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Novadā godina
demokrātijas tēvu
14.septembris ik gadu uzaust Latvijas Valsts pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes zīmē.
Novadā izcilā valstsvīra godināšana notiek J.Čakstes dzimtas
mājās „Aučos”.
Šogad jubilejas atzīmēšanai bija vēl īpašs iemesls, kāpēc
plašā skaitā pulcējās dzimtai piederīgie, novada vadība,
LLU un sabiedrības pārstāvji – LR Satversmei svinam
90.gadadienu.
J.Čakste savu dzīvi ir veltījis Latvijas valsts izveidošanai veicot visnozīmīgāko – LR Satversmes
izstrādi.
Jau 7.reizi tiek piešķirta J.Čakstes stipendija par
sabiedriski nozīmīgiem pētījumiem. LLU rīkotajā
konkursā veiksmīgākais izrādījās Tehniskās fakultātes maģistrants Reinis Labzars.
Reiņa zinātniskā darba tēma: „Vai mums ir vajadzīga jauna Satversme?” Studenta secinājums:
„Nav nepieciešama!” Visvairāk puisi darba izstrādes
procesā aizrāvusi J.Čakstes pašaizliedzība, savu misiju
saskatot tautas ilgu piepildījumā. Pirmais prezidents
ir demokrātijas tradīciju iedibinātājs Latvijā, kas ir
pamatbalsti mūsdienu politiskajā dzīvē. Tikai demokrātiska valsts var pastāvēt mūžam.


Anna Veidemane

Vērtējot konkursa rezultātus
Ir noslēgusies novada pašvaldības izsludinātā projektu
konkursa „Es zinu, varu un
daru” iesniegto pieteikumu
izvērtēšana.
Kopā tika iesniegti 20 pieteikumi,
no kuriem pilnībā atbalstīti 9, daļēji
– 3, bet noraidīti 8 pieteikumi.
Šāds projektu konkurss novadā
tika izsludināts pirmo reizi, un tā
mērķis bija aktivizēt iedzīvotājus
iesaistīties dzīves kvalitātes uzlabošanā novadā, t.i., aicināt iedzīvotājus
pašiem sajusties kā saimniekiem,
paskatīties apkārt, padomāt, kādus
jautājumus iespējams atrisināt, kādas lietas var sakārtot vai izveidot
paši saviem spēkiem, negaidot, ka
visu izdomās un izdarīs pašvaldība.
Novadā tiek īstenoti daudzi vērienīgi
projekti, bet ne vienmēr tiek pama-

nītas lokālas, šķietami nenozīmīgas
iedzīvotāju vajadzības.
Informācija par projektu konkursu bija pieejama gan novada mājas
lapā, gan vietējā, gan reģionālajā
laikrakstā, bet diemžēl jāsaka, ka
šo iespēju izmantoja tikai Ozolnieku pagasta iedzīvotāji - atsevišķas
fiziskas personas, personu grupas,
biedrības un pašdarbības kolektīvi.
Iesniegto projektu tematika aptvēra
gan daudzdzīvokļu namu pagalmu
labiekārtošanu, gan atbalstu kultūrai un sportam, gan novadnieku
interešu izglītības jautājumus.
Projektu galvenie vērtēšanas kritēriji bija to atbilstība konkursa
mērķim, devums sabiedriskā labuma vairošanā un projekta rezultātu
ilgtspējība.


Turpinājums 2.lpp.

Konkursa „SAKOPTĀKĀ SĒTA 2012” uzvarētāji
 Sakoptākā lauku sēta:

„Līči”, Salgales pagasts, īpašnieks Andrejs Kuļikovskis.

 Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja ciemā:

• Ozolnieki – Aveņu iela 13, īpašnieki Jānis Valerts, Diāna Valerte
• Dalbe – Ozolu iela 2, īpašnieks Andris Dobrājs
• Tetele – Skolas iela 8, īpašnieks Māris Avotiņš
• Iecēni – Dižozolu iela 12, īpašniece Brigita Preisa

 Sakoptākā pašvaldības iestāde:

Garozas pamatskola, direktore Dina Štelmahere

 Sakoptākais uzņēmums:

SIA „Metra”, valdes loceklis Reinis Miķelšteins

 Savdabīgais dārzs (iespēju dārzs):

„Spāres”, Cenu pagasts, īpašnieks Ģirts Vildavs

 Speciālbalvas:

„Jaunbūrnieki”, Cenu pagasts, īpašniece Inita Žunna
Avotu iela 7, Ozolnieku pagasts, īpašniece Ilze Upīte

Novada dome
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Novada domes
septembra sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt konkursa „Ozolnieku novada sakoptākā sēta 2012”
uzvarētājus.
- Apstiprināt nomas tiesību
izsoles rezultātus par pašvaldības
zemes gabala „Ozolnieku ezers”
daļas mazumtirdzniecības preču
veikala būvniecībai.
- Apstiprināt novada izglītības
iestāžu izdevumu tāmes savstarpējiem norēķiniem no 2012.gada
1.septembra.
- Lūgt ilgtermiņa aizņēmumu no
Valsts kases uz trīs gadiem.
- Veikt grozījumus novada pašvaldības štatu saraksta sadaļā
„Ozolnieku tautas nams”.
- Apstiprināt novada domes
saistošos noteikumus „Nodokļu
atbalsta pasākuma piemērošana
nekustamā īpašuma nodoklim un
ar to saistītajiem maksājumiem
Ozolnieku novadā”.
- Noteikt īres maksu pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās
telpās.
- Noteikt telpu īres maksu novada izglītības iestāžu ēdnīcās.
- Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 25 personām.
- Nodot māju Meliorācijas iela 25,
Ozolniekos, valdījumā pilnvarotai
personai SIA „Ozolnieku KSDU”.
- Nodot daudzdzīvokļu māju
Iecavas iela 7, Garozā, valdījumā
pilnvarotai personai SIA „Ozolnie-

ku KSDU”.
- Nodot daudzdzīvokļu māju
Iecavas iela 9, Garozā, valdījumā
pilnvarotai personai SIA „Ozolnieku KSDU”.
- Deleģēt pārvaldes uzdevumu –
Ozolnieku novada ielu, laukumu un
citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošanu SIA „Ozolnieku KSDU”.
- Uzņemt bērnus novada pirmsskolas izglītības iestādēs.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Piešķirt nekustamam īpašumam Cenu pagastā nosaukumu
„Rūtas”.
- Mainīt zemes vienībai adresi
no „Līči”, Salgales pag., uz Akāciju
iela 3, Renceles.
- Atbalstīt Eduarda Grundmaņa
piedalīšanos starptautiskajā konkursā „Berliner Perle 2012”.
- Lai realizētu pilnībā ES Lauksaimniecības atbalsta fonda projektu, piešķirt biedrībai „SDK
Ozolnieki” Ls 300 jaunu tautas
tērpu iegādei.
- Izmaksāt pabalstu sakarā ar nenodrošināšanu ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē 7 personām.
- Piešķirt zemes vienībai adresi
Akmeņu ceļš 5, Raubēni, Cenu
pagasts.
- Piešķirt zemes vienībai nosaukumu Akāciju iela, Salgales
pagasts.

