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AR SAKNĒM NOVADĀ

Jāņa Čakstes dzimšanas dienu sagaida
ar talkām piemiņas muzejā

Ozolnieku
novada
Salgales pagastā, gleznainā
Lielupes krastā, vecu koku
ieskautas, lepni slejas
Latvijas Valsts pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes
dzimtas mājas „Auči", kuru
sarkanais dakstiņu jumts
un
īpatnējais
tornītis
pamanāms jau iztālēm.
Tieši tādu savulaik kuplās 9
bērnu ģimenes ligzdu bija
iecerējis Latvijas Valsts
pirmais prezidents Jānis
Čakste. Tagad „Aučos”
saimnieko Čakstes dzimtas

pēcnācēji, un daļa dzīvojamās ēkas ir izveidota kā
piemiņas ekspozīcija, kas
vēstī par Jāni Čaksti un
viņa ģimenes locekļu
likteņu līkločiem. Plašā
ekspozīcija bez maksas
gida
stāstījuma
pavadībā ir apskatāma
ikvienam
interesentam, tomēr šī vieta nav
oficiāls muzejs.
Sagaidot Latvijas valsts
simtgadi, Jāņa Čakstes
ģimene, novada talcinieku
atbalstīta, šogad ir ķērusies
pie jaunas Latvijas pirmā
prezidenta
piemiņas
muzeja ēkas būvniecības
bijušās kalpu ēkas vietā,
kas atrodas pagalmā līdzās
tagadējām „Auču” mājām.
Jaunajā muzeja ēkā divos
stāvos varēs izvietot plašo
piemiņas
ekspozīciju.
Blakus
jaunceļamajai
muzeja
ēkai
“Aučos”
iestādīta gan jauna liepu,

gan kastaņu aleja un
ābeļdārzs. Abu jauno aleju
krustojumā
uzlikts
piemiņas akmens ar uzrakstu „Latvijai”.
Kristīne Čakste ir
apņēmības
pilna:”
Priekšā vēl ir smags
darbs līdz muzejs būs
gatavs, bet to jau mēs
vienmēr esam mācījušies, ka tikai tā
varam tikt uz priekšu.”
14. septembrī „Aučos” tika
svinēta
J.Čakstes
dzimšanas
diena,
un
varējām novērtēt šovasar
paveikto- uzbūvēto muzeja
ēku, kas jau svinēja spāru
svētkus. „Arī Salgales
atbalsta
biedrības
pārstāvji, tāpat kā
daudzi citi Ozolnieku
novada
iedzīvotāji,
uzskata
par
savu
pienākumu piedalīties
topošās muzeja ēkas
un tās apkārtnes

sakārtošanas darbos.
Esam aicinājuši gan
pieaugušos, gan esošos un
bijušos
Salgales
pamatskolas skolēnus pie
veco, vēsturiskās ēkas
ķieģeļu attīrīšanas, lai tos
varētu iemūrēt muzeja
sienās, piešķirot jaunbūvei
senatnes
elpu.
Darbs
nešķiet grūts vai sarežģīts,
bet prasa pacietību un
rūpību.
Prieks,
ka,
strādājot pie Jāņa Čakstes
piemiņas muzeja ēkas
būves, skolas absolventi
parāda savu attieksmi pret

SIA “Līcīši Ltd” svinīgi pasniedz apbalvojumu
“Veselīgs Latvijas uzturs”
8. septembrī „Līcīšos”
viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Latvijas
Ārstu biedrības prezidents
Pēteris Apinis, kuri apmeklēja
Zemgales
reģiona
zemnieku saimniecības, kam
piešķirts Latvijas Ārstu

biedrības
apbalvojums
“Veselīgs Latvijas uzturs”.
Ozolnieku novada lauku
saimniecība - kaziņu ferma
„Līcīši” Cenu pagastā ir novadniekiem zināma (dibināta 1992.
gadā), jo ģimenes ar bērniem,
skolēnu grupas un tūristi šeit ir
bieži viesi. Lauku sētā var
iepazīt mājdzīvniekus, doties

laivu braucienā pa Iecavas upi
un nopērties pirtiņā. Šeit var
degustēt kazas sieru un lauku
labumus, izbaudot lauku sētas
darbīgo gaisotni un saimnieku
viesmīlību. Šeit kopā draudzīgi
sadzīvo un saimnieko nu jau
četras paaudzes. „Līcīšu”

īpašniece Līvija Liepiņakundze cienījamos gados-,
priecājas par dēla Aivara un
vedeklas Māras izveidoto
saimniecību, kur tiek ražoti
gardi un veselīgi produkti kazas piens un dažādi sieri.
Māra Liepiņa stāsta, ka zinības
par kazas piena pārstrādi
apguva Amerikas Savienota-

jās Valstīs, bet kazas piena
produktu labvēlīgo ietekmi
vispirms izjuta, rūpējoties par
pašas ģimenes locekļu veselību, jo kuplajā 5 bērnu saimē
bija alerģijas. 25 darbības
gados gūtās zināšanas un
pieredze ļāvusi saimniecībai
izdzīvot
un
pilnveidot
lauksaimniecības
produktu
ražošanu un pārstrādi. „Līcīši
Ltd” ir ne tikai viens no pirmajiem, bet joprojām lielākajiem
kazu audzēšanas un kazas
piena produktu ražošanas
uzņēmumiem Latvijā.
Latvijas Ārstu biedrības
apbalvojuma
"Veselīgs
Latvijas uzturs" devīze ir
„Valetudo Patriae”, tulkojot no
latīņu
valodas-Veselība
Dzimtenei.
Apbalvojums
"Veselīgs
Latvijas uzturs" ir atzinība un
pateicība Latvijas lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem
par sasniegumiem veselīgu
uzturproduktu
ražošanā,
veselīga uztura lietošanas un
veselīga
dzīvesveida
veicināšanā, par izciliem
Latvijā ražotiem uzturlīdze-

kļiem, ko ārsti iesaka ikdienas
vai speciālā diētiskā uzturā.

Apbalvojums sastāv no
tēlnieka Jāņa Strupuļa veidotas
medaļas
„Valetudo
Patriae”, uz kuras redzams
medicīnas un veselības dievs
Asklēpijs ar savu meitu Higieju,
kā arī mākslinieka profesora
Guntara Sietiņa veidots
diploms „Valetudo Patriae”.
Saņemot atzinību un augsto
apbalvojumu, saimnieki Aivars
un Māra Liepiņi ir gandarīti, ka
viņu ģimenes kopīgi izlolotais
projekts, smagu un rūpīgu
ikdienas darbu prasošajā
lopkopības nozarē ir izprasts
un novērtēts valsts mērogā.
Rakstu autore
Solvita Cukere

dzimto
vietu,
ievērojamiem cilvēkiem un
savu
valsti,”
uzskata
Edgars Paulovičs.
Darbus turpinot, jau
pēc gada plānots atklāt
jauno muzeja ēku, kur
būs Latvijas Valsts
pirmā
prezidenta
darba kabinets un
ekspozīcija par Čakstu
dzimtu.

AICINĀM APMEKLĒT
IEDZĪVOTĀJU
SAPULCES!
Ozolnieku novada pašvaldība
oktobra beigās un novembra
sākumā organizēs sapulces
novada iedzīvotājiem,
ikvienam piedāvājot iespēju
klātienē saņemt informāciju un
pārrunāt aktuālos jautājumus
ar Ozolnieku novada
pašvaldības vadību un
atbildīgajiem speciālistiem.
Sapulču sākuma laiks
plkst. 19:00.
Iedzīvotāju sapulču norises
laiks un vieta:
23.10. (pirmdiena) – Emburgā,
Salgales pagasta pārvaldē,
adrese: „Vīgriezes", Emburga,
Salgales pagasts;
25.10. (trešdiena) – Garozā,
Garozas pakalpojumu centrā,
adrese: „Eži", Garoza, Salgales
pagasts;
26.10. (ceturtdiena) – Ānē,
Ānes kultūras namā, adrese:
Celtnieku iela 12b, Cenu
pagasts;
30.10. (pirmdiena) – Brankās,
Branku pakalpojumu centrā,
adrese: Parka iela 4, Cenu
pagasts;
01.11. (trešdiena) – Ozolniekos,
Domes ēkā, Adrese: Stadiona
iela 10, Ozolnieku pagasts.
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No 1. oktobra mainīts
Ozolnieku novada
pašvaldības
administrācijas
darba laiks
Ceturtdien, 14. septembrī,
norisinājās kārtējā
Ozolnieku novada domes
sēde, kur viens no dienas
kārtības jautājumiem
attiecās uz Ozolnieku
novada pašvaldības
administrācijas darba
laika izmaiņām.
Lai Ozolnieku novada
pašvaldības
administrācijas darbinieki
būtu iedzīvotājiem ērti
sasniedzami, tiek mainīts
pašvaldības
administrācijas darba
laiks ceturtdienās,
nosakot, ka turpmāk
darba laiks arī
ceturtdienās būs no plkst.
8:00, nevis plkst. 09:00,

kā tas bija līdz šim. Tāpat,
pamatojoties uz veiktās
iedzīvotāju aptaujas
rezultātiem, ceturtdienās
tiks saglabāts pašvaldības
administrācijas darba
laiks līdz plkst. 19:00,
līdz ar to darba diena
piektdienās būs saīsināta
no plkst. 8:00 – 13:00
(bez pusdienas
pārtraukuma).
Tāpat tiek noteikts, ka
pusdienas pārtraukums
turpmāk būs no plkst.
12:00 – 12:45, izņemot
piektdienas.

