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Krāt bagātu
zināšanu pūru!
1.septembris - Zinību diena lielam un mazam izraisa īpašas
sajūtas: sperot pirmos soļus
pirmsskolas iestādē, ieejot
klasē vai auditorijā vai arī
atsaucot atmiņā skolas gadus
un savus skolotājus, kuriem
pelnīti pienākas pateicība.

Latvijas graudaudzētājiem šis gads īpaši veiksmīgs, arī “Bitēnu” saimniekam Pēterim Černovam!

Plašāk - 3.lpp

Mērķis – nodrošināt vietu
visiem bērniem „dārziņā”
Novada deputātu un pašvaldības darbinieku komisija
apmeklēja novada pirmsskolas
iestādes, lai pārliecinātos, kā
tiks uzsākts jaunais mācību
gads, kā arī, lai uzklausītu
pirmsskolas iestāžu vadītāju
ieteikumus – kas uzlabojams.
Komisija atzina, ka veiktie remontdarbi ir labā kvalitātē, bet telpu lab
iekārtošanā un telpu estētiskajā iekārtojumā lielas pūles pielikušas pašas
bērnudārzu darbinieces.
Neliela apjoma renovācijas darbi
(Ls 21 889) veikti PII „Zīlīte”. Radikāla
teritorijas pārkārtošana, kas priecē skatu, ir notikusi PII „Bitīte” (Ls 86 106).
PII „Saulīte” izremontēta papildus
grupa, lai nodrošinātu pusotra gadus
vecu bērnu uzņemšanu. Ir veikti ēkas
terašu un grupu remonti (Ls 49 901),
uzsākta teritorijas rekonstrukcija un jaunu rotaļlaukumu izveide
(Ls 66 675).

PII „Pūcīte” celtniecības darbu
izmaksas – Ls 310 800.
Novada domes izglītības nodaļas
vadītājs Uldis Gāle: „Pašvaldības
centieni ir virzīti uz to, lai pirmsskolas
iestādes varētu apmeklēt visi bērni,
kuri to vēlētos.”
Novada domes izpilddirektors
Pēteris Veļeckis rezumē, ka šogad
prioritāte bija pirmsskolas iestādēs
veikt kapitālus darbus, lai turpmāk
nāktos gādāt par ēku, telpu un apkārtnes uzturēšanu.
„Tiek meklēti dažādi risinājumi, lai
īstenotu uzstādījumu – likvidēt rindas
uz bērnudārziem, tajos uzņemot bērnus jau no pusotra gadiņa.”
Deputāte Anita Bībere ir pārliecināta, ka visas pirmsskolas iestādes
sekmīgi spēj pildīt galveno uzdevumu
– labi sagatavot bērnus skolai. To nodrošina materiālā bāze un profesionāli
skolotāji. „Prieks ieklausīties katrā
bērnudārza vadītājā gan par paveikto, gan skaidri nosprausto attīstības

virzienu. Pārsteidz darbinieču radošā
izdoma un dažādās prasmes, veidojot
ļoti gaumīgu telpu interjeru. Vizuālā
izpratne par skaisto veidojas mazotnē;
šis pienesums bērnu garīgā attīstībā ir
nepārvērtējams.”

Katrs laikmets izvirza savas
prasības. Arī izglītībā.
Šodien nevar būt veiksminieks darbā bez labām datorzināšanām. Nemitīgi sevi
piesaka jaunas tehnoloģijas.
Taču nedrīkstam piemirst
mūsu skolu tēva Kronvaldu
Ata pārliecību, ka Latvijā izglītības pamatā ir jābūt latviešu
valodai, nacionālai apziņai un
tēvzemes mīlestībai.
Savukārt Kārlis Ulmanis,
uzrunādams jaunatni, mudināja to censties, „jo nekas
nav sasniegts bez darba un
neatlaidības.”
Šo atziņu novēlu visu mācīb
iestāžu audzēkņiem, bet skolotājiem - spēku nepagurt un
vēlmi nemitīgi papildināt savu
zināšanu bagāžu. Lai sekmīga
ir sadarbība ar vecākiem!
Māris Ainārs,
novada domes
priekšsēdētājs
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Novada domes
augusta sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt novada domes apbalvojumu nolikuma projektu. Apstiprināt Ozolnieku novada domes
apbalvojumu komisijas nolikumu.
- Apstiprināt Mairu Ezermani
Ozolnieku novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” vadītājas amatā.
- Apstiprināt Ozolnieku sporta
centra atklātā tenisa laukuma izmantošanas noteikumus.
- Uzņemt bērnus novada pirmsskolas izglītības iestādēs.
- Piešķirt brīvpusdienas Garozas
pamatskolas, Salgales pamatskolas, Teteles pamatskolas un
Ozolnieku vidusskolas 1.-4.klašu
skolēniem (kopskaitā 373 skolēni,
Ls 0,90 pusdienu cena), sākot ar

Zinību apguvei nekad
nevar pielikt punktu

Pašvaldība. Aktualitātes

2012.gada 1.septembri, paredzot
šim nolūkam no 2012.gada Ozolnieku novada domes budžeta Ls
20147,40.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Izmaksāt pabalstu sakarā ar nenodrošināšanu ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē 5 personām.
- Atbalstīt Baltijas un Latvijas
čempionāta posma triālā organizēšanu Salgales pagasta „Priežkalnu” trasē.
- Piešķirt nekustamā īpašuma
zemes vienībai jaunu nosaukumu
„Kalna Cīzari”, Salgales pagasts.
- Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu
novada domes priekšsēdētājam
Mārim Aināram no 2012.gada
20.augusta līdz 2012.gada 12.oktobrim ieskaitot.

Ja izsaucat „ātros”
Ozolnieku novads tapis, apvienojoties 3 pagastiem. Vietējās
pašvaldības savulaik lēma par ielu nosaukumiem. Rezultātā
patlaban novadā ir vairākas vienāda nosaukuma ielas, kas
apgrūtina darbu ātrās palīdzības dienestam, ugunsdzēsējiem,
avāriju un citos gadījumos.
Lūgums visiem novada iedzīvotājiem: izsaucot attiecīgu dienestu,
minēt pagastu un precīzi nosaukt adresi.
Tikai nepilnīgi nosauktas adreses dēļ nesen neatliekamās palīdzības speciālisti zaudēja daudz laika, steidzoties sniegt slimniekam
palīdzību.
Specializētajiem dienestiem ik minūte ir no svara!

• Nodrošinot iespēju sportot,
novadā tiek veidoti sporta laukumi.
Ānē ir uzbūvēts pludmales
volejbola laukums.
Brankās tagad var pievērsties
strītbolam, futbolam un pludmales volejbolam.

