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ar saknēm novadā

Realizētie projekti ceļ dzīves kvalitāti un
izdaiļo vidi

Jau trešo gadu, veiksmīgi sadarbojoties iniciatīvas bagātajiem
novada iedzīvotājiem un pašvaldībai, realizēti konkursa „Es zinu,
varu un daru” projekti, kas kalpo
dažāda vecuma iedzīvotāju vajadzībām. Šogad izsludinātajam projektu konkursam tika iesniegti 24
iesniegumi, no kuriem realizēti 22.
Projekti dažādās novada vietās īstenoti par kopējo summu – EUR 13
805,04. Konkursa mērķis ir nemainīgs - veicināt iedzīvotāju iniciatīvu
un līdzdalību dzīves vides uzlabošanā. Attīstības plānošanas daļas
vadītāja Antra Pošeika, apsekojot
visus objektus klātienē, gandarīta
par paveikto: ”Priecē, ka iedzīvotāji
sajutuši savu piederību novadam
un līdzatbildību par dzīves vides
sakārtošanu. Katrs varam paraudzīties apkārt, pārdomāt, kādas
lietas var sakārtot pašu spēkiem,
saņemot pašvaldības atbalstu ieceres realizācijā”.
Tika veikti teritoriju labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu māju
pagalmos Ozolniekos un Garozā,
iekārtojot pievilcīgus bērnu rotaļlaukumus, izveidots strītbola
laukums Salgales pamatskolā un
brīvdabas dambretes laukums Ga-

rozas pamatskolā, iekārtotas telpas
un iegādāts sporta inventārs individuāliem treniņiem un veselības
uzlabošanai Garozas pakalpojumu
centrā „Eži” un Salgales pamatskolā. Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā
iegādāts jauns virtuves trauku un
palīgierīču komplekts, lai varētu
apgūt iemaņas ēst gatavošanā, kā
arī trīs jaunas ģitāras un digitālās
klavieres mūzikas kluba darbībai.
„Brīvdabas šahu biju redzējusi,
apmeklējot vienu no briežu dārziem. Tā arī radās ideja par dambreti skolas pagalmā. Bērniem
iespēja svaigā gaisā izkustēties,
vienlaicīgi attīstīt loģisko domāšanu un gūt prieku no spēles”, smaida

trejmeitiņu māmiņa Dace Jurgina.
Novada mazajiem dejotājiem
darināti autentiski Zemgales
tautastērpu svārki. Deju pedagoģe Mārīte Skrinda: ”Speciālajā literatūrā rūpīgi iepazinos ar
nacionālo tautas tērpu garumu,
izmantotajiem materiāliem un
darināšanas specifiku. Šobrīd ar
lepnumu varu teikt, ka Ozolnieku
novada mazajiem dejotājiem ir
pašūti visām prasībām atbilstoši
tērpi.”
Priecīgs pārsteigums projektu pieņemšanas komisiju sagaida
Lejas Bēnūžu 8 dzīvokļu mājas
pagalmā, kur gandrīz 50 nama iemītnieki dzīvo, strādā un kopīgi at-

pūšas apbrīnojamā saskaņā. Pagalmā šovasar, pēc nama iemītnieces
Sandras Galiņas iniciatīvas, aktīvi
piedaloties visiem mājas iedzīvotājiem, kuri ieguldījuši laiku, darba prieku un dāvājuši materiālus,
tapusi plaša un mājīga atpūtas
vieta visiem mājas iemītniekiem
un viesiem. „Projektā ielikām savu
izdomu un darbu, lai taptu vieta
mazuļu rotaļām, visiem vecumiem
piemērotām sportiskām aktivitātēm, baskāju takai, ugunskura
vietai un saliekamai nojumei, kas
kalpo par atpūtas un svinību vietu.
Paldies pašvaldībai par sniegto iespēju realizēt sen lolotas ieceres.”
Solvita Cukere