“Zīlītē” tradīcijas
pilnveidos
PII „Zīlīte” ir lielākā pirmsskolas iestāde novadā, to apmeklē 245 bērni vecumā no
2 – 6 gadiem; ir arī mazuļi
jaunākā vecumā.
Tagad „Zīlītes” vadību ir uzņēmusies Maira
Ezermane.
M.Ezermane
ir ieguvusi
pirmsskolas un
muzikālo izglītību. Pirmsskolas darba pieredze
ir 14 gadi. Zināšanas papildinātas
tālākizglītībā vadības jomā.
Bērnudārza personāls – 58 darbinieki.
- Kāds ir jaunās vadītājas perspektīvais redzējums?
- Pateicoties pašvaldības līdzekļiem

un atbalstam šovasar ir izremontēta
garā pāreja no vecā korpusa uz jauno.
Gaiteni plānojam kā daudzfunkcionālu
telpu, kurā notiks nodarbības, strādās
interešu pulciņi, bet brīvajā laikā bērni varēs spēlēties pēc sirds patikas.
Pašvaldība novadā atbalsta interešu
izglītību, šo iespēju izmantosim. Bez
maksas bērni varēs apgūt angļu valodu un kādu no sporta veidiem.
Saglabājot līdzšinējās tradīcijas,
pastiprināsim patriotisko audzināšanu. Turpināsim darboties Comenius
projektā, kura būtība nodrošina bērnam draudzīgu pāreju no bērnudārza
uz skolu.
Esam izglītības iestāde, taču ne
mazāku vērību veltīsim audzināšanas
darbam. Centīsimies, lai katra „zīlīte”
izaugtu patstāvīga, mācētu sevi organizēt, tuvs būtu jēdziens disciplīna un
apgūtu uzvedības normas.

Vērtējot konkursa rezultātus
Turpinājums no 1.lpp.
Kā lielisku piemēru iedzīvotāju
pašiniciatīvai var minēt personu
grupas „Parka ielas omītes un opīši”
iesniegto projektu „Droša bērnība”,
kas paredz atjaunot bērnu rotaļu
laukumu Parka ielas 3.nama pagalmā
– pašvaldība piešķirs finansējumu
materiāliem, bet darbi tiks darīti pašu
iedzīvotāju spēkiem.
Līdz septembra beigām tiks noslēgti līgumi ar apstiprināto projektu
iesniedzējiem. Projekti jāīsteno līdz
š.g. 30.novembrim, tad arī varēsim

vērtēt pirmos rezultātus. Arī nākamgad pašvaldība plāno izsludināt
šādu projektu konkursu, un, cerams,
šajās aktivitātēs iesaistīsies arī Cenu
un Salgales pagastu iedzīvotāji, jo
tā ir lieliska iespēja īstenot savas
ierosmes. Ja paši būsim aktīvi, un
nebīsimies pielikt arī savu roku
apkārtējās vides sakārtošanā, sporta
un kultūras dzīves dažādošanā, ieguvēji būs gan iedzīvotāji, gan novads
kopumā.
Antra Pošeika,
pašvaldības projektu koordinatore

Atpūtas iespējas
tiks paplašinātas
Novada dome ir apstiprinājusi pašvaldības zemes
gabala „Ozolnieku ezers”
daļas nomas tiesības izsoles
rezultātus. Līgums ir parakstīts ar SIA „Konsors”.
Lielveikals nekādā veidā neietekmēs atpūtas zonas izmantošanu pie
Ozolnieku ezera. Veikals tiks izbūvēts tuvu šosejai – tur, kur kādreiz
atradās neliela kafejnīca.
Automašīnu stāvlaukums uz
ezera pusi paplašināts netiks, bet
iekļausies jau esošās robežās.

Nākamgad, izmantojot ES finansējumu, ir paredzēts izbūvēt
apgaismotu gājēju – velo celiņu
apkārt ezeram.
Atpūtas iespējas pie ezera tiks
paplašinātas – pieaugušajiem būs
iespējas darboties ar brīvdabas trenažieriem, bet bērniem – spēlēties
jauniekārtotā rotaļu laukumā.
Tiek domāts arī par stāvlaukuma
paplašināšanu Ozolnieku dzelzceļa
stacijas tuvumā.
Pēteris Veļeckis,
novada domes izpilddirektors

Vai Ozolniekos vajag lielveikalu?
Jadviga: Mazāk
nāksies braukt uz
Jelgavu. Šomēnes
izdevu 80 latus
par zālēm, jo esmu
invalīde. Lats ceļam uz pilsētu man
ir liela nauda.

Vilnis: Lielveikals nepieciešams tādēļ, lai
varētu iegādāties
ko nopietnāku,
kā arī, lai būtu
lielāka preču
izvēle.

Anna: Es vislabprātāk te redzētu Superneto vai Maximu, jo tie ir vislētākie. Iepērkos tikai tajos. Mazajiem
veikaliņiem būs konkurence, kā jau visur.

Mārtiņš: Noteikti lielveikals ir vajadzīgs. Ozolniekos
jau tik tādas lauku bodītes vien ir. Novads ir plašs, liela
caurbraucēju plūsma, lielveikals varētu pastāvēt.
Baiba: Te uz vietas iepirkties ir grūti, jo piedāvājuma
izvēle ir maza un ne vienmēr viss ir svaigs. Arī cenas
Ozolniekos nav no zemajām. Nekad netiek rīkotas akcijas, kā tas notiek lielveikalos. Stratēģiski lielveikalam
ir izdevīga vieta. Pragmātiski es vēlētos redzēt Maximu,
bet patriotisku jūtu dēļ – Elvi, tikai lai Elvi padomā par
cenu lejupslīdi un biežākām akcijām.
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Likumdošana
Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2012.gada 11.septembra sēdes lēmumu
Nr.6 (protokols Nr.11)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi
Nr10/2012 „Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošana
nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem
maksājumiem Ozolnieku novadā”
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
14.pantu un 46. pantu un LR likuma
„Nodokļu atbalsta pasākuma likums” 4.pantu