Mūžizglītība. Bieži dzirdēts
jēdziens. Izplatīta izglītības
forma pasaulē, bet Latvijā?

• Bērniem ciemos tiek ierīkoti
jauni rotaļlaukumi.
• Turpinās Ozolnieku ielu apgaismojuma rekonstrukcija.
• Noslēgusies Ānes jauniešu
centra ēkas rekonstrukcija.

Lasītājs

Darba devēja
paraksts ir svarīgs
- Esmu uzņēmējs. „OA” rakstīja
par darba meklētāju, kurš lūdza
izsniegt izziņu par it kā neesošām
vakancēm, kaut patiesībā darbs tiek
piedāvāts.
Kā rīkoties šādos gadījumos?
Kādas ir sekas?
Atbild novada sociālā dienesta
vadītāja Sarmīte Strode:
- Mūsu praksē ir gadījumi, kad
cilvēks, lai sociālajā dienestā saņemtu sociālo palīdzību, veic tāda
veida mahināciju.
Lai saņemtu pabalstu, klients ar

sociālo darbinieku slēdz vienošanos
par līdzdalības pienākumu izpildi un
saņem darba meklētāja lapu. Lapa
ir kā pierādījums, ka cilvēks grib
atgriezties darba tirgū. Tieši tāpēc
darba devēja paraksts šajā lapā ir
tik svarīgs.
Sociālais darbinieks aicina darba
devējus šādās situācijās darba
meklētāja lapā ierakstīt, ka vakances ir.
Sociālais dienests konstatējot
šādu faktu, pārtrauc sociālo palīdzību.

Cik izmaksā viss nepieciešamais skolēnam, lai uzsāktu jauno mācību gadu?

Savā pieredzē dalās Ozolnieku
iedzīvotāja Daina Palma.
„1.septembris man atkal ir pirmā
mācību gada diena” – kā kādreiz
skolā un studiju gados, līdz šim saka
Daina, kurai bijis visai raibs dzīves
pavediens. „Cik sevī ieguldīsi, tā arī
dzīvosi” – tāda ir Dainas pārliecība.
Ieguldījums nozīmē nemitīgi krāt
zināšanas.
Pirmā skološanās pieturvieta –
Aglonas internātskola, jo mammai,
kolhoza darbā pārslogotai speciālistei, nebija laika bērnam. Tolaik
sāpīgi. Tagad atziņa cita: „Tieši tad
ieguvu patstāvību.”
Šī rakstura iezīme vēl vairāk nostiprinājās profesionāli tehniskajā
skolā Aizkrauklē, apgūstot daiļdārzniecību, kam turpinājums bija studijas LLA Agronomijas fakultātē.
Jaunajai speciālistei iegūtās zināšanas nebija iespējas pielietot – tieši
tad sabruka sociālistiskā plānošanas
sistēma. Nācās strādāt dažādus
darbiņus.
„Mani sāka urdīt jautājums: ko
es gribu, varu, un kādas ir iespējas.
Pilnīgi skaidrs bija – labi jāapgūst
svešvalodas.”
Kas meklē – atrod. Starptautiskās
apmaiņas programma deva iespēju
pusotru gadu jaunietei stažēties
ASV. Tur arī tika iegūta pieredze
kokaugu dēstu audzēšanā, pielieto-

Keitas tētis:
- Meita mācīsies 9. klasē. Domāju, ka simtiņš
sanāks.

Rolanda, Lotes un
Leonarda māmiņa:
- Lote apmeklē PII „Zīlīte”, nākamgad dosies uz
skolu. Iedotais saraksts
neietver visu, reāli 25 latus nāksies izdot.

Martas mamma:
- Grūti sacīt. Visu prātīgi
apdomājot, domāju, ka ar
pārdesmit latiem varētu
pietikt.

Elīnas mamma:
- Summa varētu svārstīties no 60 – 100 latiem,
visticamāk, tuvojoties
trīszīmju ciparam.

jot intensīvās tehnoloģijas, kas tobrīd Latvijā vēl bija nepazīstamas.
Atgriezusies Latvijā, agronome
darbu atrada kādā starptautiskā
lauksaimniecības firmā. Diemžēl
atalgojums lika izdarīt izvēli, nācās
doties prom no Latvijas.
Īrijā Dainai lieliski noderēja vācu
un angļu valodas zināšanas, jauniete starptautiskā firmā ieņēma
solīdu posteni. Ja jau atbraukusi
peļņā, tad jāizmanto visas iespējas, izlēma latviete, un vakaros ...
mazgāja pudeles. Vēlāk, saglabājot
darbu firmā, Daina pieteica sevi kā
daiļdārznieci: „Mana atpazīstamība
auga ļoti strauji. Itin drīz es varēju
klientus izvēlēties. Latvijā nokārtoju visas finansiālās saistības. Mans
atalgojums ļāva piepildīt sirdsvēlmi
– ceļot. Iepazinu visus kontinentus,
izņemot Austrāliju.”
Ģimenes apstākļu dēļ dzīvesvieta
tika mainīta uz Šveici.
„Jau esot Amerikā, intereses pēc
sāku apgūt franču valodu, kas lieti
noderēja atbildīgajā postenī Šveicē,
amerikāņu firmā, kur ik pa brīdim
nācās pielietot kādu no manām 5
darba valodām.”
Intensīvā darbā ļoti dinamiskā
vidē apritēja 6 gadi. „Ja Īrijā varēju
apvienot pat 3 darbus vienlaicīgi,
nezaudējot garīgo līdzsvaru, Šveicē
pēc darba dienas domāju tikai par
miegu. Darba stundas bija garas un
saspringtas, bez stresa neiztika. Man
sākās veselības problēmas. Skaidri
apjautu, ka esmu tikai zobratiņš

milzu biznesa mehānismā, kur pašas
darba augļus nekad neredzēt. Protams, ieguvu nenovērtējamu dzīves
un darba pieredzi. Mans vaļasprieks
ir gleznošana – Šveices „karuselī”
par to domāt nebija iespējams. Atkal
nodevos pārdomām: kāds ir mans
mērķis? Nopelnīt daudz naudas? Iegādāties materiālas lietas? Dvēselē
jutu – tā nav mana dzīves sūtība.
Tagad esmu Latvijā. Daudzi pamet
mūsu zemīti, izskan negatīvisms. Es
pēc savas pieredzes varu apgalvot,
ka Latvijā ir pateicīga dzīves vide
dažādām iespējām – profesionālām,
garīgām un fiziskām. Ko sēsi, to
pļausi. Ja kāds neatrod te savu
vietu, jājautā: cik esi pūlējies, uz
ko tiecies?