“ALTERNATĪVA” aicina darboties Ozolnieku jauniešus
Tieši pirms jaunā mācību gada
sākuma Ozolniekos, Rīgas ielā 29
svinīgā gaisotnē noritēja Ozolnieku
Jauniešu centra “ALTERNATĪVA”
atklāšana, kur piedalījās Ozolnieku novada jauniešu darba vadītāji,
pašvaldības darbinieki, jauniešu
organizāciju pārstāvji un citi interesenti. Atklāšanas pasākumā viesiem bija iespēja apskatīt jaunās
telpas un satikt speciālistus, kuri
turpmāk strādās centra telpās.
„Šis ir Ozolnieku novada paaudžu attīstībai nozīmīgs pasākums.
Vēlamies, lai novadā ritētu aktīva
un saturīga jauniešu dzīve, veidojot katra unikālo personību un
viedokli,” akcentē Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris
Veļeckis.
„Līdz šim organizētie pasākumi,

jau ir pierādījuši, ka
Ozolnieku
novadā dzīvo
aktīvi un radoši jaunieši, kuriem ir
jāsniedz iespēja izpausties, padarot
Ozolnieku
novada jauniešu
dzīvi
aizvien
daudzpusīgāku. Šī būs vieta, kur
rosināsim radošumam „izkāpt ārpus ierastajiem rāmjiem”, nekoncentrējoties uz kaut ko vienu, bet
piedāvājot daudzpusīgas nodarbes.
Svarīgi, lai jaunieši notic savām
spējām un pilnveido sevi,” stāsta

„Alternatīvas” vadītāja Santa Tuherma.
Artūrs Skrastiņš (10 g.): „Man šeit
patīk. Vēlētos vairāk iemācīties vīriešiem noderīgas lietas, jo esmu lauku
zēns, kurš prot zāģēt un citus darbiņus.” Kristers Jurģis (9 g.): „Centram
gaišas un skaistas telpas. Mamma ies

uz bibliotēku, bet es tikmēr nākšu uz
šejieni. Es vēlētos kopīgi pārrunāt
lasīto un spēlēt galda spēles.” Māsas
Patrīcija (9 g.) un Eva (11 g.) Blūmas: ”Ozolniekos vajag jauniešu
darbošanās vietu. Mums abām patīk griezt un veidot. Ceram, ka šeit
būs dažādas nodarbes ”.
Jauniešu centrs turpmāk katru
darbdienu pēc skolas būs kopā sanākšanas vieta, kur varēs dalīties
idejās un, praktiski darbojoties,
rast iedvesmu jauniem sasniegumiem dzīvē un mācībās.
Centrs jauniešiem būs atvērts
katru darba dienu no pulksten 14
līdz 20, bērniem, kuri jaunāki par
13 gadiem - līdz plkst. 19. Ar centra
vadītāju Santu Tuhermu var sazināties pa tālruni 29403169.
Solvita Cukere
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aktualitātes
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septembra sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos notei-

kumus Nr.7/2014 „Braukšanas izdevumu segšana
profesionālās un vispārējās
izglītības iestāžu izglītojamajiem Ozolnieku novadā”.
2. Apstiprināt grozījumus
Ozolnieku novada domes
2013.gada 10.septembrī
apstiprinātajā Nolikumā
„Par stipendiju piešķiršanas
kārtību Ozolnieku novada
vidusskolas 10.-12.klašu
skolēniem”.
3. Apstiprināt grozījumus
Ozolnieku novada pašvaldības 2014.gada štatu
sarakstā.
4. Uzaicināt auditorfirmu SIA
„Inspekcija AMJ” atzinuma
sniegšanai par Ozolnieku
novada domes 2014.gada
pārskatu un atzinuma sniegšanai par Ozolnieku novada

pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ozolnieku KSDU”
2014.gada pārskatu.
5. Apstiprināt konkursa
„Ozolnieku novada sakoptākā sēta 2014” uzvarētājus.
6. Sniegt Ozolnieku novada
domes galvojumu pašvaldības kapitālsabiedrībai
SIA „Ozolnieku KSDU”
aizdevuma 2 910 466 EUR
apmērā saņemšanai Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzfinansēto projektu
īstenošanai:
 projekta „Šķeldas katlumājas izbūve Ozolniekos”
īstenošanai 1 149 766 EUR;
 projekta „Siltumtīklu izbūve Ozolniekos” īstenošanai
1 760 700 EUR.
7. Apstiprināt Ozolnieku
novada pašvaldības medību
koordinācijas komisiju.