I.Vispārīgie jautājumi.
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā īstenojams nodokļu atbalsta
pasākums attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem
maksājumiem (turpmāk pasākums) par Ozolnieku novada administratīvajā
teritorijā esošiem nekustāmiem īpašumiem – zemi un ēkām.
2. Lēmumu par pasākuma piemērošanu vai atteikumu piemērot pasākumu konkrētam nodokļu maksātājam pieņem Ozolnieku novada pašvaldības
administrācija.
3. Nodokļu atbalsta pasākumu piemērošana Ozolnieku novadā notiek saskaņā ar
likumu „Nodokļu atbalsta pasākuma likums” un 28.08.2012.g.MK noteikumiem
Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanas kārtība”.
Jānis Vīgants,
novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Paskaidrojuma raksts
Lai atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos
nodokļu parāda slogu un rast iespēju budžetā saņemt nenomaksātos nodokļu parādus (palielināt budžeta ienākumus),26.07.2012.g. tika pieņemts
„Nodokļu atbalsta pasākuma likums”, kurš paredz nokavējuma naudas un
90% soda naudas dzēšanu tiem nodokļu maksātajiem, kuri līdz noteiktam
datumam samaksā nodokļa pamatparādu (uz 01.09.2011.g.) un ar to saistīto
soda naudu 10% apmērā.
Likuma 4.panta otra daļa paredz, ka nodokļu atbalsta pasākumu attiecībā uz
nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldība, ja tā līdz 01.10.2012.g.
likuma „Par pašvaldībām” 46.panta noteiktajā kārtībā ir izdevusi saistošos
noteikumus par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu NĪN par pašvaldības administratīvajā teritorija esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
NĪN parāds Ozolnieku novada pašvaldībai pēc stāvokļa uz 01.09.2011.g. sastāda Ls 107 675,77 un nokavējuma nauda – Ls 42 371,73.
Jānis Vīgants,
novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Atbalstīsim
vietējos audzētājus!
Mazajā tirdziņā Ozolniekos pie Kesko veikala rindas
nemana, taču palaikam kāds
iepērkas.
Ieva ar meitiņu piepildīja krietnas
somas, tajās ievietojot sīpolus, burkānus, kartupeļus un ābolus.
„Man svarīgi, ka dārzeņi ir svaigi,
no lauka, un tos ir izaudzējis latviešu
zemnieks.

Veikalos to visu var dabūt, bet
preču īpatsvarā ļoti liela ir importa
daļa.”
Pārdevēja Kristīne pamato tirdziņa pārākumu par veikaliem:
„Vietējo zemnieku produkcija,
iedzīvotājiem atkrīt brauciens uz
pilsētu, dārzeņi un augļi vienmēr
ir garšīgi un svaigi, bet cenas –
samērīgas. Atbalstīsim vietējos
audzētājus!”

Nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju ievērībai
Lai atvieglotu nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā
radušos nodokļu parādu slogu un palielinātu budžeta ieņēmumus, 2012.
gada 1.oktobrī stāsies spēkā „Nodokļu atbalsta pasākuma likums”
(NAP), kas attiecināms uz daudziem
nodokļu veidiem, kurus administrē
Valsts ieņēmumu dienests un arī
pašvaldības, kuras administrē Nekustamā īpašuma nodokli, tāpēc, saskaņā
ar pieņemto NAP, nokavējuma nauda,
kas saistīta ar nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparādu uz 2011.gada
1.septembri, var tikt dzēsta, ja līdz
noteiktam termiņam tiek samaksāts
pamatparāds.
Pamatojoties uz „Nodokļu atbalsta pasākuma likums” 4.panta otro
daļu un Ozolnieku novada domes
2012.gada 11.septembrī pieņemtajiem Saistošajiem noteikumiem
Nr.10/2012 „Par NĪN atbalsta pasākumu īstenošanas kārtību Ozolnieku
novadā”, darām zināmu, ka, saskaņā
ar šo likumu un saistošajiem noteikumiem, pašvaldībā var pieteikties
tie nodokļa maksātāji, kuriem ir
parāds Ozolnieku novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem pēc stāvokļa uz 2011.gada 01.09., un tas
nav samaksāts līdz 2012.gada 01.10.
Ņemot vērā minēto, aicinām no
2012.gada 01.10. līdz 2012.gada
31.12. pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atbalsta pasākumam,
iesniedzot iesniegumu par piedalīšanos NAP, saskaņā ar MK 2012.
gada 28.08. noteikumiem Nr.600,
pielikumu Nr.2
Likums paredz, ka NAP maksāšanas atbalsta termiņš var tikt

pagarināts līdz 60 mēnešiem, bet
viena mēneša maksājums nedrīkst
būt mazāks par 50.00 latiem, bez tam
ir jāmaksā arī maksājumi, kas ir pēc
2011.gada 01.09. un arī 2012.gada
maksājumi, vai lūgt pārcelt tekošos
NĪN, saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”.
Ja nodokļa maksātājs samaksā
NAP maksājumu, Ozolnieku novada
pašvaldība 21 dienas laikā no NAP
maksājuma samaksas pilnā apmērā
atbilstoši MK noteikumiem Nr.600,
dzēš nokavējuma naudu.
Ja nodokļa maksātājs neveic trīs
maksājumus nodokļa atbalsta pasākuma lēmumā noteiktajos termiņos
vai neveic kārtējos maksājumus, tad
nodokļa administrācija atceļ NAP piemērošanu un pamatparāda atlikumam
tiek atjaunota nokavējuma nauda no
NAP pamatparāda rašanās dienas.
Katrs nodokļa maksātājs konkrētu
informāciju par savu NĪN parādu var
saņemt, zvanot pa tālruni 63057762,
29868691, rakstot lidija.zukovska@
ozolnieki.lv vai uz faksu 63057827,
vai personīgi Branku pakalpojumu
centrā, Parka iela 4, Brankas, Cenu
pagasts, Ozolnieku novads.
Veidlapas un informācija ir pieejama arī portālā epakalpojumi un
Ozolnieku novada mājas lapā- www.
ozolnieki.lv. Un arī iesnieguma
veidlapa (2.pielikums) 2012.gada
28.08.MK not. Nr.600 ir www.likumi.lv vai no 2012.gada 1.oktobra to
var saņemt un aizpildīt pie nodokļu
ekonomistes.
Lidija Žukovska,
novada domes
nodokļu ekonomiste

4.lpp.

2012. gada septembris

Uzņēmējdarbība

Izglītība

Izglītības iestādēs stabilitāte un attīstība

Melnā metāla
fantastiskās pārvērtības

Laikā, kad Latviju skar demogrāfijas problēmu izraisītais
bērnu skaita samazinājums,
Ozolnieku novadā jauno mācību gadu uzsāka par 27 skolēniem skolās un 119 bērniem
pirmsskolas izglītības iestādēs
vairāk nekā pagājušajā mācību
gadā.

Pēc divām pazīmēm SIA „Metālkalējs” varētu viegli atrast:
pēc kalēja laktas dimdoņas
un metālapstrādei raksturīgās
– absolūti neromantiskās – atmosfēras.
Neticami, ka šāda rūpnieciska rakstura ražotne atrodas pašā Ozolnieku
centrā.
Valdes loceklis Indulis Zāģeris ir
firmas dibinātājs. Kopš šīs vasaras
„Metālkalējs” darbojas Ozolniekos,
taču nepieciešams atskats vēsturē,
kas iesniedzas padomjlaikos, kad Induļa tēvs Gunārs Zāģeris bija viens no
izcilākajiem kalējmākslas meistariem.
Kurš tolaik visā PSRS nepazina LPSR
kombināta „Māksla” izstrādājumus?
Metālkalumi nonāca pat līdz bruņoto
spēku ģenerālštābam Maskavā!
Valsts atjaunotnes gados Latvijas
Amatniecības kamera Gunāru titulēja
kā „Goda meistaru.”
Dēls gāja citu ceļu – viņš ir tehnisko
zinātņu maģistrs radiotehnikā, darbojies zinātniski pētnieciskajā jomā.
„Kopā ar tēvu 1991.gadā nodibinājām vienu no pašiem pirmajiem ģimenes metālapstrādes uzņēmumiem
Latvijā. Ražošana tika izvērsta, tā
1998.gadā tapa SIA „Metālkalējs”.
14 gadu darba rezultātu var skatīt
turētāji (arī komplektā ar laternu),
Latvijā, Francijā un Krievijā.
režģotas nojumes, vējrādītāji un zibens novedēji.
Gleznas rāmis ... no metāla
Pamatprodukcija ir funkcionālie
Firmas darbību raksturo šefs: „Ražošanā ir divi virzieni – lietišķā un izstrādājumi, to palete sniedzas no
dekoratīvā metālapstrāde. Lietišķās vienkāršiem un lētiem priekšmetiem
metālapstrādes produkcija: vārti, žogi, līdz ekskluzīviem oriģināldarbiem.
Mūsu mājaslapā rodams plašs piedākāpnes, margas, logu režģi.
Dekoratīvus priekšmetus izgatavo- vājuma katalogs.”
„Metāla svētkos Jelgavā izcēlājam dārzam (puķu statīvi, soliņi, laternas, grili), bet mājām: kamīnu režģus, ties ar darbu unikalitāti un augstu
lustras, drēbju pakaramos. Kādam sla- māksliniecisko izpildījumu. Kā to
venam Dakāras autobraucējam esam panākat?”
„Pats vadu tehniskos projektus,
izgatavojuši pat ... gleznas rāmi.
Daudzas mājas dekorē mūsu karoga firmā ir mākslinieks dizaineris.”

Skolēnu un bērnu skaita palielināšanās novada skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs var izskaidrot
ar latviešu tautas parunu „Dots
devējam atdodas”. Ieguldīto naudu
izglītības iestāžu celtniecībā, renovācijā un remontdarbos, mācību
procesa individualizāciju, jaunu
izglītības programmu veidošanu un
realizēšanu, kā arī mācību dienas
garuma pieskaņošanu ģimenes vajadzībām, novērtējuši arī bērnu un
skolēnu vecāki.
Vislielākais bērnu skaits aizvadītajā mācību gadā bija jaunatvērtajā
bērnudārzā “Pūcīte”, kas pierādīja
šāda bērnudārza lielo nepieciešamību
Ozolnieku centrā. Pulcēt vislielāko
skolēnu skaita pieaugumu izdevies

Projekta galvenais mērķis ir izveidot senioru ciematu, lai nodrošinātu
ar mājokli, sakārtotu vidi, pakalpojumiem un aprūpi pirmspensijas un

pensijas vecuma cilvēkus, kuri vēlas
augstākus dzīves standartus.
KS „Dalbes Līcis”, kas atrodas
Ozolnieku novada Dalbē, plāno kļūt
par sociāli atbildīgu un novada dzīvē
aktīvi iesaistītu subjektu, iesaistoties
arī uzņēmējdarbībā.
Projekta gaitā rekonstruēs ēku, kas
savulaik tika uzcelta ar mērķi izveidot
plašu viesnīcas kompleksu. Tā kļūs

Ozolnieku vidusskolā, pagaidām gan
galvenokārt sākumskolas klasēs.
Divas jaunas pirmsskolas grupas ir
atvērtas izremontētajās un mājīgajās
bērnudārza „Saulīte „telpās. Skolas
un bērnudārza vide ir tik labvēlīga
bērniem, ka būtu brīnums, ja kāds
no tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem
savam bērnam izvēlētos citu skolu
vai bērnudārzu.
Mērķtiecīgs darbs, attīstot skolu
darbu un atrodot sev raksturīgo profilu, neļauj samazināties bērnu skaitam
Salgales un Garozas pamatskolās
(sporta un mājturības novirzieni), bet
bērnu skaits pirmsskolas grupās pat
palielinās. Skaistā un mierīgā vide,
jaunas skolotājas, skolu vadītājas un
ieinteresēti vecāki saprot, ka viņu bērniem šīs skolas ir visatbilstošākās.
Stabilitāti saglabā visas novada
skolas. Pat jaunās pirmsskolas izglītības iestādes ”Pūcīte” atvēršana
pilnībā neatrisināja rindā stāvošo
bērnu un viņu vecāku problēmas,
bet varam būt droši, ka Ozolnieku
vidusskolas telpu paplašināšana dos
iespēju apgūt pirmsskolas izglītību
arī jaunākajiem bērniem. Risinājums

„Bitītes” teritoriju
vairs nepazīt
Firma neliela, kontakti plaši
Neliela firma, bet kontakti ir pat ar
Franciju, kur skaistumlietas vērtē ļoti
prasīgi? Sākums esot meklējams skolas
gados. Firmas vadītājs ir beidzis Rīgas
Franču liceju. Franču valodas zināšanas
uzņēmējdarbībā lieti noderot.
Taču ne jau sacītais veido firmas
tēlu, bet darbi. Strādājošiem tiek
izvirzītas augstas prasības.
Darbs metālapstrādē nav ne viegls,
ne tīrs. Firmas vadītājs: „Ja darbinieki
tiek ieinteresēti, tad rezultāti neizpaliek. Ražīgumu un kvalitāti stimulē
gabaldarba apmaksa.” Kvalitātei

tirgū ir izšķiroša nozīme, to apzinās
ikviens. „Mūsu meistari profesionāli
ir tik varoši un radoši, ka no melnā
metāla var izveidot, šķiet, itin visu” –
par savu produkciju Indulis ir lepns.
Pasūtītāji ir dažādi. Bet pat tad, ja
pasūtītājs skaidri zina, ko un kā grib,
mākslinieka lietpratīgais padoms
vienmēr noderot.
Par ražotnes attīstību domā arī SIA
„Metālkalējs”, tomēr vārdos firmas
vadītājs ir visai piesardzīgs: „Esam
pakļauti tirgus situācijai Latvijā, Eiropā un pat pasaulē.”

Anna Veidemane

Senioru ciemats „Dalbes Līcis”
Kooperatīvā sabiedrība
„Dalbes Līcis” ir izstrādājusi
senioru ciemata un mūžizglītības centra „Dalbes Līcis”
projektu.
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par senioru ciemata centrālo korpusu, kurā atradīsies 106 apartamenti,
plašas koplietošanas telpas un veselības aprūpes centrs. Teritorijā tiks
uzbūvētas arī aptuveni 50 individuālās
mājas. Tāpat pirmajā kārtā paredzēts
uzbūvēt arī gāzes koģenerācijas staciju, ierīkot ceļus, attīrīšanas ietaises
un komunikācijas. Nākotnē iespējama
arī Dalbes ciemata apgāde ar dzeramo

ūdeni no ūdenstorņa, kurš atrodas
īpašuma robežās.
Darbs pie projekta izstrādes „Dalbes Līcis” uzsākts 2008.gadā. Pašlaik
notiek sagatavošanas darbi ēkas
rekonstrukcijai. Projektu plānots
pabeigt 2015.gada beigās. Kopējie
ieguldījumi projektā plānoti vairāk
kā 10 miljonu latu apmērā, ieskaitot
rezerves kapitāla fondu.

Ekspluatācijā ir pieņemta
PII „Bitīte” teritorijas rekonstrukcija.
Pirmsskolas iestāde ieguvusi
jaunu, modernu veidolu, jo ir veikta
kardināla teritorijas pārbūve.
Jau pagājušogad tika sakārtots
saimniecības pagalms, daļēji uzstādīts žogs.

Garozas pamatskolas apkaime pēc rekonstrukcijas kļuvusi īpaši pievilcīga

tiek meklēts un noteikti tiks atrasts
arī Branku ciemata bērniem.
Ļoti svarīgi novada attīstībai un,
galvenokārt, bērnu un skolēnu
drošībai un labsajūtai ir radīt situāciju, kurā skolēni, kuri dzīvo novadā,
nedotos uz citu pašvaldību skolām
(protams, šādai rīcībai var būt objektīvi iemesli, kurus esam gatavi
apspriest individuāli). Vairāk nekā
300 skolēnu mācās citās pašvaldībās

un ir ļoti svarīgi uzzināt, kāpēc viņi
un viņu vecāki ir izdarījuši izvēli par
labu mācību iestādēm Jelgavā. To
uzzināt centīsies novada izglītības
nodaļa, skolu un bērnudārzu vadība,
lai iegūto informāciju varētu izmantot
savu vadīto iestāžu darba uzlabošanai
un attīstībai.
Uldis Gāle,
novada izglītības nodaļas vadītājs

“Mana vasara”
pagājusi. Būs nākamā!

Šovasar vecais žogs nomainīts
pilnībā, izbūvēti gājēju celiņi, izveidoti rotaļlaukumi, kas pārklāti
ar gumijas segumu. Plaša ir kļuvusi
autostāvvieta. Teritorijā ir ierīkots
apgaismojums.
Rotaļu laukumu aprīkojums tiks
iegādāts par nākamā gada budžeta
finansējumu.
Jau otro gadu Salgales skolā
pāris nedēļas pirms jaunā mācību gada sākuma pulcējas bērni
no tuvākas un tālākas apkārtnes, lai kopā sportotu, darinātu
mākslas darbiņus, peldētos un
dotos pārgājienos.
Brīvdienu pulciņš “Mana vasara”
šogad sadarbībā ar novada sociālo dienestu aicināja piedalīties nedēļu garā
pasākumā mazākus un lielākus skolēnus no Garozas, Teteles, Brankām,
Jaunpēterniekiem un Ozolniekiem.
Novada dome atbalstīja pulciņa darbību, nodrošinot ikdienas transportu
uz nodarbību vietu Salgalē un vakarā
nogādājot bērnus mājup, kā arī finansējot siltas pusdienas un launagu.
Pulciņa pedagogi ieguldīja enerģiju,

lai bērni nodarbībās varētu izpaust
savas radošās spējas zīmējumos, dejās, teātra uzvedumā, datordizainā un
mūzikā. Šogad pasākuma devīze bija
“Es savā novadā”, tāpēc gan pusaudžu
grupai, gan junioriem – bērniem no
6-10 gadiem bija iespēja apmeklēt
Ozolnieku vēstures ekspozīciju,
Tūrisma un informācijas centru, uzkāpt bijušās Teteles muižas tornītī,
nobaudīt dažādus “Līcīšu’’ kazu piena
produktus un pašiem pārliecināties,
kas visvairāk garšo katram no Branku
Mini zoodārza iemītniekiem.
Paldies par vasaru daudziem pieaugušajiem! Kāda no vecāku atsauksmēm: “Nometnes parasti ir ļoti dārgas, tāpēc milzīgs paldies Ozolnieku
pašvaldībai par rūpēm”.

Edgars Paulovičs
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Pats veselīgākais
sporta veids

Cilvēks. Sabiedrība

Randiņš bija, bet ne ideāls
gaitas. Visu esmu sasniedzis
paša spēkiem , neviens karotīti mutē nelika. Pat uz eksāmenu nācās braukt par zaķi, jo
mātei nebija ceļamnaudas.

Randiņa tēmas sakarībā pa visu
valsti ir izskanējis Ozolnieku
vārds. Četrus vakarus pēc kārtas
LTV 3 raidījumā „Gandrīz ideāls
randiņš” galvenais varonis bija
Gatis Kovaļevskis (33).
Iemesls sarunai ar Gati
savdabīgs – kā tikt pie sievas.
Televīzija bija parūpējusies
par vairāku daiļavu piedāvājumu, taču beigu beigās no tā
visa čiks vien sanāca.
Atpazīstamību gan puisis
esot ieguvis: ““Iecavkrastos”
man pat sava atbalsta grupa
ir izveidojusies – kā parādos,
tā tieku skaļi un emocionāli
sagaidīts”. Mazās meitenītes
„OA” atzina, ka Gatis esot
foršs un dzīvespriecīgs.
Joki, asprātības virmot virmoja televīzijā, jautri bija skatītājam. Pat pasniegtais dienvidnieku
nacionālais ēdiens kokoška Gatim
izraisīja sajūsmu – ja tur kādu burtiņu
pamainītu...
Sarunā ar Gati iecerētais humora
gabaliņš pagaisa, televīzijas asprātis
izrādījās cita kaluma vīrs.
Jūrnieks – optimistisks
romantiķis
Puisis ir jūrnieks, pēc dienesta
pakāpes kuģa kapteiņa vecākais
palīgs, kā viņš pats izsakās – pēc
Dieva ir otrais, jo uz kuģa kapteinis
ir Dievs. Pēc rakstura viņš esot optimistisks romantiķis. Vēlme – novīt
ģimenes ligzdiņu. Pēc TV raidījuma
secinājums: „Murds ir tukšs. Jāliek
jauns.”

„Kādai ir jābūt zivtiņai, kas netiktu
ārā no murda?”
Plecīgais, visus pasaules okeānus
izbraukušais jūrnieks patiesi pārsteidza: „Lai izpaliek mīts par jūrnieku
– ostām, vaļībām. Es vēlētos sev
blakus vienkāršu un patiesu meiteni,
kam svēts ir vārds uzticība. Ceru, ka
mūsdienās tomēr vēl ir tādas ideālistes kā es pats, kam dzīvē galvenās
ir ģimenes vērtības, nevis šodienas
atbaidošais materiālisms.
„Dzīvoklis, džips, iespaidīgs „mocis”, uz kura televīzijā jūs redzējām
Ozolnieku ielās – īsts mušpapīrs...”
„Uz to uzķeras tikai mušiņas.”
Firma, vaļasprieki
Pavisam drīz jūrnieks dosies uz
Ņujorku, kur viņu gaidīs kuģis apriņ-

ķojumam ap zemeslodi. Četri mēneši
jūrā, četri krastā.
„Vai atvaļinājumā nemāc garlaicība?”
„Lai no tās izbēgtu, tepat Ozolniekos nodibināju savu firmu. Un ir taču
arī vaļasprieki! Bezceļu braukšana,
motosports. Mani piesaista ātrums.
Ja es atrastu kompanjonus, biežāk
dotos makšķerēt.
Mana firma atbalsta Jelgavas Futbola klubu. Esmu par sportiskām
aktivitātēm!
„No lielās daudzpusības grūti izlobīt izpratni par dzīvi.”
Puiša šķelmība un joku plēšana
pazuda kā nebijusi. „Mana dzīves filozofija ir veidojusies mazotnē – nāku
no daudzbērnu ģimenes - , tad skola,
Latvijas Jūras akadēmija, jūrnieka

Pacelt balto karogu?
“Esmu pilnīgi pārliecināts
par to, ka viss ir iespējams,
tikai – cik stipri to gribi.
Žēloties? Ņurdēt? Laisties
prom no savas Latvijas? Tādi
cilvēki manā uztverē padodas,
paceļ balto karogu. Kāds ir
viņu dzīves mērķis? Nopelnīt
3000 mārciņas? Šāda summa
Anglijā ir ekvivalents iztikas
minimumam Latvijā. Kā lai
dzīvojot, valsts nerūpējoties
– tādus stāstus esmu atklausījies papilnam. Ārzemēs sastapu arī veiksminiekus, bet tie
ir cita rūdījuma un domāšanas
cilvēki. Viņiem ir motivācija!
Par bezdarbu sūdzas pat augstskolu
beigušie. Bet ko tu studē? Juristos?
Politologos? Sociologos? Brauciet,
vīri, jūriņā! Būs darbs, būs nauda!
Valstī trūkst profesionālu darba darītāju. Uz kuģiem visi metinātāji ir
stipri gados, bet kur ir jaunie?”
Nav šaubu, ka itin drīz Gatim
nāksies valkāt kapteiņa formu – tādu
viņš saskata rītdienu. Pagaidām tam
esot par jaunu.
„Jūrnieks – tā ir profesija. Būt jūrnieka sievai arī ir sava veida sūtība.
Viņai ir jābūt patstāvīgai, izlēmīgai,
jāizprot vīra darba specifika. Un vēl
– jāmāk gaidīt. Uzticīgi. Un pilnīgi
līdz galam. Ja sastapšu šādu cilvēku,
būšu laimīgs.”


Anna Veidemane

Kopā ar „madarām” ir arī komponists Alvils Altmanis. Ar viņa

komponētās dziesmas „Lūgšana”
pirmatskaņojumu ansamblis uzsāka
savu dziedājumu „Zemgales vācelītes” atvēršanas un A.Altmaņa
mūzikas svētkos Jelgavā.
Fenomenāli ir tas, ka kolektīvā ir
dziedātājas no ansambļa pirmsākumiem tālajos 60-70-tajos gados. Neskatoties uz aizņemtību, esam kopā
ik mēnesi, mācoties jaunas dziesmas,
atzīmējot kopīgi jubilejas, muzicējot
katra mēneša pēdējās trešdienas vakaros Ozolnieku Mūzikas skolā.

Uzminiet mīklu: kādu sporta
veidu respektablais biznesa
žurnāls Forbes ir ierindojis
1.vietā „Top 10” kā pašu veselīgāko? Atminējums – tas ir
skvošs.

vietu, tomēr netraucējot viens otram
uztvert bumbiņu. Uzvarētāju nosaka,
spēlējot 3 vai 5 setus jeb geimus līdz
attiecīgi 2 vai 3 uzvarām. Katrs sets
tiek spēlēts līdz 11 punktiem un punktu starpībai jābūt vismaz 2.

Skvošu dēvē par fizisko prāta spēli,
jo tajā ir dinamika, taktika, tehnika,
ātrums.
Azartisks šī raketsporta piekritējs
ir Rolands Vācers (33).
Puisis pabeidzis Ozolnieku vidusskolu, absolvēja LLU Ekonomikas
fakultāti, pēc tam ieguva maģistra
grādu finansēs un kredītzinībās.
2009. un 2010.gadā Jelgavas skvoša
čempionātā iegūta 2.vieta, šogad –
trešais labākais. Sportošanu savieno
ar risku vadītāja amatu Baltijas valstīs
starptautiskā autolīzinga kompānijā.

- Šajā raketsporta veidā ir kāda
īpatnība.
- Bumbiņa pirms spēles ir rūpīgi
jāuzsilda, tikai tad tā ir spēlējama,
citādi neleks. Ātrā bumbiņa der iesācējiem, spēlētāji ar pieredzi izmanto
lēno bumbiņu.
Mīkstā bumbiņa, stiprā sitienā
saskaroties ar sienu, saplacinās,
saspiežas. Tā arī no angļu valodas
radies sporta veida nosaukums.

- Ne katrs zina, kas ir skvošs.
- Spēlē tiek izmantota maza un
mīksta gumijas bumbiņa, pildīta ar
saspiestu gaisu un rakete, mazāka
par tenisa raketi. Skvošā bumbiņu sit
nevis pāri tīklam, bet pret sienu.
Spēle notiek īpašā kortā (9,8 x
6,4 m), kuram parasti aizmugurējā
siena ir no stikla, lai skatītāji var
vērot spēli.
Skvošu spēlē divatā.
- Kā norit duelis ar pretinieku?
- Spēlētājam ar servi bumbiņa jāraida pretinieka laukumā, tai vispirms
atsitoties pret priekšējo sienu. Pēc
tam bumbiņa drīkst vairākkārt atsisties pret citām sienām, bet nedrīkst
divreiz atsisties pret grīdu. Spēlētāji
bumbiņu sit pārmaiņus, spēles gaitā
viņi drīkst ieņemt laukumā jebkuru

- Katram sporta veidam sava
specifika, fiziskās slodzes ieguldījums. Ja salīdzināt skvošu ar
tenisu?
- Šī sporta spēle palīdz uzturēt
labu fizisko formu. Fiziskā slodze ir
2-3 reizes lielāka nekā tenisā. Vienas
treniņstundas laikā spēlētājs patērē
600 – 1000 kilokalorijas. Skvošs attīsta izturību, kustību koordināciju, kā
arī labvēlīgi iedarbojas uz kardio un
respiratorajām funkcijām. Ar skvošu
- Kā tikāt līdz šī sporta veida
var sākt nodarboties un turpināt to
izvēlei?
darīt visos vecumos.
- 2007.gadā darba kolēģi uzaicināja
- Pārliecinājāt par treniņstun- izmēģināt roku. Veicās. Tā arī pie tā
das efektivitāti! Kāpēc skvošā paliku.
tiek akcentēta intelektuālā iz- Par skvošistiem novadā tā kā
pausme?
- Ir daudz dažādu paņēmienu, kā nedzird...
- Zinu aptuveni 10 cilvēkus, kuri
izvairīties, lai pretinieks neuztvertu
bumbiņu. Tā kā spēle ir ļoti ātra, spēlē skvošu. Diemžēl Ozolniekos
lēmums ir jāpieņem zibenīgi. Pre- nav iespēju nodarboties ar šo pasautinieku nākas pat sajust, kur viņš lē iecienīto sporta veidu, kurš tieši
pēdējā laikā piedzīvo popularitātes
atrodas!

eksploziju.
Būtu lieliski, ka te izveidotu kortu, lai nenāktos doties uz Rīgu vai
Jelgavu.
Aicinu ikvienu sportiski aktīvu novada iedzīvotāju iepazīt šo aizraujošo
spēli. Mans e-pasts: rolands.vacers@
gmail.com.
Zinot Ozolnieku ļoti izteikto sportisko vidi, ceru, ka kādreiz spēlēsim
tepat, un mums būs daudz sekotāju.


Anna Veidemane

Lielais volejbols atkal klāt! Pasaules Nāciju triālā – oži

Kopā ar jums
pa šo dzīvi ejam
Šos dzejnieces Guntas Micānes vārdus var attiecināt
uz mūzikas mīļotāju kolektīvu – Ozolnieku „Madaru”,
kuru nu jau 48 gadus kopā
satur talantīgā skolotāja Ārija
Melgaile. Viņa, neskatoties uz
saviem cienījamiem gadiem,
mēro ceļu no Siguldas uz Ozolniekiem.
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Ar š.g. 6.oktobri sākas
Schenker līga volejbolā un
pirmā spēle ar „Biolar” komandu.

Īpašs prieks un mūsu apbrīna par
ansambļa vadītājas Ārijas Melgailes
mīlestību uz dziesmu un mūziku!
Lai viņai vēl ilgi pietiek enerģijas un
spēka priecēt „Madaras” un reizumis

arī plašāku publiku ar savu klātbūtni,
jaunām dziesmām un mūzikas stīgu
pāri visam!


Biruta

Ozolnieku virslīgas komandā ir
notikušas zināmas izmaiņas. Galvenais – jauns treneris kā komandā, tā
arī gados – Vitālijs Birjukovs. Savu
laiku viņš ir spēlējis mūsu komandā,
bijis VK ”Inčukalns” treneris, SK
“Rīga”treneris un Krievijas Kaļiningradas augstākās līgas galvenais
treneris. Tagad savu dzīves pieredzi
un māku nodos mūsu volejbolistiem,
kur, blakus pieredzējušajiem Raimondam, Ivo, Kārlim, Uģim, Aivim,
Armandam un Mārtiņam Eglītim,

nākuši klāt jauni spēlētāji, plašākai
sabiedrībai vēl nepazīstami.
Arī I.Līgas jaunieši beidzot ir nonākuši īsta trenera rokās un cerams, ka
turpmākajā nākotnē būs laba maiņa.
Prieks, ka komandu trenē volejbola
meistars ar bagātu pieredzi Kārlis
Baltrums, kurš savā laikā vadījis
Daugavpils “Himik”, bet tagad dzīvo
Ozolniekos un vēlas savu bagāto
pieredzi nodot jaunajiem. Jaunieši
ir gandarīti par interesantajiem un
kvalitatīvajiem treniņiem un apzinās,
ka turpmākie rezultāti būs atkarīgi no
pašu gribas un centības.
Kā vienmēr, gaidām līdzjutējus un
atbalstu mūsu volejbola spēlēs.

Rolands Baranovskis

Lietuvā, netālu no Trakai,
norisinājās Latvijas un Baltijas
čempionāta pēdējie un izšķirošie posmi.
Galvenā cīņa par Baltijas čempiona
titulu izvērtās starp Andri Grīnfeldu
(Agarska TK) un Kasparu Vērnieku
(MT skola). Andrim izdevās pārliecinoši uzvarēt.
C grupā uzvarēja Artūrs Grīnfelds
(Agarska TK), atstājot 2. vietā Didzi
Grunduli (MT skola).
Kopvērtējumā trīs posmu rezultātā Baltijas čempiona titulu trešo
reizi izcīna Andris Grīnfelds, otrais
– Kaspars Vērnieks, trešais – Didzis
Grundulis.

Latvijas čempionāta noslēdzošajā
piektajā posmā ar nepārliecinošu
1 punkta pārsvaru izdevās uzvarēt
Kasparam Vērniekam, tādējādi šī gada
Latvijas čempionāta posmos, izcīnot
otro uzvaru. Andris Grīnfelds šoreiz
otrais, bet ar to pietiek, lai viņš pirmo
reizi kļūtu par Latvijas čempionu.
Artūrs Grīnfelds, izcīnot pirmo vietu C grupā, Latvijas čempionāta absolūtajā kopvērtējumā ieguva bronzas
medaļu, otrais – Didzis Grundulis.
Latvijas klubu komandu čempionāta vērtējumā uzvaru izcīnīja Agarska
TK (454 punkti), otrie MT skola (408
punkti). Pasaules Nāciju triālā Latviju
pārstāvēs oži.
 Agarska TK preses dienests
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Mīļi sveicam oktobra jubilārus!

14.oktobrī plkst.14 Jaunās Salgales Evanģēliski
Luteriskās baznīcas 10 gadu pastāvēšanas
dievkalpojums.
Piedalīsies bīskaps P.Brūveris, prāvests A.Siliņš,
mācītāji: R.Radziņš un R.Kokins

Amanda Kļava
Vija Ausmiņa
Alda Priedniece
Jekaterina Ščegoļeva 90
Dzidra Abika
Jaņina Astiča
Kazimirs Kjapsņa
Valentīna Urtāne
Margarita Līcīte
Biruta Putne

20.oktobrī plkst.18 Dailes teātrī traģikomēdija
2 cēlienos “Finita la Comedia”.
Biļešu cena – Ls 4 (biļetes cena ar 20% atlaidi).
Lūdzu pieteikties un samaksāt līdz 5.oktobrim.
Tel. informācijai: 29109265, Anda

Zigismunds Riekstiņš
Varvara Strojeva
Salgales pagastā
Taisija Pīrāga
Indulis Baumanis
Monika Litvine

Daiļslidošanas klubs „Fortūna”

aicina jebkura vecuma bērnus, kā arī pieaugušos
uz grupu nodarbībām, kurus vada augsti kvalificēti
treneri ar lielu darba pieredzi.

Vissirsnīgākie sveicieni un labas veselības vēlējumi
Ženijai Miškovskai, kura 2.septembrī nosvinēja savu
101. šūpļa dienu!


Cienījamie
novada seniori!

Pasākumi Salgales pagastā

Lai gadi nākamie
viegliem soļiem nāk,
dod veselību,
stiprumu
un prieka daudz.

Novada dome

Ozolnieku
tautas nams

Gaidām treniņos „OZO” ledus hallē Ozolniekos
ērtā laikā. Tel. 29359975

Sigulda oktobrī ir zeltītās
lapās. Dosimies turp!
Pieteikties pie novada domes sociālajiem darbiniekiem. Laiku precizēsim.
Vija Vildava,
tel. 26438004

Domāsim
par veselību!
Nūjosim! Iespējamas arī
konsultācijas nūjošanas
tehnikā un inventāra
sagādē.
Plašāka informācija pa
tel. 26526112.


Zanda Elpe

Līdzināties starptautiski
pazīstamiem sportistiem

5. oktobrī plkst.19 Ozolnieku amatierteātris ielūdz uz
R.Blaumaņa izrādi „Skroderdienas Silmačos”.
Sadzīves skati ar dziedāšanu sešās bildēs. Režisore: Dace Vilne.
Ieeja: Ls 2. Biļešu iepriekšpārdošana.
No 8.oktobra – 10.novembrim mākslinieces Daces Runčas –
Štelmaheres gleznu izstāde „Tagad…”
18. oktobrī plkst. 11.00 ukraiņu cirka šovs „Transformeris”.
Ieeja: Ls 2. Bērniem līdz 3 gadu vecuma, ejot kopā ar pieaugušo – ieeja
bezmaksas. Biļešu iepriekšpārdošana.
28. oktobrī plkst.17 Neatkarīgā teātra „Kabata” izrāde – komēdija
„Balkonu Ragneši”. Izrāde ieguvusi skatītāju atzinību visā Latvijā!
Lomās: Z. Jančevska, A. Ozoliņa, J. Kalniņš, M. Brūveris, V. Šoriņš
Ieeja: Ls 4, Ls 3 (pensionāriem, skolēniem). Biļešu iepriekšpārdošana.
3., 10., 17., 24., 31.oktobrī vakari sievietēm “Iekšējam spēkam un
sievišķībai”. Vadītāja Antra Sloka - Mag.psych., eksistenciālā psihoterapeite.
(Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālr. 26525350).
Info: www.ozolnieki.lv, tautasnams@ozolnieki.lv, tālr: 63050144; 26525350.
Biļešu iegāde Ozolnieku tautas namā P., O., T., C. 16 – 20

Foto konkurss „Mans novadnieks”
Konkursā var piedalīties ikviens interesents. Fotogrāfijas elektroniski
sūtīt uz fotozo@inbox.lv līdz 1.novembrim. Konkursa labāko darbu
autori katrā vecuma grupā saņems veicināšanas un simpātiju balvas!
Konkursa nolikums www.ozolnieki.lv.
Info: fotozo@info.lv, tel. 26090808 (Rinalds Vācers)
Papildus uzņemšana tautas nama kursos!
Vēderdejas – nodarbību diena – trešdiena, plkst.18

Pirmo reizi Ozolnieku novadā notika skolu
jaunatnes olimpiāde.
Iespaidos dalās Ozolnieku
sporta centra (OSC) direktors Rolands Baranovskis.
- Olimpiāde – visai pretenciozs nosaukums. bet
kāpēc lai mēs netiektos pēc
visaugstākās sportistam pieejamās latiņas?
Sportot ieradās visu novada skolu jaunieši, kopskaitā
pāri pusotram simtam.
Centāmies bērniem radīt
priekšstatu par Olimpiādes
norisi: ar sportistu cildinājumu, medaļām. Iededzināta
tika arī olimpiskā lāpa!
Galvenais mērķis bija sa-
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liedēt novada skolu jaunatni,
stiprināt sportisko garu un
sagādāt prieku.
Nav šaubu, ka nākamgad
atkal tiksimies olimpiādē!
Apbalvošanas ceremoniju
neaizmirstamāku izvērta
bērnudārza audzēkņi tautas
tērpos, bet medaļas pasniedza novadā dzīvojošie starptautiskā apritē pazīstami
sportisti.
Novadā ir dažādu rangu

un dažādu sporta veidu izcilnieki, pat divu olimpiāžu
dalībnieki. Mums ir ar ko
lepoties! Tie ir mērķtiecīgi,
stingras gribas cilvēki, paraugs visiem.
Lai šos sportistus iepazītu,
novembrī OSC rīkos pasākumu „Ozolnieku novada
sporta lepnums”.
Trešā novada spartakiāde
iesāksies novembrī ar zolītes
turnīru.

Igauņi uzgavilē indiānim
• 18. oktobrī plkst.14 Ānes kultūras namā ukraiņu
cirks “Transformeris”. Ieeja Ls 2

Aizsaulē aizgājuši
Arvīds Cimmermanis
Ēriks Deklauss
Mirdza Maģe
Janina Strēlniece
Vilhelmīne Zariņa

Igaunijā motokrosā
bija gan cīņu spraigums
pasaulslavenu braucēju
starpā, gan šovs retro
stilā.
Šovā balvu – tomahauku – izpelnījās kāds ļoti
šarmants indiānis, kas
brauca ... ne ta īsti ar
„moci”, ne īsti ar zirdziņu.

1924
1940
1922
1949
1933

Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

Šim hibrīdam sirds bija 45
cm3 dzinējs, zirga galva un
varena aste. Arī paša indiāņa
košumu skatītāji uztvēra ar
jūsmīgām gavilēm.
Uz sevis un sava konstruētā braucamā izrādīšanu indiānis esot braucis tālu ceļu – no
Ozolniekiem. Vārds gan ASV
pirmiedzīvotājiem tāds netipisks – Alfrēds Zamockis.
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