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRĀCIJAS
DARBA LAIKS NO 2017. GADA 1. OKTOBRA:
Pirmdienās: plkst. 8:00 - 17:00
Otrdienās: plkst. 8:00 - 17:00
Trešdienās: plkst. 8:00 - 17:00
Ceturtdienās: plkst. 8:00 - 19:00
Pusdienas pārtraukums: 12.00 - 12.45
Piektdienās: plkst. 8:00 - 13:00
(bez pusdienas pārtraukuma)

Cenu pagastā sāk uzstādīt
jaunas norādes zīmes
Lai sakārtotu novada
teritoriju un atvieglotu
pastnieku, policijas, sociālā
dienesta, mediķu un citu
atbildīgo dienestu darbu,
Ozolnieku novada
pašvaldība ir uzsākusi
māju nosaukumu zīmju
izgatavošanu un uzstādīšanu ceļu galos arī Cenu
pagastā. Jaunās zīmes ir
uzstādītas valsts nozīmes
autoceļa Jelgava – Iecava
(P-93) posmā no Salgales
pagasta līdz Jelgavas
robežai un uz valsts
autoceļa - 1068 Ozolnieki-

Brankstūri, Cenu pagastā.
Pašvaldība uzstāda sarkani
– baltas norādes, savukārt
īpašnieku uzdevums ir
sakārtot māju nosaukuma
zīmes pie privātīpašuma.
Novadniekus un
autovadītājus aicinām
cienīt padarīto darbu, lai
zīmes kalpotu daudzus
gadus. Jautājumu
gadījumā zvanīt pašvaldības saimniecības daļas
speciālistam – 29342722.
Guntis Žeivots,
Saimniecības daļas speciālists

Iedzīvotāju pieprasītākieVSAA un VID pakalpojumi
Ozolnieku novada Salgales
pagasta pārvaldes telpās
“Vīgriezēs” kopš 2015.gada
novembra darbojas Valsts un
pašvaldību vienotais klientu
apkalpošanas centrs
(VPVKAC). Šajā laikā posmā
pakalpojumu centrs visvairāk
sniedzis Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) un Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) pakalpojumus,
attiecīgi 55% un 35% no
sniegtajiem pakalpojumiem
un konsultācijām.
VSAA pakalpojumu
sniegšanā Ozolnieku novada
VPVKAC Salgales pagastā
sniedzis pakalpojumus,
reģistrējot darbnespējas
situāciju pabalstu pieteikumus
(46%), dzimšanas pieteikumus (30%) un miršanas (19%)
situāciju pabalstu pieteikumus. No VID sniegtajiem
pakalpojumiem lielākais
īpatsvars ir konsultācijām par
gada ienākumu deklarāciju
aizpildīšanu elektroniski, otrs
iedzīvotāju pieprasītākais
pakalpojums ir elektroniskās
algas nodokļu grāmatiņas
pieteikums.
No 2017.gada februāra
VPVKAC pieejams arī
Lauksaimniecības datu centra
(LDC) pakalpojums - Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrēšana valsts vienotajā mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrā.
Par šo pakalpojumu
iespējams norēķināties uz
vietas, maksājot ar bankas
karti.
Pēc novērojumiem VPVKAC
pakalpojumu pieprasīšanai ir
sezonāls raksturs, ziemas un
rudens periodā tie ir darbnespējas pabalstu pieteikumi,
pavasarī – konsultācijas par

Kopā novadu nozīmes VPVKAC, n=65096
70%

21%

7%

Ozolnieku novads, n=104
55%
VSAA, kopā

35%

11%

konsultācijas

VID

1. attēls VPVKAC sniegto pakalpojumu īpatsvars pa pakalpojumu grupām

Visi novadu nozīmes VPVKAC, n=45747
61%

17%

8% 5% 6% 2%

Ozolnieku novads, n=57
30%

46%
VSAA, darbnespējas situācija
VSAA, nodarbinātības situācija

VSAA, dzimšanas situācija
VSAA, citas situācijas

19%

5%

VSAA, miršanas situācija
VSAA, konsultācijas

Visi novadu nozīmes VPVKAC, n=13630
34%

3% 8%

6%

49%

Ozolnieku novads, n=36
3%6%

36%

VID, gada ienākumu deklarāciju pieņemšana
VID, pieteikšanās EDS lietošanai
VID, IIN atvieglojumi

56%
VID konsultācijas
VID, elektroniskās algas nodokļu grāmatiņa

2.attēls VPVKAC sniegto pakalpojumu īpatsvars pa pakalpojumu grupām valsts iestādēs

gada ienākumu deklarāciju un
platību maksājumu iesniegšanu elektroniski.
Minēto iestāžu publiskos
pakalpojumus, kā līdz šim, var
saņemt arī iestāžu esošajās
nodaļās/klientu apkalpošanas
centros.
Vairāk informācijas, kas
saistīta ar Valsts un pašvaldību vienotā klientu
apkalpošanas centra
pakalpojumiem, iedzīvotāji

var uzzināt Salgales pagasta
pārvaldē, valsts un pašvaldību
vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri, kā arī
rakstot uz
e- pastu ozolnieki@pakalpojumucentri.lv vai zvanot pa tālr.
63085741.
Andra Vecmane,
centra darbiniece

Uzsākta Sociālās aprūpes centra
“Zemgale” ēkas siltināšana

Augusta nogalē uzsākta
Sociālās aprūpes centra
“Zemgale” ēkas siltināšana.
Lai
uzlabotu
ēkas
energoefektivitāti, tiks

veikta
jumta
seguma
nomaiņa, betona terašu
remonts, sienu siltināšana
un arī logu un durvju
tehniskā stāvokļa

uzlabošana. Tāpat, īstenojot projektu, tiks izbūvēts
arī panduss.
Pēc
iepirkuma
procedūras
Ozolnieku
novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu un darbu
veikšanu ir uzticējusi SIA
"GS Celt". Darbi jāpabeidz
14 nedēļu laikā no līguma
noslēgšanas ar pašvaldību.
Līguma summa ir EUR 165
830.29,
līdz
saistību
pilnīgai izpildei.
Solvita Cukere

PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU JAUNUMI
Piedalies vides
objektu/instalāciju
“Sveicināti
Ozolniekos”
māksliniecisko ideju
skiču konkursā!
Ozolnieku novada
pašvaldība aicina
iedzīvotājus iesaistīties
radošā procesā un
izstrādāt skices Ozolnieku
ciemu raksturojošiem
vides objektiem, ko būtu
iespējams izvietot
autoceļa malās pie ciema
robežām, iebraucot
Ozolniekos virzienā no
Rīgas un Jelgavas, tā
prezentējot Ozolnieku
ciemu raksturojošas
īpašības vai vērtības.
Konkurss norisinās
no 18. septembra līdz
18. decembrim.
Ideju autoriem skices
jāiesniedz zīmētā vai kādā
citā izpildījuma tehnikā,
obligāti pievienojot idejas
paskaidrojuma rakstu
brīvā formā, atklājot
skices idejisko sasaisti ar
Ozolnieku ciemu
raksturojošām vērtībām
vai notikumiem.
Konkursa nolikumu skatīt
www.ozolnieki.lv, sadaļā –
Aktualitātes sabiedrībā.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
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Ozolnieku novada Sporta centru vadīs
Kārlis Kalniņš
Ozolnieku
novada
Sporta centra direktora
amatā 14. septembra
domes sēdē apstiprināja
1973.gadā
dzimušo
dobelnieku Kārli Kalniņu.
Kur
un
kādu
izglītību esat ieguvis?
Esmu ieguvis bakalaura
grādu publiskajās tiesībās
un
maģistra
grādu
izglītības
vadībā,
bet
militārā izglītība ir iegūta
Nacionālajā aizsardzības
akadēmijā un virsnieku
kursos ASV. Man ir arī
nepieciešamās zināšanas
un
prasmes
sporta
pedagoģijas jomā.
Jūsu
līdzšinējā
darba pieredze sporta
jomā?
2008. gadā sāku strādāt
Dobeles Sporta skolā par
peldēšanas treneri un
ieguvu trenera sertifikātu.
Esmu izveidojis sporta
klubu un 8 gadus trenēju
bērnus
triatlonā.
2010.gadā tiku ievēlēts
Latvijas
Triatlona
federācijas valdē un 7
gadus
vadu
Latvijas
Triatlona federāciju, kur
iegūta liela sacensību

rīkošanas pieredze. 18
gadus esmu aizvadījis
militārajā jomā, trīs no
tiem bijis 51. Dobeles
Zemessardzes
bataljona
komandieris, kur mans
darbs bija saistīts ar
infrastruktūras un budžeta
plānošanu. Uzskatu, ka

mana līdzšinējā izglītība,
pieredze un zināšanas
noderēs, vadot Sporta
centru.
Vai arī pats sportojat
un kādi ir Jūsu hobiji
brīvajā laikā?
No mazotnes vecāki mani
ievirzīja sportā un

SIA "Ozolnieku KSDU" informē iedzīvotājus
par ūdens skaitītāju rādījumiem

SIA "Ozolnieku KSDU"
informē iedzīvotājus par
ūdens skaitītāju rādījumiem
SIA „Ozolnieku KSDU"
ikdienā nodrošina dzeramā
ūdens piegādi un sniedz
centralizētās kanalizācijas
novadīšanas un attīrīšanas
pakalpojumus Ozolnieku
novada Ozolnieku, Branku,
Jaunpēternieku, Garozas un
Emburgas ciemos. Uzņēmuma klientiem ik mēnesi tiek
izrakstīti rēķini par izmantotā ūdenssaimniecības
pakalpojuma apjomu,
izmantojot klienta sniegto
vai uzņēmuma darbinieku
nolasīto informāciju par
ūdens skaitītāju rādījumu
pakalpojuma sniegšanas
vietā vai, piemērojot pēc
uzņēmuma apstiprinātās
metodikas aprēķināto
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normu, vai aprēķinot
klienta iepriekšējā perioda
vidējo patērētā pakalpojuma apjomu.
Uzņēmums atgādina, ka
saskaņā ar līguma par
ūdensapgādi nosacījumiem klientam ir pienākums katru mēnesi no 25.
datuma līdz mēneša
pēdējai dienai rakstveidā
vai elektroniski paziņot
SIA „Ozolnieku KSDU"
nolasīto noplombētā ūdens
skaitītāja, ja tāds īpašumā
ir uzstādīts, rādījumu.
Informējam, ka
skaitītāja rādījumu
iespējams nodot
sekojošos veidos:
1. reģistrējoties uzņēmuma mājas lapā
www.oksdu.lv sadaļā
"Skaitītāju nolasīšana

un rēķini";
2. atsūtot informāciju par
nolasītā skaitītāja
rādījumu, klienta
vārdu, uzvārdu un
pakalpojuma
saņemšanas adresi uz
uzņēmuma e-pasta
adresi: info@oksdu.lv;
3. personīgi iesniedzot
rakstisku informāciju
par skaitītāja rādījumu
uzņēmuma telpās
Ozolniekos, Kastaņu
ielā 2, un pakalpojumu
centrā "Eži", Garozā,
informācijas nodošanai
uzņēmumam ārpus
darba laika ir ierīkota
pastkastīte;
4. uzņēmuma apsaimniekoto daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašniekiem ir
iespēja vienoties ar
mājas vecāko par
nolasīto skaitītāju
rādījumu centralizētu
apkopošanu un
iesniegšanu
uzņēmumā.
Ja klienta īpašumā
ilgstoši nav nodots ūdens
skaitītāja rādījums, tas var
radīt īpašniekam dažādas