Kā tikt pie zemes?
Speciālisti lēš, ka šis gads
latviešu zemniekiem ir īpaši
veiksmīgs: ja ASV un Eiropā
ražas ir mazas, tad Baltijas
valstīs – rekordlielas.

Līvas, Ralfa un
Mikus mamma:
- Uz skolu dosies mani
abi trīspadsmitgadīgie
dvīņi. Rēķinu, ka bez 200
latiem neiztikt. Valstī it kā
esot bezmaksas izglītība,
bet skolas grāmatas ir
nenormāli dārgas.
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Cenu pagasta „Bitēnu” saimnieks
Pēteris Černovs apsaimnieko – kopā
ar nomas zemēm – 80 hektārus.
Pamatā audzē labību, arī zālājus,
nedaudz dārzeņus.
Par kārtīgu saimniekošanu liecina
zemnieksēta: tehnika vienkopus
novietnē, zied puķes, sakopts sēts
vidus.
Rudzus saimniecība pārdod „Jelgavas dzirnavniekam”, miežus pārsvarā izēdina saviem 34 nobarojamiem
liellopiem un 30 vistiņām. Kviešus
„Bitēnos” pusi patur sev, pusi realizē kādai firmai, bet auzas noderot

vietējiem zirgu audzētājiem.
Šovasar kaltēt graudus nevajadzēja. Izpalika arī veldre.
„Izdevīgākā graudaugu kultūra
mūspusē ir rudzi, piemēroti smilts
augsnei. Iekūlums? Uzskatu, ka
labs, kaut zinu par citu zemgaliešu
augstajām ražām. Rudziem rēķinu
ap trīsarpus tonnām no hektāra,
kviešiem – aptuveni trīs. Auzas un
mieži ir ne tikai lopbarība, bet nepieciešami augu sekā. Miežu iekūlums
ir aptuveni divarpus t/ha. Ja agrāk
rudziem cena bija vidēji 80 Ls/t, tad
šogad 120 latu tonnā, kviešiem vēl
augstāka” – saka zemnieks.
Ar „Massey Ferguson” kombainu
labības laukos dodas ģimenes galva
pārmaiņus ar dēlu Gunāru. Krietns
palīgs darbos ir arī otrs dēls Raitis,
kuri ar septembri kļūs studenti – viens

Mašīnparks
“Bitēnos“

LLU, otrs – Jelgavas Amatu skolā.
Visā apkaimē, skaidro lauksaimnieks, ir tikai pāris zemnieku, kuri
nodarbojas ar graudkopību.
Černovu vīri gatavi platību paplašināt, bet kā tikt pie zemes? Nesen
Pēterim pasacīta zemes pārdošanas
cena – 20 tūkst. latu par hektāru.
Tāpēc zemnieka retorisks vaicājums:
„Kā varu attīstīties, ja nav iespēju
tikt pie zemes?”


Anna Veidemane

Skaidri zinu, ka tikai dzimtene ir
manas dzīves pamats, spēka avots.
Lai pie šīs atziņas nonāktu, man bija
vajadzīgi šie 10 gadi pasaulē.
Latvijā noder dažādās valstīs iegūtais. Tagad man ir iespējams gleznot,
piedalīties plenēros. Es jūtos enerģētiski lieliski uzlādēta, lai savā
izaugsmē dotos tālāk. Esmu izlēmusi
kļūt par augstas klases ainavu dizaineri un strādāt starptautiskā vidē.
Es atkal sēdīšos auditorijas solā,
klausīšos lekcijas. Zinu, ka būs liela
atšķirība no studijām jaunībā. Ļoti
skaidri apzinos, kāpēc to darīšu. Studijās palīdzēs apgūtās svešvalodas un
darba pieredze. Zinību apguvei nekad
nevar pielikt punktu, ir jāmācās nepārtraukti visu mūžu.”
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Sakoptība

Sētas sakoptība komisijas acīm

Dārzs, kur saulīte rotājas

Šovasar konkursa “Ozolnieku
novada sakoptākā sēta 2012”
vērtēšanas komisija novadu apskatīja 3 dienas, atsevišķi katru
pagastu – sākot ar Ozolniekiem,
tad Cenu un Salgales pagasta
ciemus un viensētas.
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem
vērtējām individuālās mājas un noteicām uzvarētāju katrā ciemā, atsevišķi
tika vērtētas lauku sētas. Daudzdzīvokļu mājas šogad komisija nevērtē sakarā
ar māju renovācijas darbiem. Komisiju
patīkami pārsteidza sakoptu sētu pieaugošais skaits Ozolnieku novadā. Tādu
ir ļoti daudz!
Individuālās mājas - ziedos
Ozolnieku ciemā komisiju pārsteidza
individuālo dzīvojamo māju krāšņums,
košumkrūmu un ziedu daudzveidība.
Dažas no tām – Ezera iela 16 (īpašnieks Kaspars Siļķe), Ezera iela 26
(īpašniece Irēna Spitana), Ezera iela
28 (īpašniece Marita Krūskopa, Krists
Krūskops), Celtniecības iela 13 (īpašniece Māra Semjonova) Aveņu iela 13
(Jānis Valerts, Diāna Valerte īpašnieki), Viktorijas iela 24, (īpašnieki Līva
Rēdliha, Miķelis Rēdlihs), Avotu iela
7 (īpašniece Ilze Upīte), Aveņu iela 7
(īpašniece Sandra Sīle). Arī šajā gadā
īpaši jāatzīmē pagājušā gada konkursa
vienas nominācijas ieguvēja Avotu
iela 7A, kura izcēlās ar daiļdārza īpašu
košumu un augu daudzveidību. Šo
nosaukto un vēl daudzu citu Ozolnieku
ciema māju īpašnieki pielikuši īpašas
pūles lai - salīdzinoši mazos piemājas
dārzus - uzturētu kārtībā.
Cenu pagasta Dalbes ciemā gribas
uzteikt Ozolu ielā 2 dzīvojošo Dob
rāju ģimeni. Galvenā dārzniece ir
mājas saimniece, bet ar visas ģimenes
iesaistīšanos, liekot lietā prasmes,
meistarību un, galvenais, vēlēšanos,
ap māju ir izveidots skaists daiļdārzs,
dīķis ar ūdensrozēm. Šis īpašums, kuru
ģimene iegādājās pirms vairākiem
gadiem, bija nekopts, dīķis aizaudzis.
Dobrāju ģimene kopj ne tikai savu sētu,

