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ar saknēm novadā

Sveicam mūsu pulkā 80 jaundzimušos novadniekus!

Novada lielākā vērtība
ir cilvēki, bet nākotne- bērni, tāpēc īpaši aizkustinošs
un emocionāls divas reizes
gadā ir brīdis, kad sveicam
jaundzimušo
ģimenes.
15. jūlijā Ozolnieku tautas
namā 80 bērniņu vecākiem
Ozolnieku novada domes
priekšsēdētājs Dainis Liepiņš ar kundzi Daci svinīgi
pasniedza sudraba karotītes ar Ozolnieku novada
simboliku. Starp bērniņiem
– 70 šī gada pirmajā pusgadā dzimušie un desmit
2016. gada nogalē dzimušie mazuļi. No 40 šogad
dzimušajiem puikām un
30 meitenītēm 36 mazulīši
dzīvo Ozolnieku pagastā, 16
Cenu pagastā un 18 – Salgales pagastā.
Ozolnieku
novadā
pēdējos gados pirmajā
pusgadā ir piedzimuši:
2013. g.-64 mazuļi,
2014.g.-72 mazuļi,
2015.g.- 72 mazuļi,
2016.g.-57 mazuļi
2017.g.- 70 mazuļi.
Bērna ienākšana ģimenē
ir neaizmirstams brīdis, ko

šogad pirmo reizi piedzīvoja 27 ģimenes, otro reizi 22 ģimenes, trešo reizi
15 ģimenes, ierindojoties
daudzbērnu ģimeņu statusā. Savukārt 2 ģimenes

latviskus vārdus- Mikus,
Līva, Rūdolfs, Dārta, Jēkabs un Elīna. Daži vecāki,
pie šūpuļa stāvot, dāvājuši skaistus un neparastus
vārdus - Mia, Odrija, Liams

Aigas Grosas un Sandra Ūdra ģimene
sagaidīja savu ceturto atvasi, 3 ģimenēs piedzima
piektais bērniņš un vienā
ģimenē sagaidīts sestais
mazulis!
Nosaucot jaundzimušos, dzirdam, ka vairākiem
bērniņiem vecāki, balstoties tradīcijās, ir devuši

un Damīrs. Saglabājas
tendence dot bērniem
pēdējos gados valstī
populāros vārdus - Roberts, Daniels, Emīlija
un Alise.
Brūnu ģimene- tētis
Edgars un mamma Baiba lepojas ar trejmeitiņām-

astoņgadīgajai Annijai un 6
gadus vecajai Evijai tagad
pievienojusies mazā māsiņa Ketija. Māsiņas stāsta,
ka palīdz mammai aprūpēt
mazo un dodas pastaigās.
Ģimene jūt pašvaldības
atbalstu bērnu audzināšanā un tagad pieteikusi arī
3+ Ģimenes karti, kā arī
izmantos pārējās daudzbērnu ģimenēm pieejamās
priekšrocības un atvieglojumus.
Mazais Valters Otto
Alks no Salgales pagasta ir otrais bērns ģimenē.
Tētis lepojas, ka māsiņai
tagad pievienojies arī
brālītis,
kuram
varēs
ierādīt un mācīt vīriešu
darbus. Ģimenē abiem
bērniem ir izraudzīti divi
vārdi, kas sniedz dubultu
spēku un iespējas dažādi
mazuli uzrunāt.
Lindas Sevastjanovas un Kārļa Karčevska ģimenē ienākusi mazā
meitiņa Klēra. Mazulītei
vārdiņu izvēlējusies mamma, piebilstot, ka vārdiņš
pie katra bērniņa atnāk

pats. Par mazo māsu priecājas arī 12 gadus vecā Estere, kas spēlējas ar mazo,
ved pastaigās, cerot, ka
māsiņai pieaugot abas varēs darboties kopā.
Aigas Grosas un
Sandra Ūdra ģimene no
Ozolniekiem sagaidījusi
trešo meitiņu- Elzu. Ar
mazulīti spēlējas māsasRūta un Ance. Vecāki smejas, ka, bērniņus gaidot,
skanīgie divzilbju vārdiņi
pie bērniem ir atnākuši paši. Vecāki uzsver, ka
novērtē rūpes par ģimeni
un iespēju bērniem pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēt bez maksas.
Mīļie vecāki, jūsos
ielīs prieks, kad mazais
sāks velties un celties uz
kājām, plaukšķināt un
smieties! Lai jūsu mazais
puisēniņš aug kā stalts
ozoliņš un mazā meitenīte
kā saules purenīte! Sūtīsim vislabākās domas katram mazulim, lai bērniņi
augtu veseli un laimīgi!

Ozolnieku novada bokseriem „zelts” un
„sudrabs” VII Latvijas Jaunatnes olimpiādē
Noslēgusies VII Latvijas
Jaunatnes olimpiāde, kura
notiek ik pēc diviem gadiem, ar mērķi noskaidrot
Latvijas labākos sportistus
vasaras olimpiskajos sporta
veidos, sekmēt sporta attīstību, veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju iesaistīšanos sporta
aktivitātēs.
Skaitliski neliela, bet
spēcīga delegācija
Olimpiādē 30 dažādās
disciplīnās spēkiem mērojās 3000 sportisti no visas
Latvijas. Ozolnieku novadu pārstāvēja neliela, bet
spēcīga sportistu delegācija- divi bokseri un četras
jātnieces. Ozolnieku vidusskolas 2001. gadā dzimušo

meiteņu volejbola komanda treneru Marinas Cīrules
un Rasmas Skruļas vadībā
tika līdz finālspēlēm, kur
piekāpās Latvijas lielo pilsētu komandu pārspēka
priekšā. Olimpiādes atklāšanā gods nest novada karogu bija uzticēts bokserim
Daniilam Tenčam.
Olimpiskās medaļas
mājās pārved bokseri
Priecē mūsu novada
bokseru sniegums. 2001.
gadā dzimušie Daniils
Tenčs un Artūrs Ivanovs
trenera Aleksandra Knoha
vadībā par godalgām cīnījās Priekuļos. Sacensībās
piedalījās 8 dalībnieki katrā
svara kategorijā. Daniils
Tenčs finālā svara katego-

rijā līdz 69 kg ar rezultātu
4:1 izcīnīja olimpisko zelta
medaļu.
“Esmu apmierināts
ar sasniegtajiem sportiskajiem rezultātiem
un lepojos, ka man bija
uzticēts nest Ozolnieku novada karogu. Tā
ir ļoti laba sajūta, būt
kopā ar citiem Latvijas
sportistiem un cīnīties
gan par savu, gan Ozolnieku novada godu. Uz
mani liktās trenera un
novadnieku
cerības
esmu attaisnojis,” sarunā nosvērts ir novada izcilākais bokseris.
(turpinājums 7. lpp.)