negatīvas sekas. Ilgstoši
neziņojot precīzu
informāciju par patērēto
pakalpojuma apmēru,
pastāv risks, ka tad, kad
skaitītājs tiks apsekots un
rādījums nolasīts,
izrādīsies, ka faktiski
patērēts ievērojami lielāks
apjoms ūdens, nekā
apmaksāts, un klientam
būs izveidojušās lielas
parādsaistības pret
pakalpojuma sniedzēju,
savukārt daudzdzīvokļu
mājās, kurās tiek piemērota attiecīga metodika, pēc
trīs mēnešiem, kuros
klients neziņo skaitītāja
rādījumus, šis dzīvoklis var
tikt uzskatīts par tādu
dzīvokli, kurā skaitītāja
nav. Turklāt LR Ministru
kabineta noteikumu Nr.
174 „Noteikumi par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu un lietošanu",
kuri tika pieņemti 2016.
gada 22. martā, 12.2.
punkts paredz pakalpojuma sniedzēja tiesības
pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ja pakalpojuma

peldēšanā, pie tā esmu
palicis. Sports ir arī mans
hobijs - peldu, kopā ar
jauniešiem
spēlēju
volejbolu un basketbolu,
bet vasaras ir pakārtotas
triatlona sezonai.
Kāda ir Jūsu vīzija
par
Ozolnieku
Sporta
centra
attīstību?
Ozolnieku Sporta centra
attīstība un mērķi būs
jāsaskaņo ar Ozolnieku
novada attīstības vīziju. Es
ceru, ka izdodies izveidot
un attīstīt Sporta skolu
Ozolnieku novadā. Ja ir
laba sporta bāze un treneri,
tad saskaņotā komandas
darbā visu var izdarīt.
Kam Jūs veltīsiet
galveno uzmanību, lai
veicinātu tālāko sporta
nozares
attīstību
Ozolnieku novadā?
Pēc pieredzes varu teikt, ka
jācenšas sportā vairāk
iesaistīt bērnus, jauniešus
un ģimenes, jo tā ir novada
nākotne.
Solvita Cukere

lietotājs ilgāk par trim
mēnešiem nesniedz
ūdenssaimniecības
pakalpojuma apjoma
uzskaitei nepieciešamās
ziņas pakalpojuma līgumā
noteiktajā kārtībā.
Uzņēmuma administrācija
lūdz klientus ievērot
noslēgtā ūdenssaimniecības
pakalpojuma sniegšanas
līguma nosacījumus un
savlaicīgi iesniegt ūdens
skaitītāja rādījumus.
SIA "Ozolnieku KSDU"

Izmaiņas SIA
“Ozolnieku KSDU”
valdes sastāvā
Saņemot SIA “Ozolnieku
KSDU” valdes locekļu
Aivara Stroda un Antona
Rampāna iesniegumus ar
lūgumu atbrīvot no valdes
locekļu pienākumu
pildīšanas, lai nodrošinātu
valdes rīcībspēju, par SIA
“Ozolnieku KSDU” valdes
loceklēm ieceltas
Svetlana Krūmiņa un
Liene Upeniece.
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Mācības novada vispārizglītojošajās skolās 1. septembrī uzsāka
965 skolēni, tostarp 122 pirmklasnieki, un 673 pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņi, kuri uzsāka ceļu pretī jaunām
zināšanām, izaicinājumiem un draudzībai!

Sportiskās aktivitātēs aizvadīta
Jauniešu diena
9. septembrī norisinājās Ozolnieku
novada Jauniešu
diena, kas četros gados
kļuvusi par tradicionālu pasākumu
jauniešiem vecumā no
13 līdz 25 gadiem. Jau
no agra rīta, apņēmības
pilni, Ozolnieku novada
jauniešu domes pārstāvji
un jaunatnes darbinieki
rosījās Sporta centrā. Šī
gada pasākuma tēma bija
sports tā netradicionālajās
izpausmēs, lietderīgi un
aktīvi pavadot brīvo laiku.
Jauniešu diena sākās ar
komandu reģistrēšanos un
noslēdzās vēlu vakarā ar
“Baskāju” skrējienu apkārt
Ozolnieku ezeram, kas
nākotnē varētu veidoties
kā tradicionāls peldsezonas noslēguma pasākums.
Dažāda vecuma bērniem
un jauniešiem bija iespēja
piedalīties sportiskās
aktivitātēs, spēlēs un
radošajās darbnīcās,
pārbaudīt savus spēkus,
izturību un atjautību, kā
arī ikvienam bija iespēja
izteikt savus priekšlikumus
darbam ar jaunatni
veicināšanai novadā.

“Ideju kokā” pasākuma
dalībnieki iekāra lapiņas ar
idejām par visu, kas
svarīgs novada jauniešiem.
Vienlaikus ar Jauniešu
dienas aktivitātēm pie
Ozolnieku ezera, ikviens
iedzīvotājs varēja
piedalīties arī interesantās
aktivitātes ESF projekta
“Slimību profilakses un
veselības veicināšanas
pasākumi Ozolnieku
novadā”,
Nr.9.2.4.2/16/I/066
ietvaros, piedalīties
veselīga uztura seminārā/meistarklasē, izmēģināt
dažāda veida
vingrošanas/funkcionālos
treniņus, atrodot sev
piemērotāko, kā arī veikt
diagnosticējošos paškontroles mērījumus „Sirds
veselības teltī”.
Pateicoties Latvijas vides
aizsardzības fonda
projektam “Šķiro mazs un
liels”
(Reģ.Nr.1-08/155/2017),
līdztekus sportam un
radošām izpausmēm,
jaunieši piedalījās „Šķiratlonā” un citās aizraujošās
aktivitātēs, kas jauniešus
izglītoja par vides

aizsardzību un vairoja
izpratni par atkritumu
šķirošanas nozīmi,
atgādinot, kā to darīt
pareizi.
Aizvadīta skaista un
emociju pārpilna svētku
diena, ar prieka asarām
par uzvaru un jauniem
draugiem. Jauniešu dienā
piedalījās astoņas komandas, strap kurām spēcīgākā
izrādījās „Elejas Jaunsargu” komanda. Tūlīt aiz
viņiem „uz papēžiem
mina” Branku jauniešu un
Emburgas jauniešu
komandas, kas ieņēma
godpilno 2. un 3. vietu.
Uzrunātie jaunieši
uzskata, ka pasākums
bija lieliska iespēja
apgūt jaunas prasmes spēju strādāt komandā, uzrunāt sponsorus, plānot pasākuma gaitu un budžetu,
kā arī mācīties vadīt
komandu.
Santa Tuherma,
Jaunatnes lietu speciāliste

Par uzvaru!!! –

Jaunieši – dienasgrāmatu dizaina autori
Visas Latvijas skolas ir
aicinātas iesaistīties
Liepājas Universitātes
Zinātnes un Inovāciju
parka projektā
“Dienasgrāmata
2017”, kura mērķis ir
izgatavot katrai skolai
individuāla dizaina un
satura skolēnu
dienasgrāmatas par
samazinātām
izmaksām.
Projekts sniedz iespēju
skolēniem realizēt savas
idejas skolas tēla

veidošanā, piedaloties
dienasgrāmatu izstrādē.
Skolas, kuras iesaistījušās
projektā, šobrīd aktīvi
strādā pie savas skolas
dienasgrāmatas vāka
izstrādes. Projekts
norisinās jau trešo gadu,
un projektā iesaistīto skolu
skaits pieaug. Arī
Ozolnieku vidusskola ir
iesaistījusies un uzsākusi
darbu šajā projektā.
Izstrādājot jauno skolas
dienasgrāmatas dizainu,
skolēni, vecāki un skolotāji

Dienasgrāmatas vāka dizaina autore
Elvisa Gabrāne, 5.c klases skolniece.

tika patīkami pārsteigti
jau šī gada 1.septembrī,
saņemot jaunās
dienasgrāmatas.
Liāna Mihailova,
projektu vadītāja

Novada jaunieši – līderi
iniciatīvā ”Nacionālie dārgumi”
Jau divus gadus
jauniešiem ir iespēja
iesaistīties iniciatīvā
„Nacionālie dārgumi”,
apmeklējot kādu no
nacionālo dārgumu
objektiem, kā arī
piesakot un apmeklējot lokālos dārgumus.
Ozolnieku novadā
mazajā līgā visaktīvākā
ir bijusi Garozas
pamatskolas 4. klase,
kas balvā saņēma
ciemošanos mini zoo
''Lauku sēta''. Vidējā līgā
triumfēja 7.b no
Ozolnieku vidusskolas,
saņemot iespēju ciemoties
''Ķiploku pasaulē'' un
uzaicinājumu uz īpašu
tikšanos Rīgas pilī. Otrajā
vietā vidējā līgā –
Teteles pamatskolas
7.b klase, kura balvā

saņēma viesošanos lauku
sētā ''Caunītes''. Lielajā
līgā visaktīvākie bija
Ozolnieku vidusskolas
12. a un 12. b klases,
balvā saņemot mājražotāju
labumus un tikšanos ar
Aldi Cimermani un SIA
''UPPE'' vadību. Balvu
saņēma arī novada
interešu grupa, kura
iesniegusi piedzīvojuma
dienasgrāmatu - Salgales
pamatskolas skolotāju
kolektīvs, kuram dāvāta
iespēja apgūt bezmaksas
kursu ''Inovācija izglītībā''.
Lai iniciatīvas trešais gads
novada jauniešiem,
atklājot nacionālo
dārgumu objektus, būtu
tikpat ražīgs!
Solvita Cukere

Malači!!! –

Jaunieši apgūst kino
veidošanas prasmes
Deviņi novada jaunieši no
10. līdz 18. septembrim
devās uz Casalborgone
pilsētu Itālijā, lai
pārstāvētu Ozolnieku
novadu Latvijas delegācijas ietvaros projektā „Kino
bez robežām” (Erasmus+
Youth Exchange "eMovie
LAB - Giochi di Cinema
Senza Frontiere a Casalborgone"). Projektā
piedalījās piecas dalībvalstis - Latvija, Itālija,
Spānija, Maķedonija un
Malta. Šī bija ne tikai
lieliska pieredze iepazīt
atšķirīgas kultūras
cilvēkus, bet arī iespēja
sastrādāties internacionālā
komandā. Projekta laikā
jaunieši darbojās trīs lielās
grupās, kur katrai bija dots
uzdevums izveidot īsfilmu
par konkrētu tēmu.
Kopīgi darbojoties,

jaunieši pilnveidoja
prasmes
fotografēšanā, filmu
veidošanā,
producēšanā, scenāriju rakstīšanā, audio un
video montēšanā, kā
arī laika plānošanā.
Projekta ietvaros tapa
jauniešu radītas trīs
īsfilmas, kurās ir ieguldīts
nopietns daudzu stundu
darbs, pozitīvas idejas un
pacietība.
Līdztekus projekta
aktivitātēm, katra
delegācija prezentēja savu
valsti - kultūru, gatavoja
tradicionālos ēdienus.
Jaunieši atgriezušies
mājās ar jaunu un vērtīgu
pieredzi, iegūstot arī
Youthpass sertifikātu.
Sintija Ciša, Ozolnieku bērnu
un jauniešu centra vadītāja

Lieliska pieredze!!!–
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Tautas kultūras un valodu zināšanas palīdz iejusties Latvijā
Lai iepazīstinātu
Ozolnieku novada
jauniešus un iedzīvotājus
ar ukraiņu tautas kultūru
un tradīcijām, augusta
nogalē Ānes “Bērnu
un jauniešu iniciatīvu
centrā”, notika izglītojošs
kultūras pasākums, kur
piedalījās arī novadā
dzīvojošie cittautieši.
Pasākumu rīkoja kraiņu
tautības pārstāvji kopīgi ar
Informācijas centra
imigrantiem (ICI)
reģionālā kontaktpunkta
Zemgalē darbiniekiem un
brīvprātīgajiem palīgiem.
Pasākuma ietvaros dažādu
tautību pārstāvji - latvieši,
ukraiņi, krievi, ķīnieši,
kurdi, turki un arābi,
kopumā vairāk nekā 50
dalībnieki, iepazinās ar

ukraiņu tautas tradīcijām,
dziesmām, tautastērpiem,
mākslu un rokdarbiem.
Visi klātesošie slavēja
ukraiņu nacionālo ēdienu
degustācijas pasākumu.
Jauniešus aizrāva

izzinošās spēles, kur
dalībnieki varēja iepazīt
dažādu pasaules valstu
karogus, ieražas, naudu, kā
arī uzzināt daudzus citus
interesantus faktus par
katru no tām.

Pasākuma dalībnieki cittautieši, pēc 4 mēnešu
latviešu valodas apguves
uzskata: „Iepazīstot
katras tautas kultūru
un pārvarot valodas
barjeru, integrācija
kļūst vieglāka.
Ikdienas komunikācija
ar cittautiešiem
salauzusi arī iekšējo
aizspriedumu mūrus.
Tuvāk izzinot Latvijas
cilvēkus, vēsturi,
kultūru, svētkus,
tradīcijas un mācību
procesā iegūstot
jaunus draugus, tagad
šeit jūtamies mājīgi un
silti.”
Arī Ozolnieku novadā
dzīvojošās ķīniešu tautības
ģimenes kopā ar bērniem
apmeklēja sociālās
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integrācijas un latviešu
valodas kursus. Sarunā
viņi atzīst, ka regulāri seko
notikumiem un
jaunumiem pašvaldības
mājas lapā un avīzē,
labprāt piedalās novadā
organizētajos publiskajos
pasākumos. Bet ķīniešu
tautības bērni, kuri
apmeklē skolu, brīvi
sarunājas latviski un spēj
atbildēt uz sarežģītiem
jautājumiem.
Šis bija ceturtais
Zemgales reģionā
organizētais nacionālo
kultūras dienu pasākums,
no kuriem divi ir notikuši
Ozolnieku novadā.
Solvita Cukere

Tēva dienā – jauniešos veido vīrišķību
Septembra otrā svētdiena
Latvijā ir Tēva diena. Ir ļoti
svarīgi, ka mums ir diena,
kad godinām tēvus,
pievēršam uzmanību viņu
lomai ģimenē un bērnu
ikdienas dzīvē, uzskata
novadnieki, kuri šos
svētkus daudzbērnu
ģimeņu lokā svinēja
Ozolnieku novada Cenu
pagasta „Caunītēs”. Šī
diena aktualizē vīrieša
lomu ģimenē un nozīmi
bērnu audzināšanā,
uzskata sievas un
māmiņas. Uzrunātie tēvi
apgalvo, ka Tēva diena, kā
jebkuri ģimenes svētki,
stiprina saikni ar ģimeni
un bērniem, jo laimīga
bērnība ir atkarīga arī no
aktīvas tēva iesaistes
audzināšanā.
Kamēr māmiņas ar
bērniem „Caunītēs”

Dzejā atstāj savu
sirds nospiedumu

gatavoja svētku
plātsmaizes, piedalījās
radošajās nodarbībās ar
bērniem un zinošas
speciālistes vadībā
iepazina Baha ziedu
terapiju, tikmēr tēvi ar
jauniešiem devās
pārgājienā un aizraujošā
piedzīvojumu trasē mežā.
Pārvarējuši visus

pārbaudījumus, pasākuma
dalībnieki priecājās, ka
Tēva dienu varēja aizvadīt
sportiskā gaisotnē,
izbaudot aktīvu atpūtu un
uzlabojot savstarpējo
komunikāciju ģimenēs.
Raimonds Zariņš,
Daudzbērnu ģimeņu
biedrības valdes
priekšsēdētājs

Lepojamies!!! –

Teteles pamatskolas skolniecei
Melānija Grebeņikai 1. vieta konkursā
„Latvijas toņi un pustoņi”
Svinīgi uzsākot jauno
mācību gadu, tika
sumināta
Teteles
pamatskolas skolniece
Melānija Grebeņika,
kura Valsts izglītības
satura centra organizētajā vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas konkursā un tērpu

skatē “Latvijas toņi un
pustoņi”
vairākās
konkursa
kārtās,
godam aizstāvot skolas
un novada godu, ir
izcīnījusi 1. vietu valsts
mērogā.
Konkursa pirmajā kārtā –
Jelgavas un Ozolnieku
novadu konkursā- piedalī-

jās 86 vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas pulciņu
dalībnieku darbi no 12
skolām. Zemgales reģiona
konkursa laureāti tika
aicināti piedalīties V Latvijas bērnu un jauniešu
mākslas
un
mūzikas
festivālā
„Toņi un
pustoņi”, kas šovasar
notika Bauskā.
Festivāla laikā tika atklāta
darbu izstāde “Latvijas toņi
un pustoņi”, kur bērnu un
jauniešu redzējumā vairāk
nekā 300 darbos atveidotas Vidzemei, Latgalei,
Kurzemei, Zemgalei, Rīgai
raksturīgās
krāsas,
ornamenti,
zīmes
un
noskaņas.
Solvita Cukere

Dzejnieks stāv
ceļmalā, raksta par
Mīlestību, ziedu, sauli,
sāpēm..par visu, ko
redz un sajūt ar sirdi...
Šogad Dzejas dienu
pasākums pulcēja dažāda
vecuma novadniekus, kam
tuva dzeja un mūzika.
Pasākumu
organizēja
Vainu bibliotēka sadarbībā
ar Branku jauniešiem.
Patīkamu gaisotni radīja
vakara vadītāja Elizabete
Pavlovska,
un
viesi
–mūziķis un dzejnieks
Miks
Galvanovskis,
dzejnieki Jānis Zariņš un
Ilze Zeimule –Stepanova.
Sajūtās dalījās novadnieks
– mūziķis un dziesmu
vārdu
autors
Miks
Galvanovskis:
”Šobrīd
mācos aktiermākslu un
mūziku, jo vēlos atstāt aiz
sevis kaut ko paliekošu. Es
uzskatu, lai kā dzīve mūs
met pie zemes, ir jāatrod
spēks atkal celties augšā un
turpināt. Man iedvesmu
jaunradei
dod
dzīves
klupšanas
akmeņu
pārvarēšana.
Radošā
dzirksts un dzejas teksti
nāk pēkšņi. Labi, ka ir
viedierīces, kur var uzreiz
pierakstīt.
Esmu
sev
apsolījis,
ka
nekad
nepadošos un turpināšu
radošo
ceļu.”
Miks
klātesošos vakara gaitā
priecēja
ar
paša
sacerētājām dziesmām.

Pasākuma viesis Jānis
Zariņš:
„Es
ikdienā
strādāju ar Jelgavas novada
jauniešiem, un rakstu
dzeju. No 2009. gada
darbojos dzejnieku klubā
„Pieskāriens”, kur es arī
organizēju pasākumus un
palīdzu izdot grāmatas. Ja
ienāk prātā kaut dažas
rindas, tās uzreiz ir
jāpieraksta. Nereti pēc
ilgāka laika atnāk viss
dzejolis. Kopš 2017.gada es
arī vadu dzejnieku klubu
„Pieskāriens”, un ik gadu
izdodam dzejas krājumu
„Zemgales vācelīte”.”
Ilze Zeimule - Stepanova ir
māmiņa diviem bērniem,
bet sirdī dzejniece: „Brīvajā
laikā
es
spēlēju
amatierteātrī Bērvircavā,
tamborēju sapņu ķērājus
un jau no 12 gadu vecuma
rakstu dzeju. Manuprāt,
dzeja cilvēkā raisa izjūtas,
un tā atspoguļo ne tikai
personiskās
dvēseles
vibrācijas, bet arī jūtas, ko
mūsos raisa citi cilvēki.”
Jaunie dzejnieki cer, ka
kādreiz tiks uzkomponētas
dziesmas ar viņu dzejas
vārdiem, bet jaunie autori,
kuri vēl neuzdrošinās savu
dzeju kādam publiski lasīt,
var iesaistīties dzejas klubā,
līdz izaugs līdz savai
„zvaigžņu stundai”.
Ildze Ģibiete
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Marina Cīrule- uzvarētāja nominācijā “Gada cilvēks sportā”
Ozolnieku vidusskolas
sporta skolotājas Marinas
Cīrules vadībā vairāk
nekā 200 skolas audzēkņu
aktīvi darbojas sportā un
izcīna godalgotas vietas
Ozolnieku novada un
Latvijas mēroga
sacensībās. Vairākus
gadus pēc kārtas
skolotājas vadībā izcīnīta
1. vieta Jelgavas novada
un Ozolnieku novada
skolēnu sporta spēļu
kopvērtējumā un gūtas
uzvaras Latvijas skolu
komandu sacensībās
volejbolā.
Cik ilgi Jūsu dzīve ir
saistīta ar
Ozolniekiem?
Jau 26 gadus dzīvoju
novadā, bet Ozolnieku
vidusskolā par sporta
skolotāju strādāju 24
gadus. Savulaik mans
sapnis bija kļūt par juristi,
bet augstskolā bija liels
konkurss, tāpēc studēju
krievu filoloģiju. Ozolnieku

Sveicam
oktobra
jubilārus!

Lai smaržo atvasaras
skaistums,
Lai debesis atvērtas stāv,
Lai varavīksne laistās,
Un brīnumiem gala nav...
Taisiju Pīrāgu

90 gadi

Dzidru Abiku

85 gadi

Jaņinu Astiču

85 gadi

Kazimiru Kjapsņu 85 gadi
Amandu Kļavu

85 gadi

Viju Ausmiņu

80 gadi

Aldu Priednieci

80 gadi

Birutu Putni

80 gadi

Zigismundu
Riekstiņu

80 gadi

Varvaru Strojevu

80 gadi

Lidiju Krankali

75 gadi

Uldi Alksni

75 gadi

Sofiju Karandeju

75 gadi

Jadvigu Jonikāni

75 gadi

Sarmīti Karelovu

75 gadi

Aldi Kļavu

75 gadi

vidusskolā darba gaitas
uzsāku kā krievu valodas
skolotāja un radās iespēja
papildus strādāt arī sporta
jomā. Pabeidzu Latvijas
Sporta pedagoģijas
akadēmiju, iegūstot sporta

speciālista un trenera
izglītību. Šobrīd strādāju
tikai par sporta skolotāju
un treneri. Aizvadītajos
gados ļoti mainījušies
bērni un jaunieši. Viņi
kļuvuši grūti saliedējami

komandu spēlēm, jūtama
atkarība no jaunajām
tehnoloģijām. Bērni
kļuvuši arī mazkustīgāki,
neveidojas komandas gars,
mazinās savstarpējā
sadraudzība.
Nosauciet, Jūsuprāt,
būtiskākās īpašības,
kas raksturo
Ozolnieku novada
iedzīvotājus?
Vēlētos, lai iedzīvotāji
ikvienā saskarsmes līmenī
vairāk ieklausās, ko mēs
viens otram sakām.
Pastāstiet kādu
kuriozu atgadījumu no
savas ikdienas, kas
norisinājies Ozolnieku
novadā?
Bērni bieži parodē mani,
un mēs kopā pasmejamies.
Man ir patīkami, ka vēlāk
skolēni pateicas par
audzināšanu, saka, ka
viņiem pietrūkst sporta
nodarbības.
Vai, atbalstot
tradīciju, plānojat

izvirzīt kādu
novadnieku konkursa
„Ozolnieku novada
Gada cilvēks” 2017.
gada nominācijām?
Es par to domāju, noteikti
kādu šogad izvirzīšu.
Ko Jums nozīmē
konkursā iegūtais
tituls “Gada cilvēks
sportā”?
Man bija gandarījums par
pasniegto apbalvojumu.
Ko Jūs novēlētu
Ozolnieku novadam
15. gadu jubilejā, ko
svinēsim nākamgad?
Galvenais, lai esam
saprotoši un iejūtīgi pret
mūsu līdzcilvēkiem, it īpaši
pret bērniem un
jauniešiem. Mācīsimies
novērtēt savu dzimto vietu
un skaisto dabu. Lai
novadniekiem izdodas
piepildīt savus mērķus un
sapņus!

Solvita Cukere

„Billītēs” uzbur franču kultūras gaisotni

Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros 9.
septembrī Salgales pagasta
“Billītēs”
norisinājās
Franču kultūras vakara
retrospekcija,
pulcējot
vairāk nekā 50 pasākuma
dalībniekus.
Pirms Otrā pasaules kara
dzejnieku Edvarta Virzas
un Elzas Stērstes "Billītēs"
viesiem bieži lasīja priekšā
dzeju un skanēja mūzika.
Pasākumā Kristīne Gailīte,
pianista Alda Liepiņa
pavadījumā,
izdziedāja
Jāzepa Vītola dziesmas ar
E. Stērstes vārdiem, un
likās, turpat pie sienas
Kurta Fridrihsona gleznotā
dzejniece
uzsmaida
māksliniekiem un klausītājiem.

Zem "Billīšu" balkona,
rožu dārzā, skanēja franciski un latviski deklamēta
dzeja un dziesmas aktiera
Mārča Ļaksas, kultūras
darbinieces un režisores
Madaras Gribas un ģitārista
Mika Viļņa izpildījumā.
Dzeja bija izvēlēta no
Maijas Silmales franču
laikmetīgās dzejas izlases
"Es tevi turpinu.” "Billīšu
mākslu šķūnī" lēni laika
ratu grieza divas filmas –
Andra Rozenberga dokumentālais stāsts par franču
grupu "Sods par sapni" un
Skillas
Pinnis-Rikardes
tēlojums "Pēdējā vasara"
par pēdējo brīvo vasaru
1939. gadā.
Turpat pirmoreiz publiski
izstādīts viens no vēsturiski

Aicinām piedalīties semināros
par atkritumu šķirošanu
Lai popularizētu atkritumu
šķirošanu, kā arī uzlabotu
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, Ozolnieku
novada pašvaldība kopā ar
biedrību „Jāņupes
iedzīvotāji” aicina uz
interaktīviem semināriem.
5.oktobrī plkst. 17.00
Ozolnieku Tautas nama
zālē gaidīti
daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji, māju
vecākie un sētnieki,
savukārt 26.oktobrī
plkst.17.00 – privātmāju īpašnieki un

iedzīvotāji. Vietu skaits
ierobežots. Piesakies,
aizpildot pieteikuma anketu:
http://ej.uz/Seminari_Ozolnieki vai zvanot pa tālr.
66047857.
Pasākuma programmā:
pētījuma „Atkritumu
apsaimniekošana un
šķirošana Ozolnieku,
Jelgavas un Olaines
novados” prezentēšana,
iedzīvotāju ieteikumu
uzklausīšana atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas
uzlabošanai un informācija
par šķirošanu un tās nozīmi.
Dace Mauliņa,
Attīstības plānošanas daļas
Projektu vadītāja

nozīmīgākajiem un lielākajiem Kurta Fridrihsona pēc
Sibīrijas perioda gleznotiem akvareļiem – "Dzintars". Mākslinieka izsūtījuma laikā izsapņotais sievas
Zentas tēls ir gaismas pilns
un skumjš. Bet – "sapņi ir

spēcīgāki par salu vai
īstenību", tā no Sibīrijas
rakstīja Kurts Fridrihsons.
Diāna Jance,
"Billīšu" muzeja vadītāja

2019. gadā plānoti Iecavas upes
gultnes tīrīšanas darbi
Tiekoties Valsts SIA “Zemkopības
ministrijas
nekustamie
īpašumi”,
Ozolnieku
novada
pašvaldības un biedrības
“Ozolnieku
airēšanas
klubs“ pārstāvjiem panākta
vienošanās par Iecavas
upes attīrīšanu posmā no
Ozolnieku novada robežas
ar Jelgavas pilsētu līdz pat
Velna grāvim (Salgales
pagastā), paredzot specializētas hidrobūves izbūvi
Velna grāvī, tā veicinot
upes teces atjaunošanas
procesu.
Plānots, ka Valsts SIA
“Zemkopības ministrijas

nekustamie
īpašumi”
sadarbībā ar Ozolnieku
novada Būvvaldi sagatavos
būvprojektu
minimālā
sastāvā un pašvaldībā
saskaņos veicamo darbu
nianses, lai 2019. gadā,
piesaistot Eiropas fondu
līdzfinansējumu,
SIA
“Zemkopības ministrijas
nekustamie
īpašumi”
varētu veikt Iecavas upes
gultnes tīrīšanas, krastu
stiprināšanas
un
hidrobūves
izbūves
darbus.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
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Atklāj Mammadaba
vēstniecību
AS „Latvijas valsts meži"
(LVM) un IZM Valsts
izglītības satura centra
(VISC) vienošanās
rezultātā Ozolnieku
vidusskola ir pasludināta
kā vienīgā Mammadaba
vēstniecības skola
Zemgales reģionā
2017./2018. mācību gadā.

1. septembrī skolā
viesojās Zemgales
reģiona meža
apsaimniekošanas
plānošanas vadītājs
Jānis Zitāns, kurš
atklāja vēstniecību un
kopā ar skolas
direktori Klāru
Stepanovu, projekta
koordinatori Intu
Vaškevicu un 8. klases
skolēnu Kristiānu
Stūrmani uzvilka
mastā vēstniecības
karogu un skolas
teritorijā iestādīts
sarkanais ozols - LVM
dāvana Ozolnieku

Ozolnieku vidusskola saņem Ekoskolu Zaļo
karogu, PII „Bitīte – Ekoskolu sertifikātu
vidusskolai.
Vēstniecības skolas godu
Ozolnieku vidusskola
nopelnīja aizvadītajā
mācību gadā, aktīvi
pierādot savas zināšanas,
prasmes un mīlestību pret
meža vērtībām un
apkārtējo vidi.
Mammadaba vēstniecība
iegūto titulu nesīs vienu
mācību gadu, kura laikā tā
darbosies un tiks
popularizēta kā reģionālais
meža vides izglītības
centrs.

Inta Vaškevica,
projekta koordinatore

132 Latvijas izglītības
iestādes šajā mācību gadā
par īpašiem panākumiem
ilgtspējīgas attīstības, vides
izglītības un vides
aizsardzības veicināšanā
skolā un tās apkārtnē
saņēma Zaļā karoga balvu.
Starp apbalvotajām
izglītības iestādēm ir arī
Ozolnieku vidusskola, bet
novada Branku ciema PII
“Bitīte” jau otro gadu pēc
kārtas piešķirts Latvijas
Ekoskolu sertifikāts un
Ekoskolas nosaukums.
„Tas ir augstākais
novērtējums, ko var iegūt,

darbojoties Ekoskolu
programmā pirmos gadus,
bet pie sasniegtā
neapstāsimies un arī mēs
tieksimies pēc Ekoskolu
Zaļā karoga,” optimistiski
nosakņota PII „Bitīte”
vadītājas pienākumu
izpildītāja Liene Medne.
Starptautisko Zaļā karoga
balvu saņēma tikai tās
skolas, kas ilgstošā laika
posmā spēj demonstrēt
izcilas aktivitātes vides
jomā. Ekoskolas
nosaukumu Ozolnieku
vidusskola saņēma jau
2015./2016.mācību gadā.

Starptautiskā Zaļā karoga
balvas pasniegšanas
pasākums notika 12.
septembrī Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā.
Balvas tiek piešķirtas uz
vienu mācību gadu, tāpēc
to iegūšanai skolām ik
gadu aktīvi jādarbojas
vides izglītības
programmās, jāiesaistās
apkārtējās vides
pārvaldībā, kā arī jācenšas
šajā praksē iesaistīt
apkārtējā sabiedrība.

Iveta Vaškevica,
Eko projektu koordinatore
Ozolnieku vidusskolā

Ozolnieku novadā tiek īstenoti vairāki teritoriju labiekārtošanas projekti

1. Ozolnieku novadā
2017.gadā tiek īstenoti 2
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) līdzfinansēti
projekti: „Ozolnieku
novada Cenu pagasta
ceļa "Lazdiņas-Baltpēteri" pārbūve” (proj.
Nr.
17-06-A00702-000062)
un „Ozolnieku novada
Salgales pagasta ceļa
"Pētersoni-Līčupes"
pārbūve” (proj. Nr.
17-06-A00702-000064).
Projektu mērķis ir veikt
investīcijas publiskās
ceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanai, lai
veicinātu uzņēmējdarbību un uzlabotu dzīves
vidi lauku teritorijās.
Projekti tiek īstenoti
Latvijas Lauku attīstības
programmas
2014.–2020.gadam
pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku
apvidos" ietvaros.

Projektu ietvaros tiek
veikta ceļu pārbūve
atbilstoši paredzētajai
transporta noslodzei un
intensitātei, t.sk. ceļu
profilu labošana, klātnes
izveide, caurteku
tīrīšana/pārbūve/izbūve,
u.c. darbi.
2. LEADER programmā, ar ELFLA
līdzfinansējumu novadā
tiek īstenoti 5 projekti:
2.1. Projekta Nr.
16-06-AL03-A019.2203000001 ietvaros
„Velomaršrutu izstrāde
Ozolnieku novadā“ tika
izstrādāti 4 velomaršruti,
kuriem piešķirti numuri:
Nr. 419 "Gar Iecavas un
Misas krastiem un cauri
Dalbes mežiem" (28 km),
Nr. 420 "Ozolnieki" (7
km), Nr. 421 "Garozas un
Teteles pusē" (34 km),
Nr. 422 "Emburgas
pusē" (19 km), kā arī
šajos maršrutos uzstādītas norādes zīmes.
Maršrutu apraksti un
saite tiešsaistes kartē
pieejami pašvaldības
mājas lapas „Projektu”
sadaļā, aktivizējot šī
projekta apraksta saiti:

goo.gl/b3vzwt.

2.2. Projekta
Nr.16-06-AL03-A019.22
01-000008 „Atpūtas
zonas labiekārtošana
Branku ciemā” ietvaros
tika izveidota un
labiekārtota atpūtas zona
Cenu pagasta Branku
ciema bijušā ābeļdārza
teritorijā pie PII „Bitīte”
– tika ierīkots
apgaismojums, izveidoti
celiņi un rotaļu zona ar
smilšu kasti mazajiem un
ielu vingrošanas rīku
kompleksu.

2.3. Arī Salgales pagastā
tiek īstenoti 2 teritoriju
labiekārtošanas projekti:
Nr.16-06-AL03-A019.22
01-000010 “Aktīvās
atpūtas takas izveide
Garozas ciemā” un
Nr.16-06-AL03-A019.22

01-000009 “Veselības
takas izveide Emburgas
ciemā”. Abos projektos
no jauna tiek izveidotas
un labiekārtotas atpūtas
un aktivitāšu zonas
ciemu iedzīvotājiem.
2.4. Ozolnieku pagastā tiek
īstenots projekts
Nr.16-06-AL03-A019.22
01-000007 “Apgaismojuma izbūve Ozolnieku
slēpošanas trasē”. Trase
ir iecienīta pastaigu,
skriešanas, nūjošanas un
ziemā – slēpošanas
vieta, un projekta
rezultātā gan novada
iedzīvotāji, gan viesi
iegūs iespēju to izmantot
arī diennakts tumšajā
laikā.
3. Uzņēmējdarbības
veicināšanai Ozolnieku
novadā tiek īstenoti 2
Eiropas reģionālā
attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansēti
projekti:
3.1. Projekta
Nr.3.3.1.0/17/I/002
„Uzņēmējdarbībai
nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana
Ozolnieku novada
Ozolnieku pagastā”

ietvaros 2016.gadā Kopielā
un šogad Saules ielā tiek
veikta ielu rekonstrukcija
– atjaunoti ielu segumi
un veikta gājēju ietves
izbūve, kā arī lietusūdens
kanalizācijas tīklu un ielu
apgaismojuma izbūve un
ar būvdarbiem saistītie
teritorijas labiekārtojuma
darbi.
3.2. Projekts
Nr.3.3.1.0/16/I/033
„Uzņēmējdarbībai
nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana
Ozolnieku novada Cenu
pagastā” tiks īstenots 2
posmos, pārbūvējot
aptuveni 2,3 km ceļu –
šogad tiek veikti darbi
Raubēnu ciema Rubeņu
ceļa posmā – ceļa
seguma pārbūve, gājēju
ietves, ielu apgaismojuma un 4 sabiedriskā
transporta pieturvietu
izbūve, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu (ŪKT) izbūve. 2018.
gadā šie darbi turpināsies
atlikušajā Rubeņu ceļa
posmā un Akmeņu ceļā.

Antra Pošeika, Attīstības
plānošanas daļas vadītāja
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Volejbola klubs „Ozolnieki”
gatavojas jaunajai sezonai
Šo sezonu VK „Ozolnieki”
aizvadīs Nacionālās līgas 1.
divīzijā, trenera Gunta
Atara vadībā. “No augusta
strādājam pie komandas
spēlētāju sastāva
atjaunošanas un
nokomplektēšanas
jaunajai sezonai. Šobrīd
komandā ir 16 spēlētāji.
Komandas kodolu veido
jau pieredzējušie
volejbolisti, un ir piesaistīti
arī jaunpienācēji. Pirms
spēles Ozolnieku Sporta
centrā, oktobrī būsim
aizvadījuši trīs izbraukuma
spēles jaunajā sastāvā.

Šobrīd strādājam pie
komandas spēlētāju
disciplīnas un spēles
tehniskajām niansēm.
Lielākais izaicinājums ir
saliedēt komandu, kas ir
tik atšķirīga pieredzes un
spēlētāju vecuma ziņā.
Šobrīd rit intensīvs treniņu
darbs, un jauno sezonu
sagaidām ar cerībām,”
informē komandas
treneris Guntis Atars.
Aicinām skatītājus

klātienē vērot spēles
Ozolnieku Sporta Centrā
un aktīvi atbalstīt novada

Aicinām
novadniekus
uz pirmo sezonas
mājas spēli
volejbolā!

21. oktobrī
plkst. 16.00

Ozolnieku Sporta centrā
tiksies

VK „Ozolnieki”
pret

VK „Ventspils”
Atbalsti savējos!

komandu!

Novadnieks Jānis Krūmiņš izcīna pasaules
čempiona godalgu rogainingā

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Meža
fakultātes Meža
izmantošanas katedras
asociētā profesora Jāņa
Krūmiņa dzīve aizrit darbā
ar studentiem, bet, pēc
garīgās slodzes ikdienā,
pievēršanās sportiskajām
aktivitātēm kļuvusi par
visu daudzbērnu ģimeni
vienojošu nodarbošanos,
kur aizrit brīvais laiks un
nedēļas nogales. Jānis
stāsta, ka ar ģimeni un
trim bērniem dzīvo Ānē un
regulāri sporto 5 līdz 6
reizes nedēļā pa stundai
dienā, bet nedēļas nogalēs
piedalās orientēšanās
sacensības. Arī sieva un
abas meitas piedalās
sacensībās. Viņš gaida, kad
paaugsies dēls, lai visi
varētu sportot kopā.
Jānis stāsta, ka ar
orientēšanos viņš
nodarbojas jau kopš 1992.
gada un sportā viņu
ievadīja trenere Ingūna
Čākure: „Rogainings kā
sporta veids ir
salīdzinoši jauns - tikai
20 gadi. Rogainings ir
orientēšanās paveids,
kur noteiktā laika

limitā ir jāsavāc
maksimālais punktu
skaits. Īsās rogaininga
sacensības ilgst 4 un 8
stundas, bet pasaules
čempionāts ir 24
stundu garumā un
prasa labu fizisko
sagatavotību. Laika
posmā no 2000. līdz 2009.
gadam 9 gadus es trenējos
ļoti nopietni un biju stabils
Latvijas izlases dalībnieks
startam Pasaules un
Eiropas čempionātos.
Orientēšanās izlases
sastāvā augstākie
sasniegumi ir 4. un 5. vieta
Pasaules čempionātos
orientēšanās stafetes
disciplīnā.”
„Šovasar ir piepildījies
viens no maniem
lielākajiem sapņiem – 18.
un 19. augustā Latgalē
starts tika dots 15.
Pasaules čempionātam
rogainingā, kas Latvijā
norisinājās pirmo reizi.
Pasaules čempionātā
spēkiem mērojās
dalībnieki no 27 pasaules
valstīm, kas dalībvalstu
skaita ziņā ir līdz šim
visplašāk pārstāvētais
pasaules čempionāts. Uz

Latviju sportisti ceļu
mērojuši pat no Japānas,
Kanādas, Jaunzēlandes un
Austrālijas. Teju 1000
apvidus orientēšanās
sporta profesionāļi un
entuziasti no visas
pasaules diennakts
garumā iepazina Rāznas
Nacionālā parka teritoriju.
Sporta veids radies
Austrālijā, un no šīs
pasaules daļas, arī
Jaunzēlandes, nāk spēcīgi
rogaineri. Tik plaša
mēroga apvidus
orientēšanās sacensības
Latvijā notika pirmo reizi,
un par to norises centru
bija izvēlēta Dagdas
novada Andzeļu pagasta
Mamonova,” par šovasar
piedzīvoto stāsta Jānis.
Sacensību apvidus
kopumā aizņēma 250
kvadrātkilometrus, un
blakus Dagdas novada trīs
pagastiem tas skāra arī
divus pagastus Rēzeknes
novadā.
„Šajās sacensībās mēs
– latvieši varējām
plecu pie pleca
sacensties ar
labākajiem pasaules
rogaineriem, cīnoties
ar sevi un apvidus
grūtībām. Kad ir
lietains, drēgns laiks,
aukstums un tumsa,
tad visu laiku sevi ir
jāpārvar, sacensību
noslēgumā sevi
piespiežot kustēties.
Katru sezonu
nospraužu sev
sportiskos mērķus un
uz tiem apzināti eju.
Šogad mērķtiecīgi
gatavojos Pasaules
čempionātam rogainingā,
piedaloties vietējā mēroga
rogaininga sacensībās. Lai

gūtu uzvaru, sacensībās
svarīga ir stratēģija. Pirms
sacensībām mēģinām
izplānot distanci tā, lai
saprastu, ar kādu ātrumu
kustēsimies apvidū. Pirms
starta ar otru komandas
biedru pāris stundas
apsēžamies un
pārspriežam, no kura
punkta labāk sākt distanci,
pārplānojam maršrutu,
noīsinām, jo par katru

par ātru un veiksmīgi
sadarboties abiem
komandas partneriem. Abi
esam gana izturīgi un jau
bijām kopā startējuši 24
stundu piedzīvojumu
sacensībās. Naktī
pārvietošanās temps bija
krietni zemāks, un
vairākas komandas
izstājās. Grūtākais brīdis
izrādījās ap pulksten 3 no
rīta. Psiholoģiski bijām

pārtērēto minūti tiek
atskaitīti soda punkti, bet
pēc nokavētām 30
minūtēm rezultātu anulē.
Sacensību laikā svarīgi
uzņemt enerģiju un
regulāri padzerties,”
uzskata sportists.
Pasaules čempionātā
Jānis Krūmiņš pārī ar
Andri Ansabergu
startēja vīriešu
atklātajā grupā līdz 40
gadiem 200 citu vīru
konkurencē. No 100
kartē nospraustajiem
kontrolpunktiem
izdevās paņemt 75,
24 stundās pieveicot
133 km. Ļoti svarīgs
izrādījās pārdomāts
fizisko resursu
patēriņš un izturības
pārbaudījums 24
stundu garumā.
Jānis dalās pieredzē:
„Svarīgi sākumā neskriet

gatavi grūtībām - mūsu
ceļā bija brikšņi, purvi,
nātres, latvāņi, aizaugušas
pļavas, kājas visu laiku
slapjumā. Bet nākamās
dienas pulksten 12, uzzinot
rezultātu, mūsu
emocionālais pacēlums
bija liels. Neraugoties uz
fizisko spēku izsīkumu,
krietni bijām pārspējuši
savus konkurentus - citus
spēcīgākos latviešu
rogaineru pārus.”
Pasaules čempiona tituls
ir izcīnīts, bet J. Krūmiņš
pie sasniegtā neapstāsies.
Aktīvā sporta sezona rit no
marta beigām līdz oktobra
vidum, bet ziemā ir
treniņu periods un spēku
uzkrāšana jaunajai
sacensību sezonai.
Solvita Cukere

SPORTS UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS
Novadnieki Reinis Bērziņš un Tomass Bakēvics
startēs Latvijas šorttreka izlases sastāvā
Treneres Evitas
Krievānes audzēkņi
Reinis Bērziņš un
Tomass Bakēvics ir
iekļuvuši Latvijas
šorttreka izlasē un
piedalīsies Olimpisko
spēļu kvalifikācijas
sacensībās. Piedaloties
četros pasaules kausa
izcīņas posmos, Latvijas
šorttrekistu izlase centīsies
kvalificēties 2018. gada

ziemas Pjončhanas
olimpiskajām spēlēm.
Latvijas komanda ir ļoti
jauna – vidēji tā ir par
diviem gadiem jaunāka
par jebkuru citu pasaules
valsts izlasi. Pirmais
pasaules kausa posms no
28. septembra līdz 1.
oktobrim tiks aizvadīts
Ungārijas pilsētā
Budapeštā, otrais pasaules
kausa posms – no 5. līdz

8. oktobrim Nīderlandē,
trešais – no 9. līdz 12.
novembrim Ķīnā, bet
pēdējais, ceturtais,
pasaules kausa posms no
16. līdz 19. novembrim
notiks Korejā. Latvijas
izlases komandas
dalībnieki trenējas pēc
britu speciālista Stjuarta
Horspūla izstrādātas
programmas.
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Ja Tu zini

Ozolnieku novada
iedzīvotājus, kuriem
ir augsti sasniegumi
sportā un kultūrā,
varbūt Tu pats esi viens no viņiem,
sūti informāciju uz e-pastu:
evita.kairisa@ozolnieki.lv

Solvita Cukere

Novada bokseri Kauņā izcīna godalgas

Brāļi Roberts un Jaroslavs
Orbidāni aizstāv novada godu
triatlona sacensībās
Sportiskā Orbidānu
ģimene arvien ir pamanāma novadā rīkotājās
sacensībās. Brāļi - Roberts
un Jaroslavs Orbidāni ar
augstiem rezultātiem
startē triatlona sacensībās,
neizlaižot nevienu startu
Latvijas kausa posmos un
Baltijas kausā. Jauno
sportistu mamma Laine
Orbidāne stāsta: “Zēni nav
triatlona kluba biedri,
trenējas Peldēšanā sporta
skolā un vieglatlētikā, bet
riteņbraukšanā un
skriešanā trenējas
lielākoties mājās. Startējot
individuāli, brāļi Orbidāni
katrās sacensībās pārstāv
Ozolnieku novada Salgales
pagastu”. Puiši aktīvi
trenējas un attīsta savu
izturību kopš 2014. gada.
Ieguldītais treniņu darbs ir
vainagojies ar teicamiem
panākumiem – 2017. gadā

Jaroslavs divas reizes
izcīnījis Latvijas čempiona
titulu, kā arī 1.vietu
Latvijas kausā savā
vecuma grupā, bet Latvijas
triatlonistu reitingā šobrīd
ir 4. vietā. Roberts šogad
četras reizes kāpis uz goda
pjedestāla Latvijas
triatlona čempionāta
sacensībās. Sportisti
pārbauda savas spējas arī
starptautiskās sacensībās,
tostarp Baltkrievijā, kur
triatlonā Jaroslavam 1.
vieta savā vecuma grupā,
bet Robertam - 7.vieta.
Lepojamies ar Roberta un
Jaroslava Orbidānu
sasniegumiem! Vēlam
saglabāt entuziasmu un
aizrautību ceļā pretim
jauniem sasniegumiem
turpmākajās sacensībās!
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Novada jaunie bokseri
sākuši jauno sacensību
sezonu ar starptautisku
turnīru “Zelta cimdi”
Kauņā, kur ringā spēkiem
mērojās sportisti no
Vācijas, Krievijas,
Baltkrievijas, Polijas,
Latvijas un Lietuvas. Starp
2001./2002. gadā
dzimušajiem bokseriem
sekmīgi startēja arī mūsu
Artūrs Ivanovs, kuram tā
bija spēku pārbaude pirms
Eiropas čempionāta
Bulgārijā.
Artūrs cīnījās svara
kategorijā līdz 54

Andris
Grīnfelds Latvijas
čempions
triālā!

kilogramiem un pēc divu
dienu cīņām iekļuva finālā,
kur, tiekoties ar Lietuvas
čempionu, spraigā un
līdzīgā cīņā ar 2:1 tiesneši
uzvaru piešķīra lietuviešu
bokserim, bet Artūram
šoreiz sudraba godalga.
Savukārt otrs kluba biedrs
Markus Teņčs svara
kategorijā līdz 52
kilogramiem izcīnīja
bronzas godalgu, neraugoties uz to, ka četrpadsmitgadīgais bokseris bija
pats jaunākais boksa
turnīra dalībnieks.
Solvita Cukere

Apsveicam novadnieku
Andri Grīnfeldu (Agarska
Triāla Klubs), kurš
Grobiņā pēdējā šī gada
Latvijas triāla čempionāta
posmā 50 dalībnieku
konkurencē sesto reizi
izcīnīja Latvijas čempiona
titulu! Novēlam veiksmi,
pārstāvot Latviju no
21. līdz 24.septembrim
Pasaules valstu komandu
čempionātā Nāciju Triālā!

Ozolnieku skrējēji gatavojas pusmaratonam
Augusta nogalē ar 5. garo
distanču skriešanas seriāla
“Ielūdz Ozolnieki” posmu
noslēdzās vasaras
skriešanas sezona, bet 22.
oktobrī plkst.11.00
gaidāmas lielākās
skriešanas sacensības
novadā – Ozolnieku
rudens pusmaratons,
kas katru gadu pulcē
vairākus simtus
dalībnieku.
“Ielūdz Ozolnieki” katrā
sacensību kārtā startēja ap
70 dalībnieku, un to vidū
bija skrējēji ne tikai no
Ozolnieku novada.
Uzvarētāju godā šosezon
pārsvarā vietējie sportisti,

pierādot, ka ir aktīvākie
dalībnieki novada
sacensībās. Detalizēti visi
kopvērtējuma rezultāti
apskatāmi vietnē
https://skozolnieki.wordp
ress.com/ieludz-ozolnieki.
22. oktobrī pieredzējušie
skrējēji aicināti piedalīties
pusmaratonā, bet ikviens
veselīga dzīvesveida
piekritējs varēs mēroties
spēkiem 5 km distancē.
Sacensību nolikums un
informācija atrodama
vietnē skriesim.lv.
Rolands Bartaševics,
Skrējēju klubs „Ozolnieki”
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INTEREŠU IZGLĪTĪBA
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Ozolnieku novada pašvaldības
finansētās interešu izglītības
programmas Ozolnieku novadā
IESTĀDE /
STRUKTŪRVIENĪBA

Ozolnieku
Tautas nams

Ānes
kultūras nams

Emburgas
pagasts
Sporta centrs
“Mālzeme”