bet aktīvi organizē visa Dalbes ciema
sakopšanu.
Dalbē saposts īpašums ir arī Ozolu
iela 4 (īpašnieks Gunārs Zaķis).
Cenu pagastā komisija atzinīgi novērtēja Ģirta Vildava ģimenes īpašumu
„Spāres”. Patika, kā dārza veidošanā ir
izmantota dabiskā ainava Misas upes
krastā. Gaumīgais daiļdārzs sadzīvo
kopskatā ar sakņu dārzu.
Iecēnu ciemā vairāki jaunuzceltie
īpašumi ir sakopti tieši pēdējo divu
gadu laikā. Joprojām ar radošu pieeju,
izmantojot reljefu, dārzs veidots iepriekšējo gadu uzvarētājam „Zaļajos
jumtos”, ar pievilcīgu apkārtni izceļas
„Sauleslāči” Dižozolu iela 12 (īpašniece Brigita Preisa).
Komisija apskatīja un atzinīgi novērtēja iepriekšējā gada laureātu Olitas un
Andra Dūmiņu ieguldīto darbu „Džammu” mājas sakopšanā.
Cenu pagasta Ānes un Branku ciemos, izvērtējot redzēto, komisija nolēma nominācijā „Sakoptākā individuālā
dzīvojamā māja ciematā” uzvarētāju
nenoteikt.
Teteles ciemā Māra Avotiņa ģimenes
īpašums Skolas iela 8. Labiekārtojot
savas mājas pagalmu, ir domāts par
stādījumiem, kas piešķir mājai individualitāti. Māja celta nesen un komisiju
priecēja, kā saimniekiem ātrā laikā
izdevies īstenot lolotās idejas. Avotiņu ģimene kopj arī daļu no īpašumam
pieguļošā, iznomātā Teteles parka
teritorijas.
Kopj arī teritoriju ārpus žoga
Initas Žunnas ģimenes saimniecībā
„Jaunbūrnieki”, komisiju pārsteidza

Jāni Valertu Ozolniekos
pazīst kā lielisku sportistu un
sporta dzīves rosinātāju.

tas, ka 3 ha teritorijā viss izplānots līdz
pēdējam sīkumam: gan rožu dobes, gan
dīķītis, terase, mājas nosaukums, „sirsniņmāja”, sakņu dārzs. Inita, strādājot
par ģimenes ārsti, zināšanas par dārza
izveidi smeļas literatūrā. Ģimene kopj
arī teritoriju aiz mājas pagalma - Iecavas šosejmalu.
Salgales pagastu raksturo lauku
saimniecības un viensētas.
Jāņa Sviķa un viņa kundzes rūpīgi
koptajā pagalmā „Upeskrasti” acis žilbināja krāšņās liliju, puķuzirņu un citu
vasaras ziedu daudzveidība. Abi, būdami pensijas vecumā, ar lielu aizrautību
un rūpību kopj plašu lauku sētu.
Vērtēšanu noslēdzām Salgales pagasta „Līčos”, kur šogad tiek svinēta

īpašuma simtā gadadiena. Mājas saimnieks ir Andrejs Kuļikovskis ar ģimeni.
Sēta plešas piecu hektāru platībā un ir
perfekti sakopta. Saņēmis atpakaļ sava
vectēva mājas 1992.gadā, īstu postažu.
Godājamais kungs ar savu lielo ģimeni
ir pārvērtis šo vietu līdz nepazīšanai.
Katrai no 400 dažādu krūmu sugām ir
atrasta vispiemērotākā vieta. Labā kārtībā tiek turēta arī saimnieciskā daļa.
Uzņēmumiem jāsasparojas!
Apsekojot novada uzņēmumu teritorijas, pagrūti bija atrast tādu, kuram
varētu piešķirt nomināciju „Sakoptākais uzņēmums”. Raubēnu ciemā, kur
koncentrējušies daudz lielie novada
uzņēmumi, vide ir nesakārtota. Uz-

ņēmumi droši vien visu uzmanību pievērš
ražošanai un mazāk teritorijas labiekārtošanai. Komisija vēlas pateikties SIA „Metra”
par sakārtoto un apzaļumoto teritoriju.
Braukājot pa novadu un vērtējot sētas,
skatam paveras arī nesakoptas un nenopļautas lielas platības, kā arī aizlaisti mazdārziņi.
Gribam mudināt visus novada iedzīvotājus,
kam šogad nav paveicies ar sakopšanas
darbiem, pierādīt, ka varat savu īpašumu
uzturēt sakoptu un skaistu.
Liels paldies komisijas vārdā par uzticību,
stāstot, daloties ar pārdomām, plāniem un
pieredzi. Paldies par darbu, uzturot kārtībā
savus īpašumus!
Anita Bībere,
komisijas priekšsēdētāja

Uzņēmējs Valerts brīvajos brīžos
redzams stādot un pārstādot, apgriežot augus, pļaujot mauriņu. Viņa
darbavieta ir tālu – Aizkrauklē.
Zāliens tiešām ir teicams! Vizuālā
pievilcība sabalsota ar funkcionālo
pusi: Jāņa un dzīvesbiedres Diānas
izpratni par aktīvu dzīvesveidu.
Volejbolists Jānis bumbu spēlēs
iesaista ne tikai savas atvases, bet
arī ciemiņus.
Ar ko īpašu saista Valertu dārzs?
Vispirms – ar plānojumu, 1200 m2
platībā vieta atrasta mājai, āra terasei, siltumnīcai, arī saimnieciskajam
pagalmiņam, garšaugiem, batutam.
Taču tas viss nav „lipināts”, bet iepriekš pārdomāti izvērtēts. „Katram
profesionāli ir jādara savs darbs” – tā
saimnieks, tāpēc arī tika pieaicināts
ainavu arhitekts.
Pamatuzstādījumu izvirzīja Jānis:
veidot dārzu atbilstoši saules ritējumam, lai visu dienu varētu izjust
tīkamu omulību.
Augu daudzveidībā dominē skujeņi, kas iepriecina ar atšķirīgu formu,
augumu, skuju faktūru un krāsām.
Augu robežvalnis gar sētu un to
grupējums līkločos gar māju rada
nosacīta dabiskuma un katrā ziņā –
teritorijas plašuma iespaidu.
Saules gaismā ziedi un krūmi vis-

dažādākajās nokrāsās zeļ spēcīgi, bet
precīzi ieturoties atvēlētajās robežās.
Mauriņa – dārza centrālā akcenta – asi
izteikto kontūrapveidu palīdz saglabāt zemē iestrādāta apmale. Blīvo,
mīksto zāliena „tepiķi” nodrošina
mēslošana, automātiskā laistīšanas
sistēma un regulārā appļaušana.
Augu balsta konstrukcijas ir apaudzētas ar vīteņaugiem, kas dārzam
piedod nošķirtu intimitāti, savu
„pasaulīti.”
Gājēju celiņiem dārzā ir svarīga
nozīme gan no praktiskā viedokļa,
gan arī kā dārza dizaina sastāvdaļai.
Celiņos un apdobēs Aveņu ielas
dārzā ir izmantots bruģakmens, oļi,
vietām – lieli akmeņi, bērnu rotaļlaukumā – jūrmalas smiltis. Gaišie
oļi pret mauriņa zaļo sulīgumu veido
stilistisku harmoniju.
Ģimenē ir domāts arī par praktisko

dzīves pusi
– gurķi un
tomāti siltumnīcā
aug griezdamies,
taču pati
siltumnīca nav
eksponēta visu acīm.
Dārza aprūpe Jānim esot relaksējošs vaļasprieks: „Kādā sestdienā
izraku 45 augus, iestādīju ārpus žoga
mežmalītē”. Ārpusžoga teritorija
tiek aprūpēta ne mazāk rūpīgi kā
savējā.
Centienu mērķis? Jānis un Diāna:
„Lai mūsu bērni izaugtu sakoptā,
pievilcīgā vidē.”


Anna Veidemane
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Vēlos nomainīt logu...

Ķoniņu zemē

Branku puisim Mārtiņam
Jēkabsonam tagad ir „siena”
laiks.

Koka logus ir ieteicams likt, ja telpā
dominē koka dizains – mēbeles un
durvis veido vienota stila ansambli.

Kā ik vasaru, arī šogad novada seniori devās ekskursijā.

Jau sesto gadu Mārtiņš veic logu
montāžu – izņem vecos logus, ieliek
vai nu plastmasas vai koka logus.
Dabūt logu montētājus, šķiet,
šodien nav problēma, jo firmu ir ļoti
daudz. Tikai... Diemžēl arī pasūtītāju
bēdu stāstu.
Nereti Mārtiņam nākas darboties
arī ar durvīm un lodžijām.

- Paketlogu priekšrocības nevar
noliegt.
- Precizēsim: telpās kļūst siltāks,
tiek slāpētas skaņas no āra, logus
ik pārgadus nenākas krāsot, kas ir
„ķēpīgs” darbs, namamātei tos ērtāk
nomazgāt. Ārējām palodzēm ir PVC
pārklājums, tātad tās nav jākrāso.
Kā visu, arī šāda tipa logus nākas
aprūpēt, kopt. Vērtnes veramajai daļai
ik pēc pāris gadiem ir jāieeļļo ar t.s.
šujmašīnu eļļu, bet līmējošās gumijas
uz vērtnes ir jāiesmērē.

Iepazīt laikmetu vēsturi ķoniņu
zemēs var Kurzemes pusē.
Blīvā izvietojumā ir vācu baronu
muižas. Tagadējā Kalnamuižas ēka ir
Latvijas Piena muzejs, kur plašā ekspozīcija vēsta par piensaimniecības
sākumiem un pienrūpniecību.
Apriķu vārds rakstos minēts
13.gadsimtā, bet muiža – viena no
daudzajām – piederējusi plašajai
Osten Zakenu dzimtai.
Tagad muižā izvietots muzejs,
veltīts apkaimes kultūrvērtībām.
Izstādīto priekšmetu daudzums pārsteidz! Mājlietas, darbarīki, rokdarbi,
rakstiskās liecības bēniņstāvā nav
ierasta lieta – te ēka „sarunājas” ar
vēsturi.
Raibs kā dzeņa vēders ir muižas
liktenis: Otto fon Medema celta, pēc
tam postīta, atjaunota, atkal atstāta
pamestībā, līdz uzņēmīgā Sesku
ģimene ir radījusi apskates cienīgu
vietu.
Latvijas izcilāko vitrāžu skaitā ir
15 mākslas darbi Valtaiķu baznīcā,
veltīti fon Manteifelu dzimtai. Baznīcai vairs nav savas draudzes, tā ir kā
kultūrcentrs ar erudītu vietējo gidu.

- Kā veidots paketlogs?
-Stikla paketē kopā ir salīmēti 2 vai 3
atsevišķi stikli attiecīgā ierāmējumā.
- Ir koka un plastmasas ierāmējums. Veselīgāks esot koks,
tiesa?
- Abos variantos nav nekādu atšķirību! Koka paketloga ierāmējums
nenozīmē, ka tas ir no viengabala
koka; tas tiek līmēts no atsevišķām
daļām. Līmēšanas procesā izmanto
sintētiskās līmes, tātad tie ir „ķimizēti”. Šie modernie koka logi atšķiras no
vecajiem koka logiem, kuri „elpo”.
- Koka paketlogi ir daudz dārgāki nekā plastmasas. Par ko tad
tiek izdota lielā nauda?
- Būtībā samaksāts tiek par vizuālo
skatu. Šos logus maina atbilstoši pasūtītāja vēlmēm, bieži vien tikai nolako,
bet nekrāso.

Jau? Tikai? Pieci!
Ar lepnumu jāsaka, ka Ozolnieku Mūzikas skola ir sagaidījusi savu pirmo nopietno jubileju. Un virsrakstā izskanējušie
jautājumi šķiet likumsakarīgi,
ja atskatāmies uz šajos gados
paveikto un analizējam sasniegto.

- Ir dažādu veidu kameras. Kā
izvēlēties pašu piemērotāko?
- Paši pirmie bija trīskameru logi,
kas tagad bieži tiek mainīti pret četru,
piecu vai seškameru profiliem.
Kamera ir profilēta gaisa telpa – jo
kameru vairāk, jo labāk, siltuma nodrošinājums telpā ir efektīvāks.
Bieži vien ēkās, kas atrodas pie paša
dzelzceļa vai intensīvas satiksmes
automaģistrāles, liek triju stiklu seškameru logu, jo tad āra skaņu praktiski
nedzird.
- Kam vēl jāveltī uzmanība?
- Noteikti jāpārliecinās, vai meistaram ir attiecīgs sertifikāts. Es esmu
beidzis Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas rīkotos kursus, pēc
beigšanas ieguvu sertifikātu.
Vēl nesen logu licēju firmu bija, ka
biezs. Diemžēl netrūka ne pašdarbnieku, ne arī blēžu. Firmas paņēma
avansu un ... ar galiem!
Tagad situācija ir uzlabojusies, nostrādā kvalitātes princips, informācija
„no mutes mutē”. Katram nopietnam
uzņēmējam ir sava mājas lapa.
- Zinu gadījumus, kad mājas
saimnieks sūrojas, esot jāpārliek
paketlogs.
-Tas nav retums. Kādā dzīvoklī liku
logus. Logu ailē iepūstas logu montāžas putas. Nākas regulēt arī nosēdušās

vērtnes. Lai logs veiktu savas funkcijas, svarīgi, cik biezs metāls ir profilā,
cik rūpīgs iestiklojums.
Tehnoloģijas mainās. Tikai pāris
mēnešus reģipša apdarē līmējam
pretmitruma lentas.
- Ko vēl varat ieteikt?
-Bieži vien cilvēki iztaisa remontu,
pēc tam izdomā, ka ir jānomaina logi.
Jārīkojas otrādi!
- Jūsu darbs ir fiziski smags,
elpu atvilkt varat droši vien tikai
ziemā.
- Dienas ritms: agri rītā prom, vēlu
vakarā mājās. Šogad klusais mēnesis

bija aprīlis. Ziemā par darba trūkumu
sūdzēties nevar, tad pielietojam speciālās ziemas putas. Izcenojumi ziemā
nemainās.
- Mārtiņ, kā tas nāk: jums darba
atliku likām, bet draugi un paziņas
no Cenu pagasta pako ceļasomas
uz ārzemēm.
- Kāpēc doties prom? Es taču nepelnu mazāk kā viņi svešās zemēs. Logu
firmās trūkst speciālistu, jo darbs nav
viegls, prasa arī saprašanu, bet vai
to nevar apgūt? Vaina ir citur – pašu
neuzņēmībā un slinkumā.


Anna Veidemane

Pasaulē
Ministre uz velosipēda
Vācijā ir 45 miljoni automašīnu,
bet ielu satiksmē ik dienas kursē 70
miljoni velosipēdu.
Kas brauc Vāczemē ar velosipēdu, pievērsies „De Magazin Deutschland”.
Varbūt der padomāt...
Vācijā ar velosipēdu brauc profesori
uz lekcijām, parlamentārieši uz Bundestāgu, ķirurgi steidz uz operāciju.
Pedāļus min firmu darbinieces, ministres, politiķes un uzņēmējas.
Latvijā argumenti sievietei nepārvietoties ar divriteni „Kā es braukšu ar
augstiem papēžiem?” „Cietīs frizūra.”

„Kā tas izskatīsies – nesolīdi.”
Kā skaidro žurnāls, Vācijā sievietes
domā par savu veselību, nemoka sevi
ar „špicenēm”. Bez iebildumiem galvā liekot velokaskas un mugurā velk
lietus un vēja izturīgas jakas.
Esi mazsituēts vai kontā miljoni –
velobraukšanai ar ienākumiem neesot
nekādas kopsakarības. Līdzīgi tas
ir Dānijā, Holandē un citās bagātās
Eiropas valstīs.

Žirafes ēd... plastmasu

Enerģijas mugursoma

Pasaules jūrās un okeānos, kā
izpētīts, peldošo plastmasas iepakojuma un maisiņu daudzums,
ja izklātu , sasniedz Viduseiropas
zemju teritorijas lielumu. Tomēr
par cilvēka ignorējošo attieksmi
pret dabu visvairāk pārliecina...
žirafes kuņģī atrastais plastmasas
daudzums.

Hoherheimas universitātē izgudrota enerģijas mugursoma.
Nabadzīgās valstīs kā, piem.,
Etiopijā šādu maisu uz muguras
no centrālās uzpildes stacijas var
aiznest uz mājām. Maisā ir iepildīts
viens kubikmetrs biogāzes, kas ir
pietiekami visai ģimenei.

„STERN”

„Berliner Zeitung”

Kā apmeklē ārstus?
Visbiežāk pasaulē ārstus apmeklē japāņi un ungāri. Japānis bez ārsta padoma neiztiek ilgāk par mēnesi,
vācietis – reizi sešās nedēļās.
„STERN”

Dibināta 2007. gada jūnijā, vēl
joprojām esam viena no jaunākajām
Latvijas mūzikas skolām, ar stabili
augošu audzēkņu skaitu. Ar radošu
un mērķtiecīgu skolotāju un vadības
darbu un novada pašvaldības materiālo
atbalstu, nodrošinām Ozolnieku novada bērniem kvalitatīvu profesionālās
ievirzes izglītību. Ar saviem priekšnesumiem priecējam klausītājus
dažādos pasākumos novadā. Labākie
mūsu skolas audzēkņi piedalās ne
tikai dažāda mēroga festivālos un
konkursos, bet ir kļuvuši par Latvijas
un starptautisku konkursu laureātiem.
Lai pieminam tikai spilgtākos sasniegumus: Raivo Tambergs - labākais
Latvijas akordeonists. Uga Tauriņš
- vairākkārtējs Latvijas trompetistu
konkursu II un III vietu ieguvējs. Tadas Jurginauskas - Zemgales reģiona
vijolnieku konkursa laureāts.
Neatlaidīgi strādājam pie dažāda
lieluma muzikālo kolektīvu veidošanas, lai ikvienam skolas audzēknim
dotu iespēju attīstīties muzicējot.
Akordeonistu, vijolnieku, čellistu,
saksofonistu un sitaminstrumentu
ansambļi ar katru mācību gadu kļūst
arvien daudzskaitlīgāki, esam tuvu
tam, lai izveidotos kolektīvi, kurus

Skolas 5 gadu jubileju
ieskandināsim ar vairākiem
koncertiem:
24. septembrī flīģeļa pirmās dzimšanas
dienas koncerts;
11. oktobrī Skolotāju dienas koncerts;
16. novembrī Latvijas dzimšanas dienai
veltīts audzēkņu koncerts;
14. decembrī kopā ar draugiem no Salgales, Ulbrokas, Rumānijas svinēsim Ozolnieku Mūzikas skolas 5 gadu jubileju.

pilntiesīgi varētu dēvēt nopietnajā
vārdā „orķestris”.
Milzīgs prieks par izremontētajām
telpām. Lepojamies, ka, izmantojot
pašvaldības budžeta līdzekļus, kā arī
piesaistot Eiropas fondu līdzekļus
ir izdevies ielikt lielisku pamatu
materiāli tehniskajai bāzei - mūzikas
instrumentiem.
Šobrīd Ozolnieku Mūzikas skolas
vārds zināms daudzviet Latvijā, jo
jau otro gadu organizējam Latvijas
mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
konkursu pūšaminstrumentu spēles
audzēkņu konkursu, kas guvis ļoti
lielu atsaucību, pulcējot gandrīz 80
jaunos mūziķus no 32 Latvijas mūzikas skolām.
Vislielākais prieks, gandarījums un
paldies par pozitīvo attieksmi un atbalstu, ko kopš skolas dibināšanas ik uz
soļa saņemam no Ozolnieku iedzīvotājiem. Paldies visiem, kas atdāvinājuši
skolai savus mūzikas instrumentus,
notis. Paldies visiem, kas ziedojuši
jaunu instrumentu iegādei.
Gaidām ciemos!
Dina Tauriņa,
OMS direktore

Maksibasketbolā - sudrabs
Kauņā norisinājās 7. Eiropas
maksibasketbola (basketbols
veterāniem) čempionāts, kurā
godalgotās vietas izcīnīja vairākas Latvijas izlašu komandas.
Uz Kauņu devās septiņas Latvijas
komandas.
Dāmu konkurencē grupā 55+ Latvijas komanda, kurā startēja arī trīs

Jelgavas basketbolistes: Līga Pastare, Gunta Pulmane un Ozolnieku
novada iedzīvotāja Gaida Iļjučonoka,
izcīnīja sudraba medaļu, finālspēlē
zaudējot spēcīgajai Lietuvas izlasei.
Rezultatīvākās mūsu izlasē bija Irēna
Sareika un Gaida Iļjučonoka.
Nākamais Eiropas maksibasketbola čempionāts norisināsies 2014.
gadā Čehijā.

Apriķu muižā atrodas arī pamatskola, tajā mācoties 40 skolēnu no vēl
nesen ... 120 bērniem. Skaidrojums
– ļaudis izbrauc. Dažviet brauciena
laikā nācās dzirdēt, ka dzimto pusi
pametusi puse, citviet - trešā daļa
iedzīvotāju.
Vēl pirms 3 gadiem Kazdanga visā
valstī bija zināma kā vieta, kur sagatavo lauksaimniecības speciālistus.
Milzīgā baronu Manteifelu pils
tagad ir klusa, patlaban tas ir apskates objekts ar tai piegulošo kungu
māju, kurā vēl nesen dzīvoja skolas
pedagogi.
Visus pārsteidza interesanta sakritība: Voldemārs Birznieks dalījās
atmiņās, ka lauksaimnieka izglītību
uzsācis tieši šeit. Pabeigt to nepaguva, jo nācās doties uz Sibīrijas
plašumiem.
Kāda uzņēmīga ģimene Aizputes
muižā sākusi ražot vīnu – no daudz
kā dabā augoša, izņemot... vīnogas.
Degustācija ir visai grūta pārbaude,
ko ekskursanti godam izturēja.
Par jauko braucienu pateicība
pienākas pašvaldībai, organizatorei
Vijai Vildavai un ekskursijas vadītājai
Edītei.


Anna Veidemane

Vai pēc Šveices sekos Kolumbija?
Pierādot sevi kā Latvijas
čempionāta uzvarētājus 700
kilogramu svara kategorijā,
„Ozolu” virves vilcēji jau
saposušies ceļam uz pasaules
čempionātu Šveicē.
Kādi ir nospraustie mērķi? Trenera Edgara Ludzīša skatījums.
- Šveicē pārstāvēsim Latvijas stiprākos vīrus: valsts izlases komandas
pamatsastāvā ir „oži”, tikai daži

virves vilcēji ir no „Velkoņa”.
Gribam ietikt pirmajā sešniekā!
Uzdevums nav viegls – valstu izlasē
cīnīsies ap diviem dučiem komandu,
tostarp lielvalstu: Kanāda, ASV, Vācija, Anglija. Dziļu respektu jūtam pret
Nīderlandes un Šveices vilcējiem.
Tiesa – zinām, ka ne vienmēr uzvar
spēks, dažreiz visu izšķir veiksme.
Ja būsim sešniekā, iegūsim tiesības nākamgad sevi pierādīt Pasaules
spēlēs Kolumbijā.
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Mīļi sveicam septembra jubilārus!
Tec, Laimiņa, tu pa priekšu,
Es tavās pēdiņās;
Grūd, laimīte, nelaimīti
No celiņa maliņā.
(L.t.dz.)
Milda Vizule – 90
Valentīna Damlica
Petrs Dūda
Rita Novicka
Alfrēds Ābelnīca – 90
Biruta Lāce
Leonhards Pipars
Aivars Auermanis
Valentīna Selezņeva

Salgales pagastā
Emīlija Putniņa
Valentīna Dubasova
Novada dome



Ozolnieku
tautas nams
No 3. septembra – 5. oktobrim fotogrāfiju izstāde
„Daba Zemgalē”
7. septembrī plkst.19 Ozolnieku amatierteātra izrāde Š. Dileini
„Medus garša”.
Režisore D. Vilne. Izrāde kamerzālē, vietu skaits ierobežots.
Ieeja: Ls 2, pensionāriem, skolēniem Ls 1.
19. septembrī plkst.19 mīļi aicinām sievietes veltīt laiku sev - septiņos vakaros iekšējam spēkam un sievišķībai!
Jums būs iespēja:
 Novērtēt, pieņemt un baudīt to, kas dots;
 Ieraudzīt iespējas piepildīt sevi, kad jūties iztukšota;
 Pilnveidot attiecības ar sevi un citiem;
 Iepazīt veiksmes un laimes likumus… utt.
Vadītāja: Antra Sloka – Mag.psych., eksistenciālā psihoterapeite.
Nodarbības: 26.septembris, 3., 10., 17., 24. un 31.oktobris.
Maksa: Ls 3 (iepriekšēja pieteikšanās pa e–pastu tautasnams@ozolnieki.lv
vai tālr: 26525350 līdz 14. septembrim)
5. oktobrī plkst.19 Ozolnieku amatierteātris ielūdz uz R. Blaumaņa
izrādi „Skroderdienas Silmačos”.
Sadzīves skati ar dziedāšanu sešās bildēs. Režisore: Dace Vilne.
Ieeja: Ls 2,00. (Biļešu iepriekšpārdošana – P., O., T., C. 16 – 20).
Info: www.ozolnieki.lv, tautasnams@ozolnieki.lv, tālr: 63050144; 26525350
Biļešu iegāde Ozolnieku Tautas namā P, O, T, C. 10 – 20

Foto konkurss „Mans novadnieks”
Ozolnieku tautas nams sadarbībā ar biedrību „FotoOzo” aicina piedalīties
jau otrajā foto konkursā „Mans novadnieks”!
Konkursā var piedalīties ikviens interesents. Fotogrāfijās jābūt atainotam
mūsu novadniekam, kas var būt gan kāds tuvs cilvēks, vienkāršs garāmgājējs
vai pat mājdzīvnieks. 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.

Gaidām priekšlikumus un ierosinājumu kultūras aktivitātēm
jaunajā 2012./2013. gada sezonā!
Ar cieņu – Rita Barona
Ozolnieku tautas nama direktore

Vadītāja vārds, tel.

Uzņemšanas laiks

Nodarbību diena

Senioru deju kolektīvs „Ozolnieki”

Mārīte Skrinda
29428013

30. septembrī plkst.18

Svētdiena

Deju grupas „Zemgaļi”

Līga un Uldis Ozoli
29484757, 29218090

1.oktobrī plkst.19
1.oktobrī plkst.20

Pirmdiena
Trešdiena

Jauktais koris

Inta Zakenfelde
26529279

Kontaktēties ar diriģenti

Pirmdiena
Ceturtdiena

Amatierteātris

Dace Vilne 26730840

4. septembrī plkst.19

Otrdiena
Ceturtdiena

Bērnu un jauniešu muzikālais
teātris „Nianse” (3 – 16 gadi)

Ingūna Lipska
29851718

5. septembrī
plkst.16 – 19.45

Pirmdiena
Trešdiena
Ceturtdiena

Fotostudija

Rinalds Vācers
26090808

11.septembrī plkst.19

Vienosies

Zīda apgleznošana un filcēšana

Andra Meinerte

12. septembrī plkst.17

Vienosies

Vēderdejas

Marina Rižova
28269759

19. septembrī
plkst.18 (iesācējgrupa)
plkst.19 (turpinātājas)

Trešdiena

Bērnu attīstošās nodarbības
bēbīšu skolā „Mazulis”
(3 mēn. – 3 g. kopā ar vecākiem)

Solvita Grasmane
22037566
(vēlams iepriekš
pieteikties)

4. sept. plkst.10 (2-3 gadi)
plkst.11.20 (1-2 gadi)
plkst.12.45 (9-14 mēneši)
plkst.14 (3-8 mēneši)

Otrdiena

Bērnu gleznošanas studija
(4-10gadi)

Agita Vaivade
29221108

4. septembrī plkst.17

Otrdiena

Solo dziedāšanas stundas
(individuālas nod., bez vecuma
ierobežojuma)

Evija Lagzdiņa
26411308

Kontaktēties
ar pasniedzēju

Vienosies

Pilates

Anete Kuiva 27808138

4. septembrī plkst.19

Otrdiena
Ceturtdiena

Deju aerobika

Anete Kuiva
27808138

6. septembrī plkst.18

Ceturtdiena

KURSI

Tālr: 26525350, 63050144; e-pasts: tautasnams@ozolnieki.lv

• 8.septembrī plkst.14 Ānes kultūras namā viesosies Jūrmalas teātris ar jautru izrādi bērniem “Kā Sarkangalvīte ar
Vilku spēlējās”. Režisors Aigars Balulis. Ieeja bez maksas.
• 28.septembrī plkst.19 Ānes kultūras namā Ozolnieku
amatierteātris ar R.Blaumaņa lugu “Skroderdienas Silmačos”. Režisore: Dace Vilne. Ieeja Ls 2.

PĀRTIKAS PAKAS VAR SAŅEMT
Ozolnieku novada sociālā dienestā, Stadiona ielā 10,
Ozolnieku pagastā
 Pirmdien
8 - 13, 13.45 - 17
 Ceturtdien
8 - 13, 13.45 - 19

Emburgā ,Salgales pagasta pārvaldē
 Pirmdien
8 - 12, 13 - 17
 Ceturtdien
13 - 17
Garozā „Ežos”, Salgales pagastā
 Ceturtdien
9 - 12

22. septembrī notiks suņu un kaķu
izbraukuma vakcinācija pret trakumsērgu

Aizsaulē aizgājuši
1951
1934
1943
1931
1930
1930
1928
1915

Kolektīva nosaukums

Ānes pakalpojumu centrā Cenu pagastā
Katra mēneša pirmajā un pēdējā ceturtdienā 14 - 19

Info: fotozo@info.lv, tel. 26090808 (Rinalds Vācers)

Jānis Kalējs
Daila Dāboliņa
Elmārs Ēķis
Ņina Ivanova
Ira Gusakova
Anna Behmane
Harijs Helvigs
Velta Amontova

OZOLNIEKU TAUTAS NAMS AICINA PIETEIKTIES
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVOS UN KURSOS:

plkst.9 Garozā pie veikala Vesko
plkst.12 Emburgā.

Arnolds Freimanis
Arnis Meizis
Ivans Vogoļenoks
Pēteris Ramšs

1921
1934
1947
1918

Salgales pagasta iedzīvotājiem ārpus ciemiem lūgums pierakstīties līdz
22.septembrim.
Vakcināciju veiks veterinārārste Dina Circene (Salgales pag., tālr. 63085877,
29185709). Vakcinācijas laikā būs iespējams veikt arī kompleksās potes un
iegādāties attārpošanas medikamentus.

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

14.septembrī plkst.12
Ozolnieku sporta centrā
notiks novada skolu jaunatnes – neatkarīgi no mācībiestādes – olimpiāde.
Programmā: vieglatlētika,
strītbols, pludmales volejbols
un lielā tenisa aktivitātes.
Aicināti arī studenti!
Vairāk mājas lapā
www.ozolnieki.lv

Bērniem iespēja
apgūt tenisu!
Ozolnieku sporta centrā divas
reizes nedēļā tiek piedāvāti
treniņi tenisā 5-7 gadu veciem
bērniem.
Nodarbības notiek otrdienās
Ozolnieku vidusskolas lielajā
sporta zālē no plkst. 18 līdz 20
un ceturtdienās Ozolnieku sporta
centra lielajā zālē no plkst.18
līdz 20.
Maksa par nodarbībām Ls 35
par mēnesi vai Ls 5 par vienu
nodarbību.
Ar jautājumiem par tenisa nodarbībām Ozolniekos var griezties pie trenera Ivara Zuša, tel.
29781229, vai arī pie Ozolnieku
bērnu tenisa grupas koordinatores
Innas Beļatičas, tel. 29717209.

Reģ. nr. 00702098
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki. tālr./fakss 3050241
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors
Iespiests SIA «Jelgavas tipogrāfija»