Konkursa „Ozolnieku novada Sakoptākā
sēta 2014” uzvarētāji
Šovasar Ozolnieku novadā
jau vienpadsmito gadu pēc
kārtas notika sakoptāko
sētu vērtēšana. Konkursa
„Ozolnieku novada Sakoptākā sēta 2014” vērtēšanas komisija apskatīja un
izvērtēja ap 100 sētām
Cenu, Ozolnieku un Salgales
pagastos, secinot, ka novadā netrūkst čaklu cilvēku ar
radošu izdomu.
Izsakām pateicību visiem
novada iedzīvotājiem, kuri
gadu no gada rūpējas par
savu īpašumu sakārtošanu,
par prieku sev, ģimenei, kaimiņiem un viesiem, domājot
par vidi, kādā dzīvojam.
Par konkursa „Ozolnieku novada Sakoptākā sēta 2014”
uzvarētājiem atzīti:
Sakoptākā lauku sēta Cenu
pagastā:
"MEŽA LIEKNAS”, saimnieki Igors Glotovs, Ludmila
Šepeļeva;
Sakoptākā lauku sēta Sal-

gales pagastā:
„LAZDIŅAS”,
saimniece Dagnija
Hincenberga;
Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja
Ozolnieku pagastā:
„AIZUPE” Nr.2, saimnieks Matīss Cers;
Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja
Cenu pagastā:
„ILKSIŅI”, saimnieki Vija un
Jānis Veidemaņi;
Sakoptākā individuālā
dzīvojamā māja Salgales
pagastā:
„UPES KRASTI”, saimnieki
Dace un Jānis Sviķi;
Sakoptākā daudzdzīvokļu
māja:
AIZUPES 5, Ozolnieku pagasts, mājas vecākais Andris
Ziemelis;
Ziedošākā pašvaldības
iestāde:
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE „BITĪTE”,

vadītāja Elīza Juste;
Sakoptākais uzņēmums:
Nepiešķirt;
Savdabīgais dārzs (kaimiņu
sadarbība):
„STĪVERI”, Salgales pagasts,
saimnieks Jānis Robežnieks,
„SAULĪTES”, Salgales pagasts,
saimniece Līga Lonerte;
Speciālbalva:
„SAULESDĀRZI” (Švāgari),
Salgales pagasts, saimnieks
Viesturs Grūbe.
Konkursa uzvarētāji
tiks apbalvoti Valsts svētku
pasākumā 14. novembrī
plkst. 18.00 Ozolnieku Tautas
namā.

Aicinām piedalīties iedzīvotāju sapulcēs!
Turpinot aizsākto komunikācijas praksi, Ozolnieku
novada pašvaldība arī 2014.
gada oktobrī plāno organizēt
iedzīvotāju sapulces, šoreiz
piedāvājot iedzīvotājiem iespēju klātienē saņemt informāciju un sniegt ierosinājumus par divām aktuālām
tēmām:
1) Ozolnieku novada izglī-

tības sistēma un tās attīstība;
2) Ozolnieku novada pašvaldības 2015. gada budžeta
plānošana.
Aicinām iedzīvotājus līdz
šī gada 10. oktobrim sagatavot un iesūtīt interesējošos
jautājumus par norādītajām
sapulču tēmām, sūtot vēstuli uz e-pastu: liga.tamberga@ozolnieki.lv vai zvanot:

63085179 (norādot vārdu,
uzvārdu un sapulces datumu, ko paredzēts apmeklēt),
lai atbildīgie speciālisti var
sagatavot nepieciešamo informāciju. Tāpat aicinām
iespēju robežās apmeklēt sapulci, kas notiek Jūsu pagastā, lai iesūtītie jautājumi būtu
aktuāli lielākajai daļai klātesošo sapulces dalībnieku.

Iedzīvotāju sapulču
norises laiks un vieta:
16.10.2014. – plkst. 19:00
- Emburgā, Salgales pagasta
pārvaldē, adrese: „Vīgriezes”,
Emburga, Salgales pagasts;
21.10.2014. – plkst. 19:00
- Garozā, Garozas pakalpojumu centrā, adrese: „Eži”,
Garoza, Salgales pagasts;
23.10.2014. – plkst. 19:00

- Ānē, Ānes kultūras namā,
adrese: Celtnieku iela 12b,
Cenu pagasts;
28.10.2014. – plkst. 19:00
- Brankās, Branku pakalpojumu centrā, adrese: Parka
iela 4; Cenu pagasts;
30.10.2014. – plkst. 19:00
- Ozolniekos, Domes ēkā,
Adrese: Stadiona iela 10,
Ozolnieku pagasts.

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 09.septembra sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.9)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2014

„Par braukšanas izdevumu segšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem”
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, MK noteikumiem Nr.872 ”Noteikumi par pasažieru kategorijām,
kuras tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9., 10.un 12.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

Saistošie noteikumi (turpmāk Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Ozolnieku novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz braukšanas
izdevumus izglītojamiem, kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku
novada administratīvajā teritorijā
(turpmāk – izglītojamie).
Pašvaldība var segt braukšanas
izdevumus Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem
izglītojamajiem līdz vispārējās,
profesionālās vai profesionālās
ievirzes izglītības iestādei Ozolnieku
novada administratīvajā teritorijā un
ārpus Ozolnieku novada administratīvās teritorijas, ja līdz tuvākajai
Ozolnieku novada vispārējās
izglītības iestādei netiek nodrošināts
pašvaldības transports izglītojamo
pārvadājumiem; izglītojamajam
ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinumu nepieciešams vispārējo
vai profesionālo izglītību iegūt pēc
programmas, kura Ozolnieku novada izglītības iestādēs netiek īstenota;

izglītojamais vispārējo, profesionālo
vai profesionālās ievirzes izglītību
iegūst citas pašvaldības vispārējās,
profesionālajās vai profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs objektīvu
iemeslu dēļ (vispārējo, profesionālo
vai profesionālās ievirzes izglītību
iegūst Ozolnieku novadā neesoša
veida vispārējās, profesionālas
vai profesionālās ievirzes izglītības
programmā).

II. Braukšanas izdevumu
kompensēšanas apmērs

Braukšanas izdevumu kompensāciju izglītojamajiem ir tiesības saņemt
par braucieniem mācību gada laikā
no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ sekojošā apmērā:
 100% apmērā – ja Ozolnieku
novadā deklarētais izglītojamais
apmeklē Ozolnieku novada izglītības
iestādi, izmantojot sabiedrisko
transportu, un 0,5 km attālumā
no izglītojamā dzīvesvietas nav
pieejams pašvaldības transports
izglītojamo pārvadājumiem un/vai
izglītības iestāde ir tālāk par 3 km

no skolēna dzīvesvietas;
 100% apmērā – ja Ozolnieku
novadā deklarētais izglītojamais apmeklē citu novadu izglītības iestādi,
izmantojot sabiedrisko transportu,
un izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinumu nepieciešams
vispārējo vai profesionālo izglītību
iegūt pēc programmas, kura
Ozolnieku novada izglītības iestādēs
netiek īstenota;
 50% apmērā – ja Ozolnieku
novadā deklarētais izglītojamais
apmeklē citas pašvaldības vispārējo
izglītības iestādi, profesionālo vai
profesionālās ievirzes izglītību
iegūst citas pašvaldības vispārējās,
profesionālajās vai profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs objektīvu
iemeslu dēļ (vