likumā noteiktajā
kārtībā organizēt iepirkuma
procedūru jaunas piebūves
celtniecībai pie pirmsskolas
izglītības iestādes „Bitīte”,
kas nodrošinātu vietu divām

pirmsskolas izglītības bērnu
grupām.
2. Atbalstīt Zemessardzes
52. kājnieku bataljona
veterānu apvienību un līdzfinansēt Kurzemes divīzijas
3. Jelgavas kājnieku pulka
karoga izgatavošanu.

Paplašinātas bezvadu
interneta izmantošanas
iespējas novada
iedzīvotājiem
Laikā no 2014. gada
oktobra līdz šī gada jūnijam pašvaldībā tika īstenots Eiropas reģionālās
attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansēts
projekts
„Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ozolnieku novadā”. Projekta
mērķis bija paplašināt interneta izmantošanas iespējas novada iedzīvotājiem, nodrošināt piekļuvi
elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai pēc iespējas plašākam
iedzīvotāju lokam. Projekta ietvaros tika iegādāti
datori, multifunkcionālās
iekārtas un rūteri jeb tīkla iekārtas. Tos uzstādot,
izveidoti 3 jauni un pilnveidoti 3 esošie bezvadu
publiskās interneta piekļuves punkti (PIPP).

Projekta īstenošanas
rezultātā bezvadu internets un piekļuve datoriem ir pieejama novada
domes ēkā, iedzīvotāju
apkalpošanas centrā Ānē,
Salgales pagasta pārvaldes ēkā „Vīgriezes”, Ozolnieku centrālajā bibliotēkā, Garozas bibliotēkā un
Vainu bibliotēkā Brankās.
Šajos punktos ir pieejams bezmaksas bezvadu
internets, kā arī attiecīgo
iestāžu darba laikā iedzīvotājiem nodrošināta
piekļuve datoriem dažādu
elektronisko pakalpojumu izmantošanai. Šajos
punktos par maksu ir
iespēja izmantot kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas pakalpojumus.

Antra Pošeika, Attīstības
plānošanas daļas vadītāja

aktualitātes

Ozolnieku novadā nerimst būvdarbi
dzīves vides labiekārtošanā
Pēc vasaras, atskatoties
uz šogad padarīto infrastruktūras un iestāžu sakārtošanas jomā, ir izveidojies
zināms paveikto darbu saraksts. Tikko ir noslēgušies
asfalta seguma atjaunošanas darbi Kastaņu, Parka un
Stadiona ielās Ozolniekos,
kā arī Akāciju ielā Rencelēs,
Salgales pagastā. Ir izbūvēts
gājēju celiņš uz “Aizupēm”,
kā arī gājēju celiņš Kastaņu
ielā. Izbūvētas auto stāvvietas Parka un Kastaņu ielās
un pie Ozolnieku vidusskolas. Ir izremontēts otrais
stāvs Garozas pakalpojumu centrā “Eži” un Salgales Mūzikas un mākslas
skolas telpās. Skolās un
pirmsskolas izglītības iestādēs veikti ikgadējie remonti, ļaujot skolēniem jauno
mācību gadu uzsākt gaišās

un izremontētās telpās. Šovasar SAC „Zemgale” veikta
viena korpusa siltināšana,
kā arī pabeigti pagalma labiekārtošanas darbi, veidojot
skaistu vidi pastaigām un
atpūtai.
Tomēr līdz gada beigām
vēl priekšā ir virkne nopietnu darbu, kurus realizējot
varēs teikt, ka 2015. gadā
plānotie novada infrastruktūras sakārtošanas darbi ir
paveikti. Jāpabeidz iesāktie
ūdensvada, lietus ūdeņu un
saimnieciskās kanalizācijas
būvniecības darbi Spartaka
ielā, Ozolniekos, kā arī lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve Dalbē, Ozolu
ielā. Pilnā sparā šobrīd rit
automašīnu stāvvietas izbūve Ānē pie PII „Saulīte” .
Šoruden tiks veikti ceļa
seguma
rekonstrukcijas

darbi Saules ielā, Ozolniekos, no Zvaigžņu ielas krustojuma līdz mājai Nr. 9, kā
arī izbūvēts gājēju celiņš no
Ozolnieku Tautas nama līdz
veikalam „Vesko”. Veiksim
apgaismojuma uzlabošanu Saules ielas dzīvojamo
māju kvartālā Brankās
un Upes ielā Garozā, kā
arī 1. maija ielā Emburgā.
Šoruden vēl jāīsteno arī
gājēju celiņa izbūve Saules
ielā, sākot no Ausekļa ielas
līdz PII „Bitīte” Brankās.
Paralēli strādājam pie
nākamā gada plāniem un
veicamo darbu prioritāšu
apzināšanas, lai plānots un
mērķtiecīgs darbs pie sakārtotas vides un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas ne mirkli neapstātos.
Jānis Počs, pašvaldības
izpilddirektors

Aicinām piedalīties iedzīvotāju sapulcēs!
Ozolnieku novada
pašvaldība 2015. gada oktobra beigās un novembra
sākumā plāno organizēt
iedzīvotāju sapulces,
piedāvājot iedzīvotājiem
iespēju klātienē saņemt
informāciju un sniegt
ierosinājumus par divām
aktuālām tēmām:
■ Kultūras pasākumi un
jomas attīstība Ozolnieku
novadā;
■ Ozolnieku novada
pašvaldības 2016. gada
budžeta plānošana.
Aicinām iedzīvotājus
līdz šī gada 16. oktobrim

sagatavot un iesūtīt interesējošos jautājumus par norādītajām sapulču tēmām,
sūtot vēstuli uz e-pastu:
liga.tamberga@ozolnieki.
lv vai zvanot: 63085179
(norādot vārdu, uzvārdu
un sapulces datumu, ko
paredzēts apmeklēt), lai
atbildīgie speciālisti var
sagatavot nepieciešamo
informāciju. Tāpat aicinām
iespēju robežās apmeklēt
sapulci, kas notiek Jūsu
pagastā, lai iesūtītie jautājumi būtu aktuāli lielākajai
daļai klātesošo sapulces
dalībnieku.

Iedzīvotāju sapulču laiks un
vieta:

27.10.2014. – plkst. 19:00 Emburgā, Salgales pagasta pārvaldē,
adrese: „Vīgriezes”, Emburga, Salgales pagasts;
29.10.2014. – plkst. 19:00 - Garozā,
Garozas pakalpojumu centrā, adrese:
„Eži”, Garoza, Salgales pagasts;
03.11.2014. – plkst. 19:00 - Ānē,
Ānes kultūras namā, adrese: Celtnieku iela 12b, Cenu pagasts;
04.11.2014. – plkst. 19:00 - Brankās, Branku pakalpojumu centrā,
adrese: Parka iela 4; Cenu pagasts;
12.11.2014. – plkst. 19:00 - Ozolniekos, Domes ēkā, Adrese: Stadiona
iela 10, Ozolnieku pagasts.

Pieejams finansējums pašvaldības grants ceļu
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
Lauku atbalsta dienests
(LAD) no šī gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanu
pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā. Kopējais
publiskais
finansējums
izsludinātajai projektu iesniegumu
pieņemšanas
kārtai ir 126 635 591 EUR.
Ozolnieku novadam piešķirtā kvota ir 0,49 milj.
EUR. Pasākuma mērķis ir
atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanai lau-

ku teritorijās, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Atbalsts
paredzēts
pašvaldības
grants ceļu bez cietā seguma pārbūvei un izbūvei.
Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas
un pārstrādes objektiem un
integrēta tipa projektiem,
kas tiek īstenoti kopā ar
pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakš
pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Pašlaik pašvaldībā tiek
apkopota un izvērtēta in-

formācija par potenciāli
rekonstruējamiem pašvaldības īpašumā esošajiem
grants ceļu posmiem, kas
atbilstu MK noteikumos
izvirzītajām prasībām un
sanāksmes ar lauku uzņēmējiem tiks organizētas
sekojošos datumos: 21. oktobrī plkst. 16.00 Salgales pagasta pārvaldes
ēkā „Vīgriezes” un 22.
oktobrī plkst. 16.00
Branku pakalpojumu
centrā, Cenu pagasts.
Informācija par sanāksmēm tiks ievietota arī pašvaldības mājas lapā www.
ozolnieki.lv, sadaļā „Aktualitātes sabiedrībā”, kā arī izvie-

tota pašvaldības iedzīvotāju
apkalpošanas centros. Aicinu ieinteresētos novada
iedzīvotājus piedalīties
sanāksmēs, kā arī līdz
sanāksmēm
iesniegt
priekšlikumus par šiem
jautājumiem, rakstot uz

e-pastu:
antra.poseika@
ozolnieki.lv, vai adresējot tos
Ozolnieku novada domei,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku pag., Ozolnieku
nov., LV-3018.
Antra Pošeika, Attīstības
plānošanas daļas vadītāja
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Uzsākta veikala būvniecība pie Ozolnieku ezera

SIA „Ozolnieku bode”
informē, ka ir noslēgts līgums ar būvniecības firmu
SIA „Konsors” par veikala
ēkas un stāvlaukuma izbūvi un nodošanu ekspluatācijā līdz 2016.gada marta
sākumam. Ņemot vērā
iedzīvotāju ierosinājumus
par nepieciešamību uzbūvēt tirdzniecības centru,
jo vietējie veikali nespējot
pilnībā nodrošināt pircēju
prasības, Ozolnieku novada
dome 2012. gada 10. aprīļa
domes sēdē atbalstīja ideju
par veikala būvniecību un
nolēma organizēt pašvaldības zemes gabala „Ozolnieku ezers” daļas nomas
tiesību izsoli, lai piedāvātu

uzņēmējiem iespēju uzbūvēt tirdzniecības centru, kas
pircējiem piedāvātu plašu
produktu un pakalpojumu
klāstu, ieskaitot kafejnīcu, tāpat nodrošinātu auto
stāvlaukuma izbūvi, snie-

dzot iespēju vasaras atpūtniekiem ērti novietot auto
ūdenskrātuves tuvumā.
Veikala būvniecība laukumā pie Rīgas ielas nebija izvēlēta nejauši: pirmkārt, veikals tiks izvietots

cilvēkiem pieejamā vietā,
kā iebraucot Ozolniekos
no Rīgas, tā no Jelgavas
puses, būtiski, ka netālu
no izvēlētās vietas atrodas
sabiedriskā
transporta
pietura. Veikala izvietojums neskars pludmales
zonu, saglabājot gan volejbola, gan atpūtas zonu,
jo iznomātā zemesgabala
robeža uz ezera pusi sakrīt ar esošā stāvlaukuma robežu. Ievērojot visas ierobežojumu zonas,
izsoles uzvarētājam ir
pienākums par saviem
līdzekļiem veikt vismaz
simts automašīnu stāvvietu un vismaz trīs publiski
pieejamu bez maksas sa-
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biedrisko tualešu izbūvi.
Būvvalde pārraudzīs būvniecības procesu un kontrolēs, lai netiktu pārkāpti
nepieciešamie ierobežojumi, kas attiecas uz atpūtas
zonas saglabāšanu.
Lai uzlabotu satiksmes
drošību uz Rīgas ielas,
pašvaldība ir vērsusies pie
ceļa īpašnieka VAS „Latvijas Valsts ceļi” ar lūgumu
aktualizēt projektu par
apļveida krustojuma izveidi Skolas, Eglaines un
Rīgas ielas krustojumā
un piedāvājusi sadarbību, pamatojoties uz to, ka
daļa no šī projekta tiktu
realizēta arī uz pašvaldības zemes.

Ozolniekos siltuma piegādi nodrošinās
jaunā šķeldas katlu māja

Ozolniekos siltumu jau
nākamgad ražos jaunā katlu māja, kuras siltuma jauda (3 MW) tiks nodrošināta
ar atjaunojamajiem energoresursiem – biomasu jeb
šķeldu. Katlu māja, kas tiks
būvēta Skolas ielā 9, Ozolniekos, padarīs patērētājus
neatkarīgākus no dabasgāzes un citu ārvalstu izejvielu
piegādēm, jo ražošanā tiks
izmantota pašmāju šķelda.
Ne mazāk svarīgi, ka šāda
siltuma ražošana ir daudzkārt draudzīgāka dabai.
Jaunās šķeldu katlu mājas
būvniecība ir pirmais solis pārejai uz atjaunojamo
energoresursu izmantošanu novada siltumapgādē.
Līdz šim siltumapgādi
Ozolniekos
nodrošināja
katlu mājas Kastaņu ielā 2,
Jelgavas ielā 35 un Skolas
ielā 9. Katlu māja pie sociālās aprūpes centra „Zemgale” (Skolas ielā 9), kas
nodrošina siltuma piegādi
pansionātam un divām
daudzdzīvokļu mājām, ir
tehniski nolietojusies un
ilgtermiņā nespēs nodrošināt nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi
esošajiem
patērētājiem.
SIA "Ozolnieku KSDU"
valdes lēmumu par jaunās
katlu mājas būvniecību
veicinājis arī apstāklis, ka
no 2017. gada netiks nodrošināts līdzšinējais valsts
atbalsts, iepērkot elektroenerģiju no koģenerācijas

stacijām, kas darbojas ar
dabasgāzi, un AS “Latvenergo” no Ozolnieku uzņēmuma SIA “Ozolnieku
KSDU”
elektroenerģiju
par paaugstinātu cenu nebūs ieinteresēts iegādāties.
Tādējādi SIA “Ozolnieku
KSDU” būtu nepieciešams
ievērojami paaugstināt siltumenerģijas tarifus.
Līdz ar jaunās šķeldas
katlu mājas būvniecību,
plānots izbūvēt arī jaunas
siltumtrases gar Skolas ielu,
lai jauno šķeldas katlu māju
savienotu vienotā sistēmā
ar Ozolnieku dabasgāzes
katlu māju Kastaņu ielā 2
un pievienotu jaunus patērētājus. Jaunajā katlu mājā
saražotā siltumenerģija tiks
piegādāta visiem Ozolnieku
centralizētās siltumenerģijas patērētājiem.
Sakarā ar minētajiem
siltumtrases izbūves darbiem laika posmā no
01.10.2015. līdz 15.12.2015.
Skolas ielā tiks ierobežota
transporta kustība un būs
mainīti sabiedriskā transporta kustības maršruti.
Paredzēts pilnībā slēgt automašīnu satiksmi Skolas
ielā posmā no Kastaņu ielas
līdz Jelgavas ielai. Skolas
ielas posmā esošo daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem
tiks paredzēti izbraukšanas
ceļi Jelgavas ielas virzienā,
bet gājēju un riteņbraucēju kustība pa Skolas ielas
gājēju celiņu tiks novirzīta

uz slēgtās brauktuves daļu. Iebraukšana SAC
„Zemgale”
tiks
nodrošināta
no
Zemgales ielas puses. Sabiedriskais
transports kursēs
līdz pagaidu pieturai “Ozolnieku
Sporta
centrs”
kas tiks izveidota
stāvlaukumā Stadiona un Skolas
ielas krustojumā.
Skolēnu autobusi
kursēs pēc ierastā
maršruta, savukārt, lai nodrošinātu to skolēnu, kuri izmanto pilsētas
sabiedrisko
transportu,
nokļūšanu uz skolu, plkst.
7:30 no pagaidu pieturas
pretī Ozolnieku Sporta centram pašvaldības šoferis ar
mikroautobusu
nogādās
bērnus uz Ozolnieku vidusskolu. Papildus, iedzīvotāju nokļūšanai no pieturas
“Ozolnieku vidusskola” uz
pieturu “Ozolnieku Sporta
centrs” un atpakaļ, darba
dienās tiks nodrošināti divi
autobusu maršruti - pieturā “Ozolnieku vidusskola”
plkst. 8:00, 8:40, 19:10 un
19:50, bet pieturā “Ozolnieku Sporta centrs” plkst.
8:20 un 19:30.
Aktualizēta informācija
par transporta organizāciju siltumtrases būvniecības
laikā tiks izvietota mājaslapā www.ozolnieki.lv, kā

arī iestādēs un dzīvojamās
mājās, kuru iedzīvotājus un
apmeklētājus ietekmēs šie
būvniecības darbi.
1260000.00 (bez PVN)
eiro vērto jaunās katlu
mājas projektu īstenos
SIA “INOS”, savukārt, siltumtīklu izbūvi par kopējo
summu EUR 665384.03
(bez PVN) veiks pilnsabiedrība „DGS un TG Construction”. Abus projektus ar
līdzfinansējumu (50% un
40% apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām)
atbalsta Eiropas Savienības
Kohēzijas fonds. Projektu
īstenotājs ir SIA „Ozolnieku
KSDU”, kas noslēdzis līgumus par šķeldas katlu mājas un siltumtīklu izbūves
projektu izstrādi, izbūvi un
autoruzraudzību.
Ņemot vērā, ka projekta
izstrāde un finansējuma

piesaiste šķeldas katlu
mājas būvniecībai ir komplicēts process, kura gaitu
ilgstoši vērtēja atbildīgās
valsts institūcijas, būvdarbi
tiks uzsākti šī gada oktobrī
un tiem jābūt pabeigtiem
līdz 2016. gada 15. maijam.
Apzinoties, ka jaunās
katlu mājas un siltumtrases
izbūves darbi radīs zināmas
neērtības tuvējo māju iedzīvotājiem, PII “Zīlīte” filiāles
audzēkņiem, Ozolnieku vidusskolas skolēniem, kā arī
viņu vecākiem, aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem,
jo sakārtots siltumapgādes
process būs ieguvums ikvienam Ozolnieku iedzīvotājam, kurš izmanto centralizēto siltumapgādi.
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Pauču ģimene izlolo „Iecēnu
delikatešu” ražotni
Gadā laikā, no 2014.
gada pavasara, kad uzsākās ražotnes būvniecība,
novadnieku Pauču ģimene
realizējusi sen lolotu ieceri
par vietējās gaļas produkcijas ražojumu veikalu.
Ražotnes saimnieks Uldis Pauče stāsta: „Esam
novadnieki un ar ģimeni
dzīvojam Ozolniekos. 20
gadus nodarbojāmies ar
garšvielu tirdzniecību un
tehnoloģiju, ko piedāvājām
Latvijas gaļas ražotājiem,
bet tagad izveidojām savu
– ģimenes uzņēmumu, lai
labāk pārraudzītu ražošanas procesu kopumā. Esam
guvuši lielu pieredzi un
mācījušies ārzemju laboratorijās. Mēs nemeklējām
brīvu tirgus nišu, bet kopā
ar dzīvesbiedri Lindu un
abiem dēliem realizējām
savas idejas. Daudz ceļojām pa Eiropu un pētījām,
kā mūsu nozares uzņēmēji
darbojas tur, līdz izlēmām
atvest mazu Eiropas daļiņu
uz Ozolnieku novadu. Esam
uzticīgi savam novadam,
tāpēc nebija šaubu, ka
būvēsim ražotni šeit. Pārņēmām Vācijas pieredzi,
kur katrā mazā miestiņā ir
savs neliels miesnieka vei-

kaliņš, savukārt Latvijā ir
maz reģionālo ražotāju.”
Šajā pavasarī ekspluatācijā tika nodota ražotne
Ozolnieku novada „Iecēnos”, un vasarā uzsākta
produkcijas ražošana. Uzņēmējs uzsver: ”Atbalstām
vietējos iedzīvotājus, piedāvājot darbu 20 cilvēkiem,
tai skaitā pensijas vecuma
un apmācām jaunos darbiniekus, pieņemam praktikantus no LLU Pārtikas
tehnoloģijas
fakultātes.
Šobrīd veidojam uzticamu darbinieku komandu.
Ģimene izjūt, ka ir labi
strādāt kopā un bez tuvāko
cilvēku atbalsta nebūtu iespējams paveikt lielo darba
apjomu.”
„Veikala piedāvājumā
būs arī vīni, kas nav liel-

veikalu plauktos. Mūsu
uzdevums – saražot katru
dienu svaigus produktus.
Mūsu mērķis nav pārdot
savu produkciju lielveikalu tirdzniecības tīklos, bet
tirgot pašiem. Drīzumā
saskaņā ar mūsu devīzi
„Palutini sevi!” ir iecere
veikalā atvērt maizes ceptuvi, piedāvājot itāļu stila
maizes, sieru, olīveļļu, olīvas un kafiju. Vēlamies, lai
„Iecēnu delikatesēs” būtu
pieejama gaļas produktu
dažādība," iecerēs dalās
Uldis Pauče. Veikals Ozolnieku novada „Iecēnos” atvērts darbdienās no plkst.
11 -21 un sestdienās no
plkst. 11- 15. Pasūtījumi
tiek pieņemti arī pa tālruni
29425118.
Solvita Cukere

Novadniece Antra Zeiliņa piedalās
izstādē „Riga Food 2015”

Septembra sākumā jau
20. reizi Starptautiskajā
izstāžu centrā norisinājās
izstāde “Riga Food 2015” .
Ozolnieku novadu izstādē
jau ceturto reizi pārstāvēja Antra Zeiliņa (SIA „Antek”) apmeklētājiem piedāvājot iepazīt un izgaršot
dažādas receptes, kā no
ķiplokiem pagatavot interesantus produktus.
Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotāju

un pārstrādātāju skaitam
Zemgalē ir tendence palielināties. Par ķiploku produkciju interesējās gan tirgotāji,
gan ēdināšanas uzņēmumi.
“Šogad stendā pirmo reizi
piedāvājām tepat audzētus
arbūzus, ko apmeklētāji
novērtēja kā garšīgus, kā
arī jaunumu – ķiploku etiķa novilkumu salātiem un
marinēšanai. Izstādes apmeklētājiem arvien ir liela
interese pagaršot veselīgās

ķiploku ledenes. Liela piekrišana pēc nodegustēšanas
ir arī pikantajai gaļas ēdienu
piedevai „Rīkļu rāvējam”,”
iespaidos dalījās uzņēmīgā
biedrības “Pārtikas amatnieki” locekle Antra Zeiliņa, rosinot citugad dalībai
izstādē sasparoties arī citus
Ozolnieku novada pārtikas
ražotājus.
Dalība “Riga Food” jau
ir kļuvusi par labu tradīciju.
Tā ir iespēja nozares profesionāļiem, entuziastiem un
gardēžiem parādīt, pastāstīt
un dot nogaršot savu produkciju, kā arī novērtēt sava
produkta
konkurētspēju
Latvijas tirgū. Zemgale, līdzīgi kā pērnajā gadā, bija
viens no visplašāk pārstāvētajiem Latvijas reģioniem,
ar vairāk nekā 60 dalībniekiem.
Solvita Cukere
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Skolēni piedalās „Dzejas pasta” pasākumos

Rudens talka
„Kopā jautrāk”
12. septembrī Ozolnieku novada „Bērzainēs”
norisinājās radošo domu
un darbu centra „Svētelis”
sadraudzības projekta ietvaros organizētā rudens
talka „Kopā jautrāk”, kad
2 ha lielajā zemes gabalā
Ozolnieku novada Klijēnu ceļa meža ielokā čakli
darbojās vairāk nekā 20
pieaugušie un 15 mazie
talcinieki no Ozolnieku
novada, Jelgavas un viesi no Japānas, Armēnijas
un Gruzijas. Talkā visi ne
tikai čakli vāca izaudzēto
ražu, bet arī veidoja starpkultūru dialogu.
Divu hektāru platībā
trīs gadu laikā ir izveidots

un iekopts sakņu, augļu
un ziedu dārzs „Svēteļa”
vajadzībām. Centra vadītāja Ingrīda Lisovska stāsta, ka, pateicoties cilvēku
līdzdarbībai un atbalstam,
lielāko daļu dārzeņu jau
trešo sezonu centrs sarūpē pašu spēkiem, strādājot piešķirtajā Ozolnieku
novada zemesgabalā.
„Svēteļa”
vadītāja
I. Lisovska aicina: „Ja
Ozolnieku novadā ir cilvēki, kuri vēlas dalīties
ar izaudzēto, ziedojumus
lūgums nogādāt uz „Svēteli” Pļavu ielā 2, Jelgavā,
iepriekš sazinoties pa tālruni 29137168.”
Solvita Cukere

Ozolnieku novada
daudzbērnu ģimeņu
biedrībai piešķir
sabiedriskā labuma
organizācijas statusu
2015. gada 31. maijā
Valsts ieņēmumu dienesta Jelgavas nodaļā tika
iesniegts pieteikums par
sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Ozolnieku novada
daudzbērnu ģimeņu biedrībai, bet 2015. gada 2.
jūlijā Finanšu ministrijas
Sabiedriskā labuma komisija pieņēma lēmumu
rekomendēt biedrību statusa piešķiršanai.
2015. gada 7. jūlijā
Valsts ieņēmu dienests
piešķīra Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrībai sabiedriskā
labuma
organizācijas
statusu jomās - pilsonis-

kās sabiedrības attīstība
un labdarība. Lēmums
pieejams
Ozolnieku
novada mājas lapā, sadaļā
http://ozolnieki.lv/
sabiedriba/daudzbernugimenu-biedriba.
Šobrīd biedrības valde jau sākusi plānot Ziemassvētku pasākumus,
bet 2016. gada vasarā
domā organizēt vasaras
nometni
daudzbērnu
ģimeņu bērniem, tādēļ
jo īpaši nozīmīgs būtu
Ozolnieku novada uzņēmēju atbalsts.”

Agita Krūmiņa-Miķilpa,
Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrības valdes
priekšsēdētāja vietniece

8. septembrī Ozolnieku
vidusskolas 1. - 8. klašu labākie dzejnieki un mākslinieki devās uz bērnu Dzejas
dienu pasākumu Latvijas
Universitātes Botāniskajā
dārzā, Rīgā. 32 skolēni šo
iespēju nopelnīja, piedaloties akcijā „Dzejas pasts”,
kuras ietvaros sacerēja vai
atrada citu autoru dzejoļus,
noformēja pastkartes un
nosūtīja skolas biedriem.
Pasākumu vadīja dzejniece
Inese Zandere, kura pagājušogad ciemojās Ozolnie-

ku vidusskolā. Ar dzejas lasījumiem uzstājās dzejnieki
Uldis Auseklis, Ilmārs Šlāpins, Inese Paklone, Eduards Aivars un Valdis Rūmnieks. Skolēni ar aizrautību
klausījās un tika iesaistīti
arī diskusijā. Svinību noslēgumā ar ābolu grozu ieradās pats Rainis, pārsteidzot
un iepriecinot vairāk nekā
70 bērnus.
“Pieaugušie raksta dzeju, lai mācītu un audzinātu jūs, bērni. Katrā dzejolī
cenšamies ielikt kādu gud-

Sportojot aizvadīta
novada Jauniešu diena

28. augustā Branku
sporta laukumā norisinājās projekta „Pavadīsim
vasaru neformāli” ietvaros organizētā Ozolnieku
novada “Jauniešu diena
2015”, kuru plānoja un īstenoja Ozolnieku novada
Jauniešu centru vadītāji.
Diena sākās ar orientēšanās sacensībām, kur
bija pieteikušās sešas komandas gan no Ozolnieku, gan Jelgavas novada.
Orientēšanās noritēja pēc
Geocaching jeb slēpņošanas principa, kas ir visā
pasaulē populāra spēle
un sevī ietver „dārgumu”
paslēpšanu un to meklēšanu. Šoreiz orientēšanās
sacensībās uzvaru guva
Garozas jauniešu grupa no Garozas Jauniešu
centra. Pēc orientēšanās sacensībām noritēja
otra pasākuma daļa, kur
ikviens sacensību dalībnieks varēja piedalīties
loterijā un laimēt balvas. Pasākuma viesis bija
Ozolnieku novada Jauniešu centru sadarbības partneris - bērnu un jauniešu
centrs ”Junda”, kas organizēja vairākas aktivitātes
– T kreklu apgleznošanu,

un projekta „Es un jaunatne man apkārt” ietvaros
organizēto lielā Zemgales
tepiķa aušanu.
Dalībniekiem bija iespēja vērot jauno, dziedošo talantu priekšnesumus
- Bērnu un jauniešu muzikālo teātri “Nianse”, Agitu
Zunduri un Agitu Gabranovu. Krosa motocikla
paraugdemonstrējumus
sniedza Ozolnieku jaunietis Mikus Hmeļņickis.
Šī bija jau otrā Jauniešu diena Ozolnieku novadā. Visi novada jauniešu
centru vadītāji cer, ka
pasākums nostiprināsies
kā tradīcija, un ik gadu
Jauniešu dienā apmeklētāji būs aizvien kuplākā
skaitā.

Ingars Babčuks, Branku
Jauniešu centra vadītājs

Pasākums īstenots
Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2015.
gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros
un Ozolnieku novada
pašvaldības līdzfinansējumu.
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“Garā pupa” ir pamācoši un
interesanti. Šī grāmata ar
izdevniecības “Ascendum”
starpniecību tiks nosūtīta
uz vairāk nekā 1000 Latvijas skolu bibliotēkām.
Pēc pasākuma oficiālās
daļas bērni bija aicināti iesēt pupas un pastaigāties
pa LU Botānisko dārzu.
Visi atgriezāmies mājās apmierināti un pateicīgi skolai
par sagādāto iespēju.
rību,” skolēnus uzrunāja
Ilmārs Šlāpins. Arī mazie

literatūras cienītāji atzina,
ka dzejoļi jaunajā grāmatā

Ance Jaks, Ozolnieku
vidusskolas latviešu valodas
skolotāja

Katru vasaru novadā nodarbināti arvien
vairāk jaunieši
Lai sniegtu atbalstu Ozolnieku novada skolu skolēniem, vasaras brīvlaika
lietderīgā organizēšanā un
darba prasmju apgūšanā, arī
šogad Ozolnieku novada jauniešiem vecumā no 13 līdz 18
gadiem tika piedāvāta iespēja
strādāt novada pašvaldības
iestādēs, veicot savam vecumam atbilstošus darbus.
Viena bērna nodarbinātība
novadam izmaksā 122,45
eiro, ieskaitot visus nodokļus. Skolēni strādāja divas
nedēļas pa 4 stundām dienā.
Darba vietas tika piedāvātas
galvenokārt novada izglītības
iestādēs.
Visvairāk skolēnu strādāja Ozolnieku vidusskolas
un PII „Zīlītes” organizēta-

jā „Vasaras skoliņā” – 36.
Teteles pamatskolā darba
iemaņas apguva 10 bērni,
no tiem 6 – „Vasaras skoliņā” un 4 skolai pieguļošā
parka uzkopšanā. Garozas
pamatskolā un skolas bibliotēkā telpu un teritorijas
sakopšanas darbos šovasar
strādāja 4 bērni. PII „Saulīte” Ānē pirmās darba iemaņas apguva 8 jaunieši, PII
„Bitīte” Brankās – 4, bet PII
„Pūcīte” Ozolniekos - 5.
Paši skolēni atzīst, ka viņiem šis bija piepildīts laiks,
lai nopelnītu kabatas naudu
un iegūtu pirmo darba pieredzi. Pirmsskolā strādājošie
jaunieši uzsvēra, ka darbs
ar bērniem skaidri licis saprast, vai nākotnē būs vēlme

apgūt ar pedagoģiju saistītu
profesiju. Bērni un jaunieši
palīdzēja arī novada svētku
organizēšanā un novada jauniešu centru darbiniekiem.
Visi darba devēji ir apmierināti ar skolēnu attieksmi pret
veicamajiem darbiem un labprāt turpinātu šādu sadarbību arī nākamajos gados.
Priecē, ka ar katru gadu
pieaug jauniešu skaits, kuri
vasarā vēlas strādāt. Ceru,
ka Ozolnieku novada domes atbalsts jauniešu nodarbinātībai vasarā turpināsies arī nākamajos gados
un lielāku interesi un atbalstu jauniešu nodarbinātībā
izrādīs novada uzņēmēji.
Uldis Gāle, Izglītības nodaļas
vadītājs

Dzejas dienās
ārpus ikdienā
ierastajiem
rāmjiem

Septembrī Latvijā norisinās Dzejas dienu pasākumi. Arī Ozolnieku novada
skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) šomēnes īpaši tika domāts,
kā uzrunāt bērnus un viņu
vecākus.
PII „Zīlīte” šogad dzeja
burtiski „iznāca ielās”, uzrunājot arī ikvienu garāmgājēju un iestādes viesi. Iestādes pagalmā uz asfalta,
planšetēm, grupu logu stikliem rotājās dzejas rindas,
dzejnieku portreti un viņu
darbi. Iestādes grupu lasītavas katra ģimene šoruden
papildināja ar dāvinātām
grāmatām, tādējādi radot

vidi, kas bērnos ikdienā raisītu interesi par grāmatām.
„Pirmsskolas
gadi ir tas vecums,
lai mācītos mīlēt
grāmatas un pasākumos smeltos motivāciju
lasītprasmes apguvei. Dzejas dienas šoruden Imanta
Ziedoņa atziņu iespaidā
veidojām kā ciemošanos
katra dzejnieka radīto brīnišķīgo tēlu pasaulē. Dzeja
šomēnes ienāca arī citos
darbības veidos - zīmēšanā,
aplicēšanā, dzejas iespaidā,
veidojot radošos darbiņus,”
uzsver iestādes vadītāja
Maira Ezermane.

Uzrunātie bērni atzina,
ka viņus vairāk interesē
krāšņi ilustrētas pasaku
un piedzīvojumu grāmatas. Bet pedagogi atzina,
ka ir jauki kopā ar bērniem
palasīt Raini, Aspaziju,
Ziedoni un citus Latvijas
dzejas dižgarus, iepazīstināt ar dzejniekiem, kā arī
iedrošināt bērnus pašus
sacerēt vai uzzīmēt dzejoli.
Solvita Cukere
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Ar vecāku atbalstu tapusi „Zaļā klase”
Ozolnieku vidusskolas teritorijā
Pagājušā mācību gadā
Ozolnieku
vidusskolas
Vecāku padomes sēdēs
dzima ideja, ka skolas teritorijā brīvā dabā būtu
jāizveido vieta, kur labos
laika apstākļos skolēni
ar prieku uzturētos gan
stundu laikā, gan ārpus
mācību stundām. Šī būtu
vieta, kur skolotājiem rast
jaunas radošās izpausmes,
bet skolēnu vecākiem iespēja satikties neformālā
gaisotnē.
„Vecāku padomes sēdēs diskutējām par labāko šādas tikšanās vietas
formātu, atrašanās vietu
un tehnisko izpildījumu.
Tiekoties ar Ozolnieku vidusskolas direktori Klāru
Stepanovu, guvām atbalstu arī no skolas administrācijas un darbiniekiem,”
par ieceri stāsta Vecāku
padomes pārstāve Inese
Davidsone.
Rezultātā vecāku ini-

ciatīvas grupa - Inese Davidsone, Jana Gabrāne,
Edīte Brūniņa un Pēteris
Bumbieris - kopīgiem
spēkiem sagatavoja un
iesniedza divus projektus
- „Atbalsts vecāku aktivitātēm Ozolnieku novadā
- brīvdabas nojumes iegāde” un „Tikšanās vieta
brīvā dabā” Ozolnieku novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā
„Es zinu, varu un daru”.
Vārdos neaprakstāms bija
visu projektos iesaistīto
vecāku prieks, kad tika saņemta ziņa, ka pieteikumi
ir apstiprināti. Ozolnieku
vidusskolas Vecāku padomes iniciatīvas grupa,
iesaistot pārējos vecākus,
skolēnus, skolotājus un
skolas vadību, bija gatavi
ķerties pie darba.
Projekta ietvaros tika
iegādāta zvaigznes formas
nojume ar segto platību
50 m2. Nojume uzstādīta

bruģētā laukumiņā skolas teritorijā. Jāuzsver,
ka bruģi projekta ietvaros
dāvināja Vecāku padomes
pārstāve Jana Gabrāne,
tā ieklāšanu par vecāku –
Pētera Bumbiera un Jura
Sīļa ziedotiem naudas
līdzekļiem veica SIA „Uzars”. Vasaras brīvlaikā vecāki kopā ar bērniem noslīpēja un apstrādāja koka
paletes ar dažādu krāsu
koksnes apstrādes līdzekļiem, ko dāvāja Jana Ga-

kultūra

SAC „Zemgale” skaisti un
skanīgi svin 40. jubileju!

Sociālajā aprūpes centrā (SAC) „Zemgale” 3.
septembrī skanīgi nosvinēta 40 gadu jubileja.
Īpašo svētku sajūtu radīja daudzo viesu, draugu,
kristīgo konfesiju bīskapu un bijušo darbinieku
siltie apsveikuma vārdi,
kā arī maestro Raimonda
Paula un Zigfrīda Muktupāvela sirsnīgais koncerts ar latviešu estrādes
„Zelta klasiku”.
Lielo aprūpes centra
288 iemītnieku un darbinieku saimi jau 18. gadu
pārrauga vadītāja Astrīda Kroģere, kura svētku
reizē silti pateicās saviem
palīgiem- uzticamajiem
darbiniekiem, bez kuru

brāne, un piemēroja tās
sēdēšanai. Lielākam komfortam pašūti linu auduma spilveni ar porolona
pildījumu.
Projekti veiksmīgi realizēti, pateicoties Ozolnieku novada pašvaldības
finansiālam
atbalstam,
Ozolnieku vidusskolas direktores pozitīvajai attieksmei un, pats galvenais,
Ozolnieku
vidusskolas
vecāku un skolēnu nesavtīgam kopīgam sirds-

darbam. Īpaša pateicība
Ineses Davidsones, Māra
Baloža, Janas Gabrānes,
Daces Labdzeres, Jura
Volmaņa, Andras Dunkules, Pētera Bumbiera,
Edītes Brūniņas, Sarmītes
Čeksteres, Daigas Landsmanes - Rumpes, Ilonas
Lindes, Jura Sīļa un Arņa
Pungas ģimenēm, kuras
nežēloja savu laiku, enerģiju un finanses projektu
īstenošanā.
Projektu realizētāji novēl, lai kādreizējā Ozolnieku vidusskolas ilggadējā
skolotāja, Ozolnieku novada un Latvijas patriota
Vladislava Stafecka savulaik izlolotā „Zaļā klase”
Ozolnieku vidusskolā ar
šo projektu īstenošanu
piedzīvotu savu atdzimšanu jaunā, mūsdienīgā
veidolā!
Solvita Cukere, sadarbībā
ar Ozolnieku vidusskolas
Vecāku padomi

Seniori izbauda
aizraujošu ekskursiju
pa Kurzemi

Ozolnieku novada čempionātā skriešanā
ātrākās komandas tituls mājiniekiem
12. septembrī Ozolniekos jau
ceturto gadu norisinājās Atklātais
Ozolnieku novada čempionāts skriešanā, kurā piedalījās 76 dažāda vecuma skrējēji. Tradicionāli galvenās
sacensības notika 5 km distancē,
kurā var startēt zēni no 12 gadu vecuma un 14 gadu vecumu sasniegušās
meitenes, bet jaunāki dalībnieki, sākot no 6 gadu vecuma, savus spēkus
izmēģina 2,2 km skrējienā, lai laika
gaitā sagatavotos “lielajai distancei”.
Savukārt paši mazākie, kas jaunāki
par sešiem gadiem, kopā ar vecākiem
veica simboliskas distances no 50 līdz
300 metriem. Arī šoreiz notika radošās darbnīcas bērniem.
Skrējēju klubs (SK) “Ozolnieki”

kopā ar Ozolnieku novada Veselīga dzīvesveida
un sporta nodaļu bija sarūpējuši nelielas pārsteiguma balviņas jaunākajiem skrējējiem, kamēr
jau pieredzējušie dalībnieki cīnījās par medaļām 12 vecuma grupās,
savukārt viskuplākajām
un ātrākajām komandām tika pasniegti kausi
un saldās balvas.
Komandu vērtējumā
80 dalībnieku konkurencē labākie
šoreiz bija SK “Ozolnieki” pārstāvji,
otrajā vietā Jelgavas trenera Viktora
Folkmaņa audzēkņi, savukārt trešās

līdztekus iemītnieku ikdienas aprūpei, veselības
nostiprināšanai un rehabilitācijas pakalpojumiem, regulāri tiek rīkoti
arī daudzveidīgi kultūras
un atpūtas pasākumi, nodrošināta garīgā aprūpe,
domājot arī par iemītnieku labsajūtu.
Lielajai SAC „Zemgale”
saimei novēlam labestību,
savstarpēju sapratni un
dzīvesprieku ik dienas!
Solvita Cukere

19. un 26. augustā Sociālais dienests novada senioriem organizēja ekskursijas
uz Dundagu, Kolku, Roju.
Dundagā apskatījām daļēji
restaurēto Dundagas pili.
Dundagas pienotavā degustējām dažādu sieru šķirnes
un varēja iegādāties pašu
ražotos gardumus. Pabijām
īpatnēji celtajā Mazirbes
baznīcā, Kolkas ragā, kur
Dižjūra tiekas ar Mazjūru,
un Rojā – Zvejniecības muzejā. Atpakaļceļš veda caur

jūrmalas piekrastes zvejniekciemiem, kur bija iespēja iegādāties jūras veltes.
Paldies, sakām Ozolnieku novada pašvaldībai
par apmaksātajiem firmas
“Lukss” ērtajiem autobusiem, šoferītim Edgaram
un mūsu labajai gidei Edītei, kura vienmēr cenšas
izstrādāt senioriem īpašus
maršrutus.
Novada pensionāri un
Zeltīte Skrabe, Sociālais
dienests

vietas kauss no Ozolnieku novada
domes priekšsēdētāja rokām tika pasniegts kandaviešiem.
Rolands Bartaševics, SK „Ozolnieki”

Pirmsskolēni iesaistās Eiropas Sporta
nedēļas pasākumos

No 7. līdz 13. septembrim Eiropā
pirmo reizi tika atzīmēta Sporta nedēļa. Arī pirmsskolas izglītības iestāžu „Pūcīte” un „Zīlīte” bērni kopā ar
pedagogiem un vecākiem iesaistījās
šajās aktivitātēs, jo bērnu fiziskā attīstība ir viena no darba prioritātēm.
„Vēlamies būt aktīvi, sportiski veselīga dzīvesveida piekritēji. Ceram,
ka šī nedēļa iedvesmos ģimenes ar
bērniem regulāri būt aktīviem, ikdienā vairāk nodarboties ar sportu
un fiziskām aktivitātēm. Sports un
fiziskās aktivitātes ievērojami ietekmē iedzīvotāju labklājību, tomēr
aktivitāšu līmenis pašlaik nav pietiekami augsts. Sporta nedēļas mērķis
ir mainīt šo situāciju,” pasākuma
būtību akcentē „Pūcītes” izglītības
metodiķe Laura Klegere - Dortāne.
Pirmsskolas iestādēs šajā nedēļā
katru rītu notika rīta rosme, sporta

skolotājas
kopā ar bērniem sporta
laukumā veica
vingrojumu
kompleksu.
Vecāki tika aicināti uz bērnudārzu un
atpakaļ doties
kājām vai ar
velosipēdiem
- tā sniedzot
iespēju
ģimenēm izkustēties svaigā gaisā.
Nedēļas ietvaros bija arī veselīgo
našķu diena, aicinot ģimenēm baudīt rudens augļus. Vakarpusē, kad
vecāki nāca pakaļ bērniem, sporta
skolotāja kopā ar bērniem aicināja
piedalīties interesantās daudzveidīgās aktivitātēs.

Pievārē 600 kilometru garo
„Baltijas ceļa” stafeti
atbalsta darba ikdiena
būtu neiespējama.
Aprūpes centrs savu
darbību sācis 1975. gada
1. aprīlī kā nams veciem
un slimiem cilvēkiem.
1998. gadā tas kļuva par
sociālo aprūpes centru
„Zemgale”, ienesot arī
vērienīgas
pārmaiņas
sirmgalvju un invalīdu
dzīves kvalitātes un rehabilitācijas pakalpojumu
uzlabošanā.
Jāuzsver, ka centrā,
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No 21. līdz 23. augustam, uzsākot Viļņā un noslēdzot Tallinā,
deviņi Skrējēju kluba (SK) „Ozolnieki” pārstāvji pieveica Lietuvas
Amatieru skrējēju asociācijas
rīkoto stafetes veida skrējienu
„Baltijas ceļš”, kas veltīts 1989.
gadā notikušās unikālās akcijas atcerei. Sportiskās akcijas galvenais
mērķis ir atgādināt par trīs Baltijas
tautu vienotību un solidaritāti cīņā
par savu brīvību un neatkarību.
Šogad skrējiens notika jau 24.
reizi. Tas aizsākās divus gadus
pēc notikušās akcijas un veda pa
to pašu maršrutu, kur divi miljoni
baltiešu sadevās rokās, izveidojot „dzīvo ķēdi”, lai visai pasaulei

nevardarbīgā veidā apliecinātu savas alkas pēc pašnoteikšanās. Nākamgad gaidāma „Baltijas ceļa” 25
gadu jubileja.
No Ozolnieku novada Latviju
skrējienā šogad pārstāvēja Dace
Kovaļevska (noskrieti 107 kilometri) un Ilze Pelēce (48 km), SK
„Ozolnieki” vadītājs Juris Bērziņš
(38 km), tā aktīvie biedri Arnis
Vērmelis (82 km), Māris Pakārklis
(135 km) un Valdis Ņilovs (229
km), kā arī „skrienošā ģimene” Jānis (120 km), Raisa (79 km) un
Kristīne Marčinkus (104 km).
Rolands Bartašvics, Skrējēju klubs
„Ozolnieki”

Eiropas Sporta nedēļa ir jauna
Eiropas Komisijas iniciatīva, lai veicinātu sportu un fiziskās aktivitātes
Eiropā. Izglītības un zinātnes ministrija par Eiropas Sporta nedēļas
nacionālo koordinatoru ir deleģējusi
Latvijas Tautas sporta asociāciju.

Solvita Cukere

Uz tikšanos
daiļslidošanas
sacensībās!

31. oktobrī un 1. novembrī OZO
ledus hallē, Ozolniekos, plānotas starptautiskas daiļslidošanas sacensības
“Ozolnieku Zelta Rudens kauss 2015”,
ko organizē „OZO Daiļslidošanas klubs”Latvijas Slidošanas asociācijas biedrs.
Sacensībās būs iespēja startēt gan
pieredzējušiem sportistiem Junior,
Advance Novice un citās grupās, gan
arī mazajiem daiļslidotājiem Elementu
grupās.
Skatītāji varēs vērot gan daiļslidošanas programmas un priecāties par
slidotāju skaistajiem tērpiem, gan arī
atbalstīt pavisam jaunos daiļslidotājus,
kuriem sacensības ir pirmais nopietnais
pārbaudījums. Laipni gaidīti visi, kam
interesē šis skaistais olimpiskais sporta
veids. Ieeja bez maksas.
Ieva Pujāte, daiļslidošanas trenere
(tālr. 29490345)

7

Salgales
„Priežkalnos”
noslēdzies Latvijas
čempionāts triālā

Augusta pēdējās dienās Ozolnieku novada „Priežkalnos” aizvadīti pēdējie divi Latvijas triāla
čempionāta posmi. Kopā sacensībās startēja 51 moto un velo
grupu dalībnieki no trim Baltijas valstīm. Abās sacensību dienās uzvarēja novadnieks Andris
Grīnfelds (Agarska Triāla Klubs),
kurš šoreiz uzņēma sacensību
dalībniekus savās mājās - Salgales pagasta „Priežkalnos”. Andris
Grīnfelds ceturto reizi kļuva par
Latvijas čempionu.
Interesants sezonas nobeigums veidojās sacensību dalībnieku Mini grupā. Pirmajā dienā
uzvarēja novadnieks Rainers Pīrāgs (Agarska Triāla Klubs), atpaliekot no līdera Renāra Atvara
(MT skola) vairs tikai par vienu
punktu. Svētdien sacensībās startēja septiņi Free grupas dalībnieki ar enduro motocikliem. Uzvarēja mūsu novadnieks Kaspars
Vērnieks (MT skola).
Latvijas čempionāts noslēdzies.
Latvijas izlases komanda, kuras sastāvā ir Andris Grīnfelds, Kaspars
Vērnieks, Kristers Einass un Niks
Alksnis, septembra vidū devās uz
Spāniju, lai startētu Nāciju triālā
jeb Pasaules valstu komandu čempionātā.

Egīls Agarskis,
Agarska Triāla Klubs

«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.

8

septembris 2015

ziņojumu dēlis
Sveicam oktobra
mēneša jubilārus!

Ozolnieku Tautas nams
oktobrī ielūdz
2. oktobrī 10:30 un 14:00 Valmieras kinostudijas izrāde bērniem “Detektīvi Minjoni”.
No kalendāriem pazudusi svētdiena. Visi pasaules detektīvi to ir bez panākumiem
meklējuši it visur un pēdējā cerība ir uz detektīviem Minjoniem. Ieeja: € 3,00.
8. un 22. oktobrī 18:30 – 21:00 nodarbību cikls “TAVAM ĶERMENIM, PRĀTAM, UN
DVĒSELEI”. Ļaujoties kustībām un mūzikai, atbrīvosim savu prātu, dziedināsim savu
dvēseli un atklāsim, kas un kādi esam.
Nodarbības vada: Antra Sloka-Jakovļeva- Mag. Psych., eksistenciālā psihoterapeite un
Igors Jakovļevs.
Turpmāk: 5. un 19. novembrī, 3. un 17. decembrī no 18:30 līdz 21:00.
Maksa par nodarbību - € 7,00. Viss kurss € 36,00. Interesentiem pieteikties līdz 6. oktobrim tautasnams@ozolnieki.lv T.26525350.

Ausmu Barupu
Imantu Auliņu
Garoļdu Vinniku
Agru Krivāni
Jevdokiju Spičaku
Tatjanu Lācīti
Elmāru Jumiķi

16. oktobrī 19:00 Leģendārā Ivo Fomina akustiskais koncerts “Nekas jau nebeidzas”.
Ieeja: € 8,00, 6,00.

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

23. oktobrī 19:00 un 24. oktobrī 17:00 Ozolnieku novada amatierteātra pirmizrāde detektīvkomēdija 2 daļās Džons B. Prīslijs „Viesnīcas noslēpums”. Noslēpumaini notikumi, pat slepkavība notiek kalnu viesnīcā Anglijā. Katram darbiniekam ir kas slēpjams.
Atbildi zina tikai neizbraucamais sniegs. Režisore Dace Vilne. Ieeja: € 4,00.
28. oktobrī 19:00 “Austrumu robežas” viesizrāde, komēdija “Tā precas vecpuiši”.
Lomās: Zane Daudziņa, Juris Lisners, Ivars Puga un Indulis Smiltēns. Režisors Indulis
Smiltēns. Ieeja: € 6,00 un 7,00.

Foto apmācības
novada iedzīvotājiem
Aicinām apmeklēt bezmaksas foto apmācības, kur sešās nodarbībās
interesenti varēs apgūt foto pamatus - informāciju par kameru, tās
aksesuāriem, kameras manuālajiem uzstādījumiem, diafragmu, slēdža
ātrumu, ISO, ekspozīciju, dažādiem fotografēšanas novirzieniem un
kadra uzbūvi. Nodarbības paredzētas Ozolnieku Tautas namā
otrdienās, katru otro nedēļu plkst.18.30. Sīkāka informācija par
apmācību kursa saturu, zvanot pa tālruni 26090808 (Rinalds Vācers).
Pieteikšanās uz foto apmācības kursu pa e-pastu fotozo@inbox.lv,
norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

7. novembrī Mārtiņdienas jampadracis pie Ozolnieku Tautas nama un TN zālē
12:00 – 12:40 Jaunā Liepājas teātra izrāde bērniem “Puteklīša Piedzīvojumi”
12:40 – 13:15 Rotaļu programma “Kikerigū”
13:15 – 15:00 Radošās darbnīcas un jautrības Mazajā piedzīvojumu trasē
12:00 – 15:00 Labumu tirdziņš
Ieeja bez maksas! Ielūdz Gailītis un Vistiņa!
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

Pulciņu nodarbību plāns Salgales pagastā, Garozā,
Pakalpojumu centrā ”Eži” 2. stāvā, Jauniešu centrā
Tālr. informācijai: 29109265 – Anda vai 26344078 - Violeta

oktobrī
17.oktobrī plkst.18:00
Zaļenieku amatierteātris piedāvā Voldemāra
Sauleskalna lugu “Meldermeitiņa”.
Ekoloģiski tīra luga no laukiem ar labu humoru,
izdziedāšanos un attiecību skaidrošanu! Izrāde 2
cēlienos. Režisore Lūcija Ņefedova. Scenogrāfs Ivars
Pirvics. Par muzikālo noformējumu rūpējas vokālais
ansamblis “Zaļā krūze” - vadītāja Guntra Minkevica.
Ieeja 2.00 EUR.
31.oktobrī plkst. 18:00
Ozolnieku amatierteātris piedāvā izrādi
Džons B. Prīstlijs “Viesnīcas noslēpums”.
Detektīvkomēdija 2 daļās.
Anglija... Sprādziens kalnu viesnīcā, sniegputenis,
slepkavība? Režisore Dace Vilne.
Ieeja 2 EUR.

Ānes kultūras namā darbu uzsāk
Teātra pulciņš.
Aicināti dalībnieki vecumā no 7 gadiem.
Mēģinājumi
otrdienās un trešdienās
no plkst. 16.00 līdz 18.00
Vadītāja Mārīte Vasele.
Pirmā nodarbība 6. oktobrī.
Nodarbības bez maksas.

Dienas

Plkst.

Nodarbības

Pirmdienās

16.00 – 18.00

Rokdarbu pulciņš “Fantāzija”

Otrdienās

16.00 -18.00

Floristikas pulciņš “Saulgrieze”

Trešdienās

16.00 -18.00
18.00 -21.00

Ceturtdienās

16.00 -18.00

Floristikas pulciņš“Saulgrieze”
Deju kopas “Garroze” mēģinājums.
Aicinām jaunus dejotājus - kungus un
dāmas no 50 gadu vecuma
Ēdienu gatavošana (oktobrī - cepelīni)

Piektdienās

16.00 -18.00

Gatavošanās tematiskajām ballītēm

Joga un Pilates Ozolnieku Sporta
centrā

Nodarbības jau rit pilnā sparā!
Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.00
Otrdienās un ceturtdienās plkst. 12.30
Sestdienās plkst. 9.00
Nodarbībā apvienoti pilates un jogas elementi, tiek
izmantots inventārs – hanteles, bumbas, nūjas,
pilates riņķi, gumijas.
Jaunums - vakara joga!
Trešdienās plkst. 19.00 un piektdienās plkst. 19.15
Tiekamies uz paklājiņiem!
Nodarbības vada Iveta Jonkus tālr.29597769

Ozolnieku meliorācijai – 65!

Aicinām bijušos darbiniekus uz
jubilejas saietu 28. novembrī
15:00 svinīgs mirklis pie Melioratoru akmens
15:30 svinības Ozolnieku Tautas namā
Lūdzam pieteikties līdz 20. novembrim
Ozolnieku Tautas namā,
T. 26525350, 63050144, tautasnams@ozolnieki.lv,
maksa 2,50 EUR.

Ozolnieku Sporta centra pasākumi ok to b r ī
Datums
04.10.

18.10.
31.10.–01.11.
07.10.
14.10.
21.10.
28.10.

Plkst.

10:00
18:00

Sporta pasākumi
Volejbola sezonas sākums! Spēļu datumiem sekojam: FB, www.ozolnieki.lv un Volejbols Ozolnieki.
Arī šogad varēsim līdz just un klātienē atbalsīt abas mūsu Ozolnieku novada volejbola komandas:
VK Poliurs/Ozolnieki, Schenker līga
VK Ozolnieki - Nacionālā līga, 2.divīzija
Ozolnieku rudens pusmaratons (21km, 10km, 5km, bērnu skrējieni)
Starptautiskas daiļslidošanas sacensības: "Zelta rudens Ozolniekos 2015"
KOPTRENIŅI - Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”

Aizsaulē
aizgājuši
Egīls Reinis
Monika Stermane
Laima Jumiķe
Konstantīns Mačulis
Viktors Bobrovs
Ausma Helga Štromane
Māris Venevics
Maigonis Ozols

1945
1937
1928
1933
1974
1930
1956
1940