Ozolnieku
vidusskola

Teteles
pamatskola

Salgales
pamatskola

Garozas
pamatskola

Ozolnieku novada
Sporta centrs

Jaunatnes
lietu nodaļa

KOLEKTĪVS

VECUMA GRUPA

Ozolnieku novada amatierteātris

Jaunieši, vidējā paaudze, seniori

Senioru deju kopa “Ozolnieki”

Seniori

Jauktais koris “Līga”
Bērnu muzikālais teātris “Nianse”

Jaunieši, vidējā paaudze
Pirmsskolas vecuma bērni,
bērni līdz 10 gadiem

Bērnu vokālais ansamblis “Mārītes”

Pirmsskolas vecuma bērni

Vokālais ansamblis “Procesā”

Vidējā paaudze

Sieviešu vokālais ansamblis “Madara”

Vidējā paaudze, seniori

Foto studija

Jaunieši, vidējā paaudze

Deju nodarbības

Pirmsskolas vecuma bērni,
jaunieši, vidējā paaudze

Eiropas deju kolektīvs “Čaukstenes”

Vidējā paaudze seniori

Bērnu un jauniešu teātris

Pirmsskolas vecuma bērni jaunieši

Deju kopa “Garrozes”

Vidējā paaudze, seniori

Jaunsvirlaukas un Emburgas pagasta
jauktais koris “Svīri”
Sporta spēles

Vidējā paaudze

Bokss

Jaunieši

Karatē

Jaunieši

Ārstnieciskā vingrošana

1.-4. klase

Floristika

1.-12. klase

Krievu valoda

1.-5. klase

Mazo pētnieku skola

1.-4. klase

Konstruēšana un robotika

1.-8. klase

Volejbols

7.-12. klase

Vieglatlētika

4.-6. klase

Kombinētie rokdarbi

Skolas vecuma bērni

Kokapstrāde

Skolas vecuma bērni

Sports

Skolas vecuma bērni

Volejbols

Skolas vecuma bērni

Floristika

Skolas vecuma bērni

Vokāli instrumentālais ansamblis

Skolas vecuma bērni

Datorika

1.-4. klase

Mehānika

3. klase

Pētnieku pulciņš

Skolas vecuma bērni

Lasītāju pulciņš

Skolas vecuma bērni

Kokapstrāde

5.-9.klase

Informātika

Skolas vecuma bērni

Sports

Skolas vecuma bērni

Skatuves runa

Skolas vecuma bērni

Žurnālistika

Skolas vecuma bērni

Skriešana

Jaunieši, vidējā paaudze

Virves vilkšana

Vidējā paaudze

Volejbols

Jaunieši, vidējā paaudze

Futbols

Pirmsskolas, skolas vecuma bērni

Vispārējā fiziskā sagatavotība

Pirmsskolas, skolas vecuma bērni

Jaunsargu instruktors Garozā

Skolas vecuma bērni

Jaunsargu instruktors Emburgā

Skolas vecuma bērni

Jaunsargu instruktors Ozolniekos

Skolas vecuma bērni

Jaunsargu instruktors Tetelē/Ānē

Skolas vecuma bērni

Jaunieši

Par pašvaldības
apmaksātām interešu
izglītības programmām
Atsaucoties uz medijos
izskanējušo nekorekto
informāciju par domes
lēmumu, kas attiecas uz
pašvaldības finansētu
interešu izglītību,
sniedzam skaidrojumu
par esošo situāciju
interešu izglītības
programmu
nodrošināšanā
Ozolnieku novadā.
Izvērtējot pirmsskolas
izglītības mācību
programmu saturu un to
realizāciju Ozolnieku
novada pirmsskolas
izglītības iestādēs (PII),
2016. gada 22. septembrī
PII vadītāju sapulcē,
piedaloties iestāžu
vadītājām M. Ezermanei,
E.Justei, I. Karlevicai,
I.Kuzminai un Izglītības
nodaļas vadītājai
L.Šmitei, tika pieņemts
lēmums rosināt
Ozolnieku novada
pašvaldību pārtraukt
pašvaldības finansētu
interešu izglītības
īstenošanu Ozolnieku
novada PII ar 2017. gada
1. septembri, kas tā arī
tika darīts, kā rezultātā
2017. gada 16. maija
domes sēdē Ozolnieku
novada dome, balstoties
uz PII vadītāju ierosinājumu un skaidrojumu,

noteica, ka no 2017. gada
1. septembra Ozolnieki
novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestādēs interešu
izglītību īsteno integrēti
mācību saturā, tāpēc
papildu finansējumu no
pašvaldības budžeta
interešu izglītībai
nepiešķir. Tas nozīmē, ka,
sākot ar šī gada septembri,
spēkā stājies 2017. gada
maijā pieņemtais domes
lēmums.
Jāuzsver, ka konkrētais
lēmums attiecas tikai uz
interešu izglītību pirmsskolas izglītības iestādēs, un
Ozolnieku novada pašvaldība turpina finansēt interešu
izglītības apguves iespējas
dažādiem vecumposmiem
Ozolnieku Tautas namā,
Ānes kultūras namā,
Emburgas pagastā,
Ozolnieku Sporta centrā un
Sporta centrā “Mālzeme”, kā
arī novada izglītojamajiem ir
iespēja apmeklēt valsts
mērķdotāciju un pašvaldības
finansētu interešu izglītību
Ozolnieku vidusskolā,
Salgales pamatskolā,
Garozas pamatskolā un
Teteles pamatskolā.
Elīza Juste,
Ozolnieku novada Izglītības,
kultūras un sporta daļas
vadītāja

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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13. oktobrī plkst. 19:00
Ģimene astroloģijas skatījumā.
27. oktobrī plkst. 19:00
Astroloģijas prognozēšanas iespējas dzīve, darbs, veselība, mīlestība, izaicinājumi.

OZOLNIEKU
TAUTAS
NAMS

ielūdz
oktobrī

Nodarbības vada astroloģijas maģistre Irēna Maksimenko.
Maksa par lekciju - 7,00 EUR. Lūgums iepriekš pieteikties –
tautasnams@ozolnieki.lv vai zvanot pa tālr. 20311974.

ĀNES KULTŪRAS NAMĀ
OKTOBRĪ
20. oktobrī
plkst. 19:00

3. oktobrī plkst. 10:30 un plkst. 14:00
Radošās apvienības “Teātris un Es” jautra komēdija bērniem “Kā kļūt par varoni”.
Trīs trušiem ir apnicis baidīties un drebēt kā apšu lapām. Viņi ir nolēmuši kļūt par
varoņiem. Bet kas ir varonis? Vai viegli par tādu kļūt?
Režisors Armands Ekštets.
Izrādes garums 60 min. Ieejas maksa - 3,00 EUR.

6. oktobrī plkst. 19:00
Vokālā ansambļa “Procesā” koncerts “Lidojumam labvēlīgs laiks”.
No renesanses līdz džeza skaņām un latviešu tautasdziesmām.
Ieejas maksa - 2,50 EUR.

Ozolnieku amatierteātra izrāde

Krīt klaudzot
durvis
Režisore Dace Vilne.

14. oktobrī plkst. 15:00
Koru sadraudzības koncerts “Raibs rudens sirdī”.
Piedalās Skultes jauktais koris “Skulte”, Rīgas Latviešu biedrības koris, Ozolnieku
Tautas nama jauktais koris “Līga”.

Ieeja bez maksas.

19. oktobrī plkst. 19:00
Ozolnieku novada amatierteātra komēdija “Krīt klaudzot durvis”.
Viena notikumiem bagāta diena kādā pārtikušu parīziešu ģimenē.
Režisore Dace Vilne.
Ieejas maksa - 3,00 EUR.

Ieejas maksa 3.00 EUR.

24. oktobrī plkst. 19:00
Izrāžu apvienības "Pannas Teātris" stand-up komēdija “Mačo”.
Vīrišķības tests divās daļās. Galvenajā lomā Ainārs Ančevskis.
Režisors Juris Rijnieks.

OKTOBRĪ AICINĀM
UZ NŪJOŠANAS
NODARBĪBĀM
Pirmās nodarbības
datums

Laiks

Ieejas maksa - 8,00, 10,00 un 12,00 EUR. Biļetes Tautas nama kasē un „Biļešu paradīze”.

Vieta

03.10.2017.

18:00 - 19:30

Brankās

01.10.2017.

11:30 - 13:00

Ozolniekos

06.10.2017.

18:00 - 19:30

Ānē

07.10.2017.

19:30 - 21:00

Garozā

07.10.2017.

17:30 - 19:00

Emburgā

Par nākamajām iknedēļas nodarbībām interesēties,
zvanot pa tālr. 29733112
nūjošanas instruktorei Zanei Gravai.
Ar nodarbību grafiku var iepazīties pašvaldības mājas
lapā www.ozolnieki.lv, sadaļā - Aktualitātes sportā.
Projekts „ Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/066) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no
Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

PASĀKUMI SALGALES PAGASTĀ
OKTOBRĪ
No 29. septembra līdz 31. oktobrim

Garozā, Pakalpojumu centra "Eži" 2. stāvā, Initas Vilks gleznu izstāde.

No 2. oktobra līdz 29. oktobrim

floristikas pulciņa "Saulessvece" izstāde "Rudens krāsu virpulī ".

14.oktobrī plkst.17:00

Lības Ēces - Kalniņas koncerts Salgales Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā.
Uz koncertu kursēs autobuss. Lūdzu iepriekš pieteikties pa tālr.29109265.

20.oktobrī plkst.16:00

Garozā, Pakalpojumu centra " Eži" 2. stāvā, aicinām visus interesentus
uz kopīgu cepelīnu gatavošanu. Līdzi ņemsim kartupeļus.
Anda Plikša, Salgales pagasta kultūras darbiniece

Pasākumi Ozolnieku Sporta centrā oktobrī
DATUMS

LAIKS

NOTIKUMS, PASĀKUMS

NORISES VIETA, PIEZĪMES

04.,11.,18.,25.
oktobrī

18.00

Tautas sporta un veselības koptreniņi
skriešanā „OZOLNIEKU APĻI 2017”

Ozolnieku Sporta centrs
T: 26086671, J.Bērziņš

21. oktobrī

16.00

Nacionālās līgas I.D volejbola spēle
VK „Ozolnieki” pret VK „Ventspils”

Ozolnieku Sporta centrs
T: 29293803, G.Atars

22. oktobrī

11.00

Ozolnieku novada pusmaratons un
5 km distance skriešanā

Ozolnieku Sporta centrs
T: 26086671, J.Bērziņš

«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
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