Daniils Tenčs un Artūrs Ivanovs

Solvita Cukere
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Pārbaudīs ugunsdrošību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Ņemot vērā to, ka Latvijā
liela
daļa
ugunsgrēku
izceļas tieši daudzdzīvokļu
dzīvojamajās mājās, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) izlases
kārtībā līdz 15. septembrim
pārbaudīs
ugunsdrošību
daudzdzīvokļu
un
arī
siltinātajās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās Ozolnieku novadā, pievēršot
uzmanību tam, vai ir izstrādāta un iedzīvotāji ir iepazīstināti ar daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju ugunsdrošības instrukciju, ēkas
ugunsaizsardzības sistēmu
darbspēju, evakuācijas ceļu
atbilstību, piemēram, vai
gaiteņos un kāpņu telpās
nav novietoti materiāli un
priekšmeti, vai durvis uz
kāpņu telpām ir brīvi atveramas un ir aprīkotas ar
pašaizvēršanās mehānis-

miem, pārbaudot ēku pagrabus, bēniņus, kā arī vairākas citas lietas, kas uzlabotu
ugunsdrošības
situāciju.
Ozolnieku KSDU iepazīstināja Ozolnieku
novada daudzdzīvokļu
māju vecākos ar darbības plānu ugunsdrošības
jautājumu
risināšanā, kā arī tika
informēti, ka no šī
gada septembra stāsies spēkā komplicētāka elektroinstalācijas
mērījumu metodika.
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests jau ir
nosaucis mājas Ozolnieku
novadā, kur plānots ierasties pirmajās pārbaudēs.
Ar elektroietaišu drošību
cieši saistīti arī iedzīvotāju
patvaļīgi izbūvētās apkures sistēmas un dūmvadi daudzdzīvokļu mājās.

Iedzīvotājiem pieejamie
veidi komunikācijai ar
pašvaldību

Šobrīd iedzīvotājiem ir
pieejami vairāki veidi kā
komunicēt ar pašvaldību
ārpus oficiālā iesniegumu
procesa, tāpēc aicinām
ikvienu, kuram ir racionāli
ieteikumi vai būtiskas
norādes par pašvaldībā
notiekošajiem procesiem,
ziņot par to!
1) Novadā darbojas
pašvaldības pakalpojumu
centri, kur iespējams saņemt
skaidrojumus par domes
sēžu lēmumiem un citām ar
pašvaldības darbu saistītām
aktualitātēm, kā arī informēt
speciālistus par būtiskiem
jautājumiem:
 Salgales pagasta pārvaldē – pārvaldes vadītāja
Eva Segliņa: 63085677;
29166492;
 Garozas pakalpojumu
centrā – klientu apkalpošanas speciāliste Ļuba Beire:
63085526;
 Ānes pakalpojumu
centrā – klientu apkalpošanas speciāliste Larisa Veipa:
63048077;
 Branku pakalpojumu
centrā - klientu apkalpošanas speciāliste Lidija Žukovska: 63057762;
 Ozolnieku novada domē
– pašvaldības sekretāre
Valentīna Linde: 63050241.
2) Gadījumos, kad nepieciešama Ozolnieku novada
domes vai pašvaldības
administrācijas vadības tieša
iesaistīšanās, iedzīvotājiem

ir iespēja apmeklēt vadību
pieņemšanas laikos Ozolniekos:
 domes priekšsēdētājs
iedzīvotājus pieņem katru
pirmdienu no plkst. 8.00 13:00 un 13:45 - 17.00;
 domes priekšsēdētāja
vietnieks - katru pirmdienu
no plkst. 08.00 - 13.00;
 pašvaldības izpilddirektors - katru pirmdienu no
plkst. 8.00-13:00 un13:45
- 17.00.
3) Par jautājumiem, kas
skar novada teritorijas sakārtošanu vai Ozolnieku novada
domes saistošo noteikumu
neievērošanu, aicinām
iedzīvotājus sūtīt informāciju
un foto fiksācijas uz e-pastu:
info@ozolnieki.lv
4) Par neskaidrībām, kas
varētu būt aktuālas lielākai
daļai novada iedzīvotāju,
aicinām rakstīt www.
ozolnieki.lv Jautājumu un
atbilžu sadaļā, jo šajā sadaļā
sniegtie komentāri ir pieejami visiem interesentiem.
5) Turpināsim organizēt
arī iedzīvotāju sapulces pa
ciemiem, par kārtējo sapulču
norisi savlaicīgi informēsim
ar sociālo tīklu un izdevuma
“Ozolnieku Avīze” starpniecību.
Priecāsimies par ieteikumiem komunikācijas
procesa pilnveidošanai
un attīstībai! Raksti: info@
ozolnieki.lv
Sabiedrisko atiecību un informācijas daļa

gan risināt problēmas
un novērst trūkumus, lai
samazinātu ugunsnelaimes izcelšanās riskus.
Vairumā Ozolnieku novadā apsekotajās ēkās ir
nesakārtota elektroinstalācija, kuras komponentes
pieejamas iedzīvotājiem,
tostarp arī bērniem. Tiks
veikta uzraudzība un
kontrole, lai nepilnības mājās tiek novērstas pēc iespējas
ātrāk,
sadarbojoties
ar ēku apsaimniekotājiem, un par to tiks
informēts VUGD. Ja
mājas iedzīvotāji paši
uzņemsies kārtot nepilnības un tās netiks
pilnībā
novērstas,
tad māju iedzīvotāji
var tikt sodīti pēc solidaritātes
principa.
Ozolnieku novada daudz-

VUGD pārbaudīs elektroinstalācijas mērījumu
esamību un to rezultātus,
ventilācijas kanālu, ūdens
ņemšanas vietas - hidrantus, stāvu numerāciju,
instrukcijas un citus nepieciešamos dokumentus.
Ingus Kazulis „VDU
System” pārstāvis, ar
kuru pārstāvēto uzņēmumu
Ozolnieku
KSDU ir noslēdzis līgumu, informēja, ka
jau īsā laikā ir apsekotas 18 no 44 daudzdzīvokļu
mājām
Ozolnieku novadā un
sastādīti audita rezultāti, kur atklājušās
ugunsdrošības
ievērošanas
nepilnības.
Svarīgākais
jautājums
šobrīd ir gādāt par iedzīvotāju drošību, negaidot
VUGD pārbaudes, bet

dzīvokļu mājās ir jāveic
preventīvais darbs, lai
VUGD ierodoties veikt pārbaudi, ugunsdrošības jautājumi jau būtu sakārtoti
un nebūtu jāsastāda pārkāpumu akti, ar prasību atklātās nepilnības novērst.
VUGD aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pārvaldniekus
brīvprātīgi pieteikt ugunsdrošības
pārbaužu
veikšanu to apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamajās
mājās. Informāciju par
ugunsdrošības pārbaudēm var nosūtīt attiecīgās teritorijas VUGD
struktūrvienībai vai arī
VUGD Ugunsdrošības
uzraudzības pārvaldei
uz e-pastu: uup@vugd.
gov.lv
Solvita Cukere

Iedzīvotāji jautā - dome atbild
Cienījamie lasītāji! Šajā avīzes sadaļā atbildēsim uz šobrīd novada iedzīvotājiem aktuālākajiem jautājumiem, kuri būs saņemti elektroniski info@ozolnieki.lv, jautājumu sadaļā pašvaldības
mājas lapā www.ozolnieki.lv, rakstot avize@ozolnieki.lv vai vēršoties avīzes redakcijā.

Lūdzam peldvietas apmeklētājus ievērot
personīgo drošību, pieskatīt bērnus un
atrunāt pusaudžus no mēģinājumiem kāpt
uz laipas margām, lai lēktu no tām ūdenī.
Iedzīvotāji jautā: Kas
tā pa lietu, ka pa laipu uz
ezera braukā ar riteņiem?
Vēl atļaujas uz aizrādījumu
pateikt-ja nav aizliegts,
tātad tas ir atļauts!

Dome atbild: Jāpiekrīt,
ka atsevišķu Ozolnieku
ezera atpūtnieku attieksme
ir nepieņemama. Aicinām
cilvēkus novērtēt radītos
apstākļus un uzlabojumus,
jo visi kopā atbildam par
novada teritorijas sakoptību. Pašvaldībā tiek strādāts
pie Ozolnieku ezera atpūtas
zonu lietošanas noteikumiem, lai cilvēkiem būtu
atgādinājums par kārtības
jautājumiem un būtu skaidri
nosacījumi par to, ko drīkst

un ko nedrīkst darīt ezera
teritorijā.
Iedzīvotāji jautā:

Jaunpēterniekos plaukst
un zeļ latvāņu plantācijas.
Vai pašvaldība ir plānojusi veikt kādas darbības,
lai apturētu šīs sērgas
izplatību.

Dome atbild: Ozolnieku
novada domes Saimniecības daļa skaidro, ka cīņa ar
latvāņu izskaušanu novada
teritorijā norit kompleksi,
sadarbojoties Latvijas
Valsts ceļiem, Latvijas
Valsts mežiem un pašvaldībai, jo katrs nes atbildību par savā pārraudzībā
esošo teritoriju sakopšanu.
Latvāņu apkarošana tiek

veikta, platības nopļaujot
un nepieļaujot to tālāku
izplatību izsējoties. Ozolnieku novada Pašvaldības
policija apseko latvāņu
skartās teritorijas un
saskaņā ar Administratīvā
kodeksa 51.2.1.daļu ir
sastādījusi Administratīvo
pārkāpumu protokolus
par invazīvo augu sugas
ierobežošanas pasākumu
neveikšanu. Sešiem zemes
īpašniekiem ir uzsākta
administratīvā lieta, īpašnieki ir uzaicināti ierasties
Ozolnieku novada Pašvaldības policijā paskaidrojumu sniegšanai. Minētās
personas tiks sauktas pie
administratīvās atbildības.

Pašvaldības iestāžu jaunumi
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Ziņo par tiem, kuri piemēslo mūsu novadu!
Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties atkritumu apsaimniekošanas
kārtības uzturēšanā, jo
aizvien biežāk novērojams,
ka cilvēki ir bezatbildīgi,
regulāri izmetot atkritumus tam neparedzētās
vietās, piemēram, sadzīves
atkritumus blakus šķiroto
atkritumu konteineriem
vai izmet atkritumu maisus blakus, nevis iekšpus
šķiroto atkritumu konteineriem, kā arī lielgabarīta
atkritumus mēdz novietot
pie konteineriem, nevis
organizē to izvešanu atbilstoši noteikumiem.
Aicinām iedzīvotājus veidot foto fiksācijas ar tiem cilvēkiem,
kuri pārkāpj Ozolnieku novada domes
saistošos noteikumus
Nr.6/2013 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku
novadā”, kā arī piemēslo šķiroto atkritumu punktus.
Pašvaldības policijai
noderēs foto, pēc kuriem būtu iespējams
uzmeklēt bezatbildīgo
cilvēku, piemēram, redzams “cūkotāja” auto
ar reģistrācijas numuru notikuma vietā.
Sūti informāciju uz
e-pastu: info@ozolnieki.lv
Atkritumu
šķirošanai ir jākļūst par
normālu un pašsaprotamu ikdienas sastāvdaļu.
Lai samazinātu atkritumu daudzumu, tos cenšas

izmantot kā izejvielas ražošanā, kā nosacījums tam
ir nepieciešama atkritumu
šķirošana pēc to kategorijām. Šķirojot atkritumus
tiek taupīti dabas resursi,
netiek piesārņota apkārtējā vide un radīti draudi
cilvēku veselībai. Novada
izglītības iestādēs regulāri
tiek rīkotas vides izglītības
aktivitātes, mācot bērniem
saudzēt dabu, šķirot atkritumus, taupīt resursus.
Rezultātā jaunieši ir sabiedrības zinošākā un erudītākā daļa, kas uz videi
draudzīgu rīcību pamudina arī mājiniekus. Mainot
ikdienas ieradumus, va-

Zilajos konteineros
– papīru: makulatūru,
rakstāmpapīru, iepakojumus.
Pārstrādājot
papīru,
tiek
taupīta
enerģija,
saglabātas mežu platības,
samazināts
izmešu
daudzums gaisā un ūdens
patēriņš, kā arī kopējais
atkritumu
daudzums
Papīru var pārstrādāt vairākas reizes. No 1 tonnas
makulatūras var iegūt 1
tonnu jauna papīra. Ir aprēķināts, ka viena tonna
makulatūras ietaupa vidēji
gandrīz 4 m3 koksnes – tas
nozīmē, ka tiek saglābti 12
– 14 pieauguši koki.

Atkritumus drīkst mest tikai konteinerā!
ram palīdzēt padarīt vidi
ap mums tīrāku, šķirojot
atkritumus, nododot pārstrādei makulatūru un izlietotās baterijas.
Šobrīd pašvaldība novada teritorijā ir izveidojusi 27 šķiroto atkritumu
punktus, kur iedzīvotājiem
ir iespēja izmest dalītos atkritumus:

Dzeltenajos konteineros – plastmasu: pet
pudeles, iepakojumus,
maisiņus.
Plastmasa – ir ļoti plaši
izmantots materiāls, jo tā
ir viegla, nerūsē, ir izturīga
un lēta. No vides viedokļa,
plastmasa nav pateicīgs
materiāls, jo nesadalās,
bet piesārņo vidi, dedzināt

Skolēnu vecāki var pieteikties atbalstam
“Tuvojoties
jaunajam
mācību gadam, novadā
deklarētās ģimenes var
vērsties Ozolnieku novada pašvaldības Sociālajā
dienestā ar iesniegumu,
lai saņemtu finansiālo vai
materiālo atbalstu skolēniem. Uz palīdzību mācību
piederumu iegādei var
pretendēt ģimenes, kuras
ir atzītas par trūcīgām vai
maznodrošinātām, kā arī
daudzbērnu ģimenes,” stāsta novada Sociālā dienesta
vadītāja Sarmīte Strode.
Trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu atbalstam,

sākoties mācību gadam,
piešķir dāvanu karti 30.00
EUR vērtībā kancelejas
preču iegādei, ja bērns apmeklē vispārizglītojošo izglītības iestādi. Trūcīgām
ģimenēm ir iespēja saņemt
skolas somas vai mācību

piederumu komplektu. Bet
materiālo pabalstu skolas
piederumu iegādei 30.00
EUR apmērā var saņemt
daudzbērnu ģimeņu vecāki.
Palīdzības
saņemšanai lūgums vērsties
pašvaldības Sociālajā dienestā: pirmdienās no
plkst. 8.00 līdz 17.00 un
ceturtdienās no plkst.
9.00 līdz 19.00 pie sociālajiem darbiniekiem
vai zvanīt Dainai Ivulānei pa tālr. 25402922.
Inguna Bergmane. Sociālā
darbiniece ģimenēm ar
bērniem
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Būvgružus un šīferi aizliegts mest atkritumu
konteineros.
to arī nedrīkst, jo rodas
toksiskas gāzes.
Zaļajos konteineros
– stiklu: pudeles un
burkas.
Stikla taru ir iespējams
nodot un atkārtoti izmantot līdz pat 50 reizēm.
Ir aprēķināts, ka ik 10%
stikla lausku pievienošana
pirmējām stikla ražošanas
izejvielām, samazina elektroenerģijas patēriņu par
2,5%. Stiklam paredzētajos konteineros nedrīkst
mest spoguļus, lampu kupolus un logu stiklu.
Jāievēro, ka konteineros drīkst mest tikai
iepakojumus, bez produktu atliekām.
Saskaņā ar Ozolnieku
novada domes saistošo
noteikumu
Nr.6/2013
“Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
Ozolnieku novadā” 14.5. punktu, atkritumu radītājam
ir pienākums nodrošināt
atsevišķu atkritumu veidu

(piemēram, lielgabarīta atkritumu) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas
vietās – ar savu transportu, izmantojot atkritumu
apsaimniekotāja pakalpojumus vai pašvaldības pakalpojumus.
Ņemot vērā, ka Ozolnieku novadā nav atsevišķas lielgabarīta atkritumu
glabāšanas vietas, par
lielgabarīta
atkritumu
transportēšanu
un utilizāciju ir iespējams vienoties sazinoties ar SIA “Ozolnieku
KSDU” izpilddirektoru Agri Rozenfeldu
(t: 63084561, 29392373
e-pasts: agris@oksdu.lv).
Šobrīd pašvaldībā tiek risināts jautājums par šķiroto
atkritumu apsaimniekošanu
un šķirošanas punktu izveidošanas kārtību, lai visā novadā ieviestu vienotu šķiroto
atkritumu sistēmu.
Sabiedrisko atiecību un
informācijas daļa

Mainījušies noteikumi trūcīgā
statusa noteikšanai
Pieņemtie “Grozījumi
Ministru kabineta (MK)
2010. gada 30. marta noteikumos nr. 299 “Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”” precizē kritērijus trūcīgās personas/
ģimenes statusa piešķiršanai attiecībā uz īpašumu,
kas var piederēt personai,
aizpildot iztikas līdzekļu
deklarāciju.
Novada iedzīvotāji, kuri
veic saimniecisko darbību,
novada Sociālajā dienestā
iesniedz paša sagatavotu
izziņu, kurā norādīts pār-

skats par veikto saimniecisko darbību pēdējos trīs
mēnešos. Tāpat grozījumi
nosaka, ka deklarācijai jāpievieno izraksts no kredītiestādes (bankas) konta par
pēdējiem trīs mēnešiem.
Saņemt papildus informāciju un griezties
pēc palīdzības novada
iedzīvotāji var, zvanot
pa tālr. 26110405 vai
vēršoties Ozolnieku novada Sociālajā dienestā, Parka ielā 4, Brankās, Cenu pagastā.
Sarmīte Strode, Ozolnieku
novada Sociālā dienesta vadītāja
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Jauniešu lapa

Izkāpjot ārpus formālajiem rāmjiem

Kā labāk mācīties? Kā jūtas skolotāji un skolēni? Kā ieviest neformālās izglītības metodes formālajā
izglītībā? Atbildes uz šiem un citiem
jautājumiem no 8. līdz 15. jūlijam
Ozolniekos kopīgi meklēja jaunatnes darbinieki un izglītības iestāžu
pārstāvji no sešām ES programmas
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekta “Share and Link Education and
Practice” (Projekta Nr.2017-1-LV02KA105-001601) dalībvalstīm – Latvijas, Austrijas, Bulgārijas, Rumānijas, Slovēnijas un Turcijas, atraktīvā
veidā diskutējot par daudzveidīgu
neformālās mācīšanās metožu izmantošanu darbā ar jauniešiem.
“Neformālās izglītības me-

todes ir īpaši noderīgas skolotājiem, klašu audzinātājiem,
veidojot klasi kā komandu,
kas kopīgi strādā pie vienota
mērķa — sekmīgas mācīšanās.
Šīs metodes var un vajag pielietot,
lai saliedētu klasi, lai veidotu tajā
pozitīvu un atbalstošu mikroklimatu,
lai veicinātu jauniešos motivāciju
mācīties un būt aktīvam mācību
procesa virzītājspēkam,» uzskata
semināra treneris no Austrijas
Marcus Vrecer.
„Neformālā izglītība visefektīvāk noder, strādājot
pie praktisku prasmju, vērtību un attieksmju attīstīšanas. Neformālā izglītībā ne-

vienam neliek atzīmes, tā vietā
notiek nepārtraukts izvērtēšanas
process un no dalībniekiem prasa
„atgriezenisko saiti,” viņa teikto
papildina otra semināra trenere
Carmen Marcu no Rumānijas.
„Jebkuras neformālās izglītības
metodes pamatā ir pašu jauniešu
motivācija piedalīties procesā un no
tā kaut ko mācīties. Ja jauniešiem
trūkst motivācijas, viņi nevarēs no
šī procesa neko iemācīties, piedevām viņi ar savu uzvedību traucēs
arī citiem iemācīties ko jaunu. Lai
tas nenotiktu, jānodrošina, lai dalība procesos ir brīvprātīga un jaunieši to vēlētos darīt,” pārliecināti
projekta dalībnieki no Latvijas.
Semināra ietvaros dalībnieki arī
tikās ar vietējām organizācijām un
jaunatnes darbiniekiem. Apmeklējot Ozolnieku bērnu un jauniešu
iniciatīvu centru, dalībnieki uzzināja, kādi ir tā darbības mērķi un
kā to sasniegšanā tiek iesaistīti paši
jaunieši, kā arī uzzināja un praktiski izmēģināja teātra metodes elementus darbā ar jauniešiem. Teātra
metodes pielietošanā un praktiskos
uzdevumos dalījās Ozolnieku novada pašvaldības Kultūras nodaļas
darbiniece Madara Griba.
Semināra dalībniekiem bija
iespēja arī tikties ar novada biedrības “TUVU” pārstāvi Lāsmu
Cimmermani, kura dalījās gan
informācijā par organizācijas dar-

“Latvijas Bērnu fonda” organizētajā vasaras
nometnē piedalījās astoņi Ozolnieku novada bērni
Latvijas Bērnu fonda projekts,
kas tiek īstenots jau kopš 1992.
gada, ir vasaras atpūtas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Gadu gaitā uzkrātā pieredze
ir vainagojusies ar arvien lielāku
bērnu skaitu, kuri ik vasaru gūst
iespēju 10 dienas bez maksas
atpūsties. Bērni nometņu laikā
gūst jaunus draugus, patstāvību,
pārvar savu nedrošību un bailes
atrasties ārpus mājas bez vecāku atbalsta. Nometnes nav tikai
atpūtas laiks, bet arī iespēja bērniem mācīties savā situācijā būt
pēc iespējas patstāvīgākiem turpmākajā dzīvē. Turklāt vecākiem
tā ir iespēja atpūsties no ikdienas
rūpēm un veltīt laiku pašiem sev.
Latvijas Bērnu fonda iespējas ir atkarīgas no vietējo
pašvaldību finansiāla atbalsta, tāpēc Ozolnieku novada
jūlija domes sēdē tika atbalstīts aicinājums - līdzfinansēt
vasaras nometni astoņiem
Ozolnieku novada bērniem.
Novada bērni, vecākiem sadar-

bojoties ar sociālo dienestu, fonda rīkotajās nometnēs piedalās
no 2013.gada. Šajā vasarā četri
Ozolnieku novada bērni vecumā
no 7 līdz 10 gadiem aktīvi atpūtās
nometnē Jelgavas novada Mežciemā –”Lediņos’’, bet lielākajiem, vēl četriem 11-15 gadus
veciem bērniem, bija iespēja 10
dienas pavadīt Pļaviņu novada
”Mežezerā’’.

Apzinoties šādu nometņu pozitīvo ietekmi uz bērnu rehabilitācijas un personības attīstības
procesu, pozitīvi, ka vecāki ir
atvērti sadarbībai ar Ozolnieku
novada Sociālo dienestu, lai bērni
varētu piedalīties pasākumā, gūstot jaunus iespaidus.
Sarmīte Strode, sociālā dienesta
vadītāja

bību, gan to, kā un kāpēc darba ar
bērniem un jauniešiem procesā
iesaistīt visu ģimeni. Pie semināra dalībniekiem viesojās arī Anita
Birzniece - Gulbenes pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste, vadītāja vietniece, lai rosinātu diskusiju
par radošumu izglītībā, spriestu par
dažādām pieejām izglītībai, kā arī
iepazīstinātu ar Gulbenes pašvaldības īstenota EARSMUS+ projekta
Looking at Learning (Nr.2014-2LV02-KA205-000575)
rezultātiem un Izlaušanās istabas (Escape
Room) elementu izmantošanu formālās izglītības apguves ietvaros.
Projekta “Share and Link Education and Practice” ietvaros viesnīcā “Agate Hotel” notika seminārs, kurā piedalījās 25 projekta
partneru pārstāvji, lai profesionālu treneru vadībā diskutētu,
dalītos pieredzē par neformālās
mācīšanās metožu izmantošanu,
kā arī, lai grupu darbā un ar spēļu
metodēm vairotu savas zināšanas
un prasmes neformālās izglītības
metožu izmantošanā darbā ar
jauniešiem.
Dace Mauliņa, Attīstības plānošanas
daļas Projektu vadītāja

Turpinās projekta
“Jaunatnes politikas
īstenošanas veicināšana Ozolnieku novadā, stiprinot jauniešu
domes darbību”
īstenošana
18. jūlijā Ozolnieku jauniešu
centrā Ozolnieku novada jauniešu domes pārstāvji aktīvi iesaistījās projekta “Jaunatnes politikas īstenošanas veicināšana
Ozolnieku novadā, stiprinot jauniešu domes darbību” aktivitātēs
(Projekta līguma Nr.2-35/14).
Treneres Ineses Šubēvicas
vadībā jauniešu domes pārstāvjiem bija iespēja apgūt
apmācības jauniešu domes
darbības stratēģijas izstrādē
un nodomu protokola izveidošanā. Projekts tiek īstenots
Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Sintija Ciša, Ozolnieku Jauniešu
centra vadītāja

Ar saknēm novadā

Svētkos uzrunājām novadniekus,
lūdzot atbildēt uz jautājumu:

Kādus kultūras pasākumus Jūs vēlētos apmeklēt
Ozolnieku novadā, sagaidot
Latvijas simtgadi?
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Ozolnieku novada svētkos iezīmē
četras dabas stihijas
Ozolnieku novada svētki pirmo reizi tika svinēti pie Ozolnieku ezera, šogad pulcējot lielāko svinētāju skaitu.

Evija Jurēvica: “Interesanti būtu

piedalīties nakts foto orientēšanās
pasākumā par novadam nozīmīgiem
vēstures objektiem.”
Aldis Alksnis: ”Jauki būtu īpašā
pasākumā sumināt mūsu novada seniorus – Latvijas valsts līdzgaitniekus
vecumā no 90 līdz 100 gadiem.”
Evelīna Meijere: ”Noorganizēt
ūdens atrakciju dienu jauniešiem.”
Inga Lejiņa: ”Vēlētos vairāk izbaudīt
garīga satura pasākumus, meditācijas.”
Maija Sirvide: ”Vairāk pasākumu,
kas izceltu latvietību, mūsu vērtības.
Tie varētu būt latviskie danči, tautas
sadziedāšanās vai lielkoncerts ar
Imanta Kalniņa dziesmām. Ceļot
godā latvietību, vēlamies sirsnīgus,
dvēseliskus pasākumus.”

Mārcis Laidiņš ar domubiedriem:

”Sakārtot izbraucamas novadu
ietverošās upes un laivu piestātnes.
Izveidot ūdens ceļojuma maršrutu
ar „garšīgu stāstu” par apskates
objektiem 42,195 km garai ekskursijai –aplim pa novadu, ko varētu
prezentēt un piedāvāt jau nākamgad
gan novadniekiem, gan tūristiem
un viesiem. Lai novadnieki sajūt, ka
tepat ir labi!”
Una Tiliba: ”Noorganizēt skaistus
sportiskus svētkus ar kultūras programmu gan individuālajiem dalībniekiem, gan ģimenēm ar bērniem.”
Kristiāna Putniņa: “Jauka būtu
dažādu koru sadziedāšanās. Interesanti būtu piedzīvot novadā arī šovu
gaisā.”
Ivars Strautnieks: ”Pirms lielajiem
svētku pasākumiem organizēt svētkus vispirms visos novada ciemos ar
viesmākslinieku un pašmāju kolektīvu kopīgu piedalīšanos. Vispirms
paciemoties ar kultūras programmu
vienam pie otra un tad sanākt visiem
kopā uz lielo noslēguma pasākumu.”
Māris Ainārs: ”Aicināt ciemos uz
novada svētkiem arī tuvējo novadu
pašdarbības kolektīvus un māksliniekus, gan izbaudīt viņu sniegumu, gan
vienoties arī kopīgā dziesmā un dejā.”
Līga Miķelsone: ”Apzināt un pasākumos izcelt cilvēkus, kuri Ozolnieku
novada vārdu gan iepriekšējos 100
gados, gan šodien ir iznesuši plašajā
pasaulē. Akcentēt vērtības un tradīcijas, kas cauri gadiem pastāvējušas
un turpinās. Būt lepniem ar saviem
novadniekiem.”

Sirsnīgs paldies par atbalstu
Ozolnieku novada svētku organizēšanā!

SIA “Ozolnieku KSDU”,
SIA “ASTARTE-NAFTA”,
SIA “HCT AUTOMATIVE ”,
SIA “ABIO”.
Mīļš paldies par sadarbību un
aktīvu līdzdalību svētku sagatavošanā
novada iedzīvotājiem, atbalstītājiem,
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem
un dalībniekiem.

Svētkus atklāja atraktīvo bundzinieku “Drumline Latvija”
priekšnesums.
Svētku
ieskaņā
ģimenes
ar bērniem
varēja
izbaudīt
aizraujošas
sportiskas
aktivitātes, rotaļu laukumus, piepūšamās un
ūdens atrakcijas.

Lieli un mazi pasākuma dalībnieki pulcējās “Mākslas pieturā”, kur norisinājās portretu zīmēšana, gleznu izstāde
un bērniem bija iespēja izpausties radošajā darbnīcā
“Ūdens pasaulē”.

Kopā izdzīvojām dzirkstošu novada amatiermākslas kolektīvu un aktieru koncertuzvedumu “Lēnāk pār tiltu, draugi!” ar solistu Ati Auzānu un orķestri “Zelmeri Pro”.
Visu svētku
dalībnieku
gaidītākais
brīdis bija
četru dabas stihiju
un četru
gadalaiku
savīšanās
“Ugunsnakts
mistērijā”.
Tam sekoja
degošo
uguns
skulptūru
šovs Ozolnieku ezerā, ko pacietīgi
gaidīja visi pasākuma dalībnieki, savlaicīgi aizņemot
vietas visos ezera ielokos,
lai labāk varētu redzēt un
iemūžināt notiekošo.
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Vide un kultūra
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Ilze Beķere- uzvarētāja nominācijā „Gada cilvēks kultūrā”

Ilze Beķere – talantīga, spoža un daudzpusīga Ozolnieku Tautas
nama māksliniece, kura
sniedz nozīmīgu jaunrades māksliniecisko pienesumu Ozolnieku novada
kultūras dzīves procesu
attīstībā. Ilze ir Ozolnieku novada logo radītāja
un konkursa “Ozolnieku
novada Gada cilvēks” logo
skices tehniskā risinājuma
autore. Par Ilzes atšķirīgoradošo skatījumu uz lietām varam priecāties, gan
apmeklējot kultūras pasākumus novadā, gan vienkāršā ikdienas sarunā.
Cik ilgi Jūsu dzīve ir
saistīta ar Ozolnieku
novadu?
Ozolniekos
dzīvoju
kopš bērnības.
Nosauciet,
Jūsuprāt, būtiskākās īpašības, kas raksturo
Ozolnieku novada iedzīvotājus?
Skaistums, augsta pašapziņa un aktīvs dzīvesveids.
Pastāstiet kādu kuriozu atgadījumu no

Sveicam augusta
jubilārus!

Es nevaru Tev uzdāvināt mieru,
Mieram ir jāplūst Tevī pašā.
Es varu uzdāvināt Tev smaidu,
Bet prieku Tev jāsajūt pašam.
Lūcijai Bērziņai 90
Valentīnai Marčenokai 85
Stefānijai Sprūdei 85
Mirdzai Turkinai 85
Genovaitei Galviņai 80
Leonilai Pizānei 80
Valteram Saukumam 80
Dzidrai Scillei 80
Mudītei Brīvniecei 75
Annai Ozoliņai 75
Brigitai Pavlovskai 75
Andrejam Sausajam 75
Ludmilai Gņibedai 75
Maijai Stūrītei 75
Valērijam Černišovam 75
Tamārai Graudiņai 75
Gitai Skrindai 75

savas ikdienas, kas
norisinājies Ozolnieku novadā?
Kuriozi ikdienu padara
vieglu un pārsteidzošu, tie
nereti pat nepieciešami,
lai uzturētu modrību un
ļautu paraudzīties uz notikumiem no cita skatupunkta. Ja nepazaudējam
spēju par sevi pasmieties
un reizēm ļaujam to darīt arī citiem, tad cauri
pārpratumiem tiekam ar
vieglu humora devu.

Vai, atbalstot tradīcijas, plānojat izvirzīt
kādu novadnieku konkursa „Ozolnieku novada Gada cilvēkiem”
2017. gada nominācijām?
Jā, plānoju. Ozolnieku
novadā pazīstu vairākus
cilvēkus, kuri ikdienu
pavada labestībā, ir līdzjūtīgi un gaiši, ar iedvesmu dara darbu un spēj
iedvesmot citus noticēt
sev. Nav lielākas vērtī-

izjūt dzīvi. Ozolnieku novada iedzīvotājiem novēlu mazu dzirksteli prieka.
Novēlu mīlestības dzirksteli. Novēlu no rīta celties agri, darīt darbu ar
prieku pa dienu, un vakaros novēlu sildīt pēdas pie
ugunkura un klausīties
savu visskaistāko mūziku
– lai tas būtu roks, tautasdziesma, upes čalošana,
lakstīgalas vai klusuma
melodija... Novēlu radīt
savu dienu un savu pasauli, neļaujot nevienam
atņemt ne laiku, ne mieru,
ne pārliecību. Viss laicīgais
ir mainīgs un pārejošs, nekad nekas nestāv uz vietas.
Jo biežāk to atceramies,
jo mazāk iespēju iegrimt
grūtsirdībā un pārdzīvojumos, jo vairāk iespēju
baudīt notiekošo dzīvi un
atļauties to svinēt. Novēlu
darīt to, kas visvairāk un
no sirds patīk, un nebaidīties sapņot. Un tad paliek
pats pēdējais – nebaidīties
šos sapņus īstenot. Drosme un mīlestība lai kļūst
par ceļa pavadoņiem!
Solvita Cukere

Pievērš uzmanību atkritumu
šķirošanas nozīmei

Aicina uz
talku
Iecavas
upes
attīrīšanai
Otro gadu norisināsies
projekta „Laivu ceļš „Ozolnieki”” organizētā talka
Iecavas upes attīrīšanai
no kritušajiem kokiem.
Šogad iecerēts attīrīt upes
daļu no Rīgas ielas tilta līdz
dzelzceļa tiltam.
Organizatori aicina
talkā piedalīties ikvienu novada iedzīvotāju.
Upes attīrīšana notiks
6. augustā sākot no
pulksten 10.00, kad
talkas dalībnieki tiksies Ozolnieku ezera
stāvlaukumā.
Dalībniekus aicinām pieteikties, rakstot uz
e-pastu: laivucelsozolnie-

ki@gmail.com.

Projekta
mērķis
attīrīt Iecavas upi

bas, kā gaisma, kuru šie
cilvēki izstaro. Ikdienas
rūpēs un cīņā ar materiālo
nepietiekamību,
cilvēki
mums līdzās, pašiem nemanot, uzbūvē neredzamas aizsargbarjeras, ieraujas nebeidzamo darbu
virpulī un aizmirst par
vienīgo un patieso prieku,
kas mājo pašos, par pašas
dzīvošanas prieku. Jūtība
un vērīguma treniņš ik
mirkli, dzīvošana tagadnē
ne tikai nedaudz atvieglo
ikdienas rūpes, bet arī
ļauj pamanīt šos īpašos
cilvēkus, kuri spēj atšķirt
dzīves teātri no dzīves.
Ko Jums nozīmē
konkursā
iegūtais
tituls „Gada cilvēks”?
Konkursam „Gada cilvēks” mani izvirzīja Ozolnieku novada Kultūras
nodaļa. Man tas nozīmē
atzinību par manu padarīto darbu.
Ko Jūs novēlēsiet
Ozolnieku
novadam
15 gadu jubilejā, ko
svinēsim nākamgad?
Ozolnieku novads ir
cilvēki, kas tajā dzīvo un

ir
no

kritušiem kokiem un bebru
aizsprostiem ērtai un drošai
ūdenstransporta kustībai,
attīstot iespēju novada
iedzīvotājiem un viesiem
nodarboties ar sportiskām
aktivitātēm uz ūdens.
Pērn talcinieki strādāja
posmā no Rīgas ielas tilta
līdz Misas ietekai Iecavas
upē, attīrot šo upes daļu no
kritušajiem kokiem drošai
un ērtai laivotāju kustībai.
Šogad nolemts iesākto
turpināt, lai attīrītu upi arī
virzienā uz Brankām. Talka
tiek organizēta ar Ozolnieku novada pašvaldības
atbalstu projektu konkursa
„Es zinu, varu un daru” ietvaros.
Renāte Bērante, Laivu ceļš
„Ozolnieki” Projekta vadītāja

Ozolnieku novada svētku
ietvaros, sadarbojoties Ozolnieku novada atkritumu
apsaimniekotājam SIA „Clean-R” un SIA “Zaļā josta”,
norisinājās izzinošas aktivitātes – konkursi un spēles,
aicinot iedzīvotājus pievērst
uzmanību atkritumu šķirošanas nozīmīgumam. “Clean-R” pārstāve Marija
Elarte: ”Pasākumā mērķtiecīgi izglītojam bērnus un
rosinām pieaugušos mainīt
ikdienas paradumus, lai pa-

darītu vidi ap mums tīrāku,
šķirojot atkritumus un nododot pārstrādei makulatūru un izlietotās baterijas.
Lai uzlabotu sadarbību ar
iedzīvotājiem, tuvākajā laikā veiksim arī anketēšanu.
Esam novērojuši, ka Ozolnieku iedzīvotāju vairums ir
rūpīgi atkritumu šķirotāji,
bet šodien uzdotie konkursa jautājumi parāda, ka bērni ir zinoši vides izglītības
jomā.”
Solvita Cukere

Sports un veselīgs dzīvesveids

jūlijs 2017

Ar sacensībām atklāj brīvdabas
peldbaseinu Ozolnieku ezerā
Ozolnieku ezerā
atklāts „Ozolnieku roņu” izlolotais
projekts- pirmais
brīvdabas peldbaseins Latvijā.

Sacensībās četros celiņos spēkiem mērojās 21
peldētājs vecumā no 12
līdz 74 gadiem gan jaukto
komandu stafetēs 4x25m,
gan individuālajos peldējumos 25 un 50 m distancēs. 4x25 m distancē pārliecinoši uzvarēja jauniešu
komanda “Abi divi, visi
četri”, kurā apvienojušies
bijušie peldēšanas skolas
audzēkņi.
Vecums nav šķērslis
Starp 12 individuālajiem peldētājiem īpašu

līdzjutēju uzmundrinājumu izpelnījās gan sacensību vecākie dalībnieki
Viktors Valainis un Līga
Saulīte (74.g.) gan paši
jaunākie- 12 g. vecie dalībnieki. Abi seniori atzīstas,
ka savu dzīvi bez peldēšanas un rūdīšanās āliņģī
vairs nevar iedomāties.
“Man ar sava vecuma
kundzītēm nav, par
ko runāt, jo nesūdzos
par holesterīnu, asinsspiedienu un citām
vecuma kaitēm. Kad
piedzīvoju ceļa traumu,
52 gadu vecumā sāku peldēt. Esmu piedalījusies 6
pasaules čempionātos un
šoruden varēšu startēt se-

Ozolnieku novada bokseriem „zelts” un
„sudrabs” VII Latvijas Jaunatnes olimpiādē
(sākums 1. lpp.)

Savukārt Artūrs Ivanovs svara kategorijā līdz
52 kg izcīnīja sudraba olimpisko godalgu, ar rezultātu
2:3. Artūrs, kurš boksā trenējas ceturto gadu, uzskata: “Panākumus sportā
veido spēcīgs raksturs,
trenera ieguldījums un
ģimenes atbalsts.” Abi
bokseri trenējas no 11 gadu
vecuma. Sporta komplekss
„Mālzeme” Ānē kļuvis par
puišu otrajām mājām.
Sporta gaitas uzsākt mudinājusi ģimene. Abi jaunieši
lepojas ar sportiskiem un
atbalstošiem
vecākiem.
Jaunieši neslēpj prieku
par izcīnītajām pirmajām
olimpiskajam
medaļām,
kas mājās tiks novietotas
goda vietā, starp vairākiem
desmitiem citu izcīnīto
godalgu. Bokseri atzīstas,
ka Jauniešu olimpiāde ir
abu šī gada lielākais sporta notikums. Boksa treniņi
„Mālzemē” atsāksies jau
septembrī, un jaunieši turpinās savu ceļu pretim uzvarām Eiropas un pasaules
ringos.
Treneris
Aleksandrs
Knohs: “Daniils Tenčs
un Artūrs Ivanovs ir
iekļauti Latvijas izlasē
un olimpiādē demonstrēja labas boksa cīņas,
vēlreiz pierādot, ka abi
ir Latvijas boksa elites
augšgalā. Artūrs Iva-

nioru 75+ grupā,” smejas
L. Saulīte.

Peldbaseinsieguvums
ikvienam
„Brīvdabas peldbaseina
projekta izmaksas sasniedza 21 000 eiro. Ar padarītā
darba kvalitāti esam apmierināti. Jauno peldbaseinu izmantosim gan vasarā,
gan ziemā. “Ozolnieku
roņi” ik nedēļas nogali
vieno aptuveni 30 novadniekus, kuru peldēšanas sezona ilgst no
marta līdz novembrim,
bet pēc tam rūdītākie
uzsāk ziemas peldes
āliņģī. „Roņu” pārziņā

būs arī baseina uzturēšana
kārtībā,” stāsta biedrības
„Ozolnieku roņi” vadītājs
Vilis Ķempelis.
Par šo jauno būvi varam priecāties, jo baseins
ir pieejams ikvienam. Sargāsim savu veselību un
nebojāsim skaisti izveidoto peldvietu!
Solvita Cukere

Novada virves vilcējiem
„Ozoliem” paaudžu nomaiņa

novs pārstāvēs Latviju
Eiropas
čempionātā
boksā, kas norisināsies
septembrī Bulgārijā.”

Jātniecēm sīva
konkurence
Iejādes sacensības jātnieku sportā norisinājās
sporta centrā “Kleisti” Rīgā.
Labākais rezultāts no četrām Ozolnieku novada jātniecēm ir Ievai Renātei
Pētersonei (2002.g.) ar
zirgu Karlo, trenere Kristīne Rozīte, pārstāv klubu
JSB „Lagoss Dressage”,
kopvērtējumā ierindojoties
7. vietā aiz Rīgas, Babītes
un Carnikavas jātniekiem.
Nākamā- 9. vietā, atpaliekot tikai par puspunktu,
ierindojusies mūsu novadniece Alise Grēta Baranovska (2002. g.) ar zirgu
Iron Lady, trenere Sanita
Dombrovska, pārstāv klubu ”Reiteri”. Pērējās divas
dalībnieces ierindojušās 14.
un 18. vietā. 25 dalībnieku
konkurencē ļoti spēcīgi izrādījās Rīgas un Pierīgas
novadu jātnieki.
Olimpiādē bija iekļauti
27 olimpiskie sporta veidi,
Ozolnieku novada pārstāvji startēja tikai divos no
tiem. Izvērtējot rezultātus,
redzam, ka katrs no dalībniekiem parādījis savu šobrīd labāko sniegumu un ir
uzslavas cienīgs.
Solvita Cukere
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Ozolnieku novada svētkos norisinājās Latvijas
atklātā čempionāta noslēdzošā 3. kārta virves
vilkšanā. Sacensībās piedalījās spēcīgākās Latvijas
un Lietuvas virves vilcēju
komandas. Čempionāta
finālcīņās novadniekiem
„Ozoliem” šogad bronzas
godalgas.
Čempionāts norisinājās četrās svaru klasēs.

Vīriešu komandām līdz
700 kg, „Ozoliem” 3. vie-

ta, piekāpjoties Saldus un
Ventspils virves vilcējiem.

Vīriešu komandu konkurencē līdz 680 kg,

„Ozoliem” sīvi cīnoties ar
Rīgas komandu (3.vieta), novadnieki šoreiz
palika 4. vietā. 1. vieta
„Velkonim”(Ventspils),
bet 2. vieta Saldus komandai. Jauktā klasē (MIX),
komandā 4 vīr. un 4 siev.,
šogad uzrādīts labākais
rezultāts -2. vieta, uzvarot
„Gekonas” (Lietuva), kuri
palika 3.vietā un piekāpjoties vien spēcīgajai Saldus komandai, kas šogad

izcīnīja Latvijas čempionu
titulu, aiz sevis atstājot arī
ventspilniekus.

Jauktā tautas klase līdz
600 kg, uzvaru svinēja Sal-

dus, 2.vietā „Gekonas”,
3.vietā komanda Saldus-2,
bet 4. vieta „Ozoliem”.
Kluba „Ozoli” valdes loceklis Laimonis Vanags
skaidro, ka komandā šobrīd notiek sportistu paaudžu nomaiņa. No vecā
komandas sastāva startē
vien 3 virves vilcēji, pārējie ir jaunpienācēji.
Treneris Edgars Ludzītis
uzskata, ka ir jāiegulda 3
gadi nopietna kopīgo un
individuālo treniņu darba, lai varētu konkurēt ar
valsts un Eiropas mēroga
komandām.
Sportisti
gatavojas
Latvijas kausa izcīņai
9. septembrī Jelgavas novada Līvbērzē, kam 15.
septembrī sekos Eiropas
čempionāts Lielbritānijā,
sniedzot iespēju gūt vērtīgu sacensību pieredzi.

Laimonis Vanags, „Ozoli”
valdes loceklis

„Centrs” arī šogad
notur pozīcijas
8. novada
spartakiādē

Tradicionāli Ozolnieku
novada svētkos apbalvoja
šī gada Ozolnieku novada
8. spartakiādes uzvarētāju
komandas, dāvājot naudas
balvas kopīgam atpūtas
pasākumam.
1.vietā „Centrs” 293 punkti, komandas
kapteine Una Tiliba.
2.vietā „Kauguri” - 280
punkti, komandas kapteinis Jānis Valerts.
3.vietā „Ezermalas” 270 punkti, komandas
kapteinis Edgars Šulcs.
Visu trīs komandu kapteiņiem tika pasniegtas piemiņas
medaļas kā pateicība par sporta
un aktīva dzīvesveida popularizēšanu iedzīvotāju vidū.

Apsveicam novadnieku
Andri Grīnfeldu
(Agarska Triāla Klubs),
kurš
Igaunijas pilsētā Tapā
notikušajā Baltijas triāla
čempionātā izcīnīja
Baltijas čempiona titulu!

Skrējēji tuvojas
finiša taisnei

Skriešanas seriāla „Ielūdz
Ozolnieki” noslēdzošās sacensības gaidāmas 27.augustā,
plkst.11.30, kur tiks sveikti
kopvērtējuma uzvarētāji.
Veselīga dzīvesveida piekritēji
aicināti uz koptreniņiem
katru trešdienu no pulksten
18.30 Ozolnieku slēpotāju
trasē.
«Ozolnieku Avīze»
Metiens –
3500 eks.
Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas
nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada
dome, adrese: Stadiona iela 10,
Ozolnieki, Ozolnieku novads,
LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482
e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem
atbild autors.

ziņojumu dēlis
Ozolnieku novada pašvaldība organizē ekskursijas
novada senioriem uz ZIEMEĻKURZEMI
u Laumu dabas parks ar aktīvu atpūtu Bišu takā-pusdienu pikniks ar

veselīgu maltīti- Valdemārpils- Igura Baņķa amatnieku sēta Ārlavas
‘’Kauliņi’’ (bānītis, koka izstrādājumi, pastaiga amatnieku sētas dārzā)piejūras ciems Kaltene (sarunas par un ap veselīgu uzturu, zivju
kulinārijas degustācija).
u Dalības maksa: 15,00 EUR (iekļauta ieejas maksa apskates objektos un
pusdienas. Transporta un gida pakalpojumus sedz Ozolnieku novada pašvaldība un
Eiropas Savienība Eiropas Savienības fondu projekta “Slimību profilakses un veselības
veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/066 ietvaros).

u Ozolnieku un Branku senioriem 9. augustā
u Aicinām pieteikties un veikt dalības maksu līdz 4. augustam.
u Izbraukšana: 9. augustā plkst.7:00 no Ozolnieku domes
u 7:15 no Branku pakalpojumu centra
u Pieteikšanās: Ozolnieku novada domē - Sociālā dienesta telpās -

11.kab., tālr.26110405 vai Brankās, Sociālā dienesta telpās.
u Ānes un Salgales pagasta senioriem 16. augustā
u Aicinām pieteikties un samaksāt dalības maksu līdz 11. augustam.
u Izbraukšana: 16. augustā plkst.7:00 no Ānes
u Pieteikšanās: Garozā, tālr. 29109265 pie Andas Plikšas vai Ānes

kultūras namā, tālr. 63048077 pie Larisas Veipas.

12.-13. augusts “Nometne Ozolnieku
novada daudzbērnu ģimenēm”

Ozolnieku novada Cenu pagasta atpūtas kompleksā
“Saulgrieži”.
1. diena – Lauku diena
2. diena – Sportiskā diena
9. septembris – Tēvu dienas svētki Ozolnieku novada daudzbērnu
ģimeņu biedrībā Ozolnieku novada Cenu pagasta “Caunītēs”.
 Tēvu un jauniešu pārgājiens ar orientēšanās un tūrisma elementiem.
(pārgājienā no katras ģimenes piedalās tēvs ar jauniešiem, kuri vecāki par 6
gadiem. Pārgājiena ilgums 4 h.).
 Rotaļas un radošās darbnīcas bērniem
animatora vadībā. (paralēli pārgājienam)
 Kulinārijas meistarklase mammām
(paralēli pārgājienam).
 Noslēgumā muzikāls pasākums visiem

Ozolnieku Tautas nams augusta ceturtdienās ielūdz uz

brīvdabas kino vakariem
pie Ozolnieku ezera
10. augustā plkst. 21:00 filma “Svingeri”.

Viegla komēdija par attiecību veidošanu, greizsirdību un
kaisli (apmeklētāju vecums 16+gadi).

17. augustā plkst. 21:00 piedzīvojumu komēdija
“Ātrie igauņu puiši”.
Stāsts par trīs igauņu puišiem, kas 80.gados aizbēg no
Padomju laiku Igaunijas uz Zviedriju. Tur viņus uzņem
kā īstus varoņus, kas izlauzušies no Dzelzs priekškara
(apmeklētāju vecums 12+ gadi).

24. augustā plkst. 21:00 mākslas filma “Rudens rozes”.
Sena paziņas ciemošanās Astras un Vītola ģimenē no
jauna uzjunda kaislības un izjauc ģimenes dzīves rutīnu.
Ieejas maksa: 1,50 EUR. Biļešu iegāde pirms filmas seansa!

Aicinām piedalīties
sportiskajā
JAUNIEŠU DIENĀ!

2.septembrī norisināsies ikgadējā Ozolnieku
novada jauniešu diena, kuras tēma šogad būs
SPORTS.
Pasākumā būs pārstāvēti visi pieci Ozolnieku novada
Bērnu un jauniešu iniciatīvu centri ar mērķi popularizēt
veselīgu dzīvesveidu, informē pasākuma organizatoriOzolnieku novada Jauniešu dome.
Visas dienas garumā svētku dalībniekiem būs
iespējams gan piedalīties, gan just līdzi savējo
sportiskajiem sasniegumiem.
Pasākumu “Ozolnieku novada jauniešu diena” šogad
organizē ceturto gadu pēc kārtas, un arī šogad
aicinām piedalīties viesus- citu pilsētu un novadu
jauniešus. Iepriekšējos gados svētki tika organizēti gan
Brankās, gan Emburgā, bet šogad atkal kārta pienākusi
Ozolniekiem. Ozolnieku Bērnu un jauniešu iniciatīvu
centra vadītāja Sintija Ciša: “Mūsu jaunieši ir atvērti un
draudzīgi, ar prieku iepazīstas ar citu novadu
jauniešiem, vēlas uzzināt ko jaunu! Ja jums ir jautājumi
vai idejas, ar ko vēlaties dalīties, lai tās īstenojam kopā,
rakstiet: sintija.cisa@ozolnieki.lv.”
“Ik dienu esot kopā ar jauniešiem, darot daudz un
dažādas interesantas lietas, redzu, ka varam to darīt arī,
popularizējot veselīgu dzīvesveidu. Ozolnieku novads
vienmēr ir izcēlies ar lielu mīlestību pret sportu.
Tiekamies 2.septembrī Jauniešu dienā vēl kuplākā
pulkā,” aicina Ozolnieku novada Jaunatnes lietu
speciāliste Santa Tuherma.

dalībniekiem.
Pasākumiem pieteikties līdz 21.08.2017,
rakstot uz e-pastu: daudzberni@ozolnieki.lv.

Sporta pasākumi un sacensības augustā
Datums

Plkst.

NOTIKUMS, PASĀKUMS

2.,9.,16.,

18.00

Tautas sporta un veselības koptreniņi skriešanā

23.,30. augustā
27.augustā

„OZOLNIEKU APĻI 2017”
11.00

Garo distanču skriešanas seriāls
„IELŪDZ OZOLNIEKI 2017” 5. kārta

Aizsaulē
aizgājuši
Jānis Spilva
Dzidra Krone
Haralds Skuja
Jeļena Simutkina
Inese Ķirpluka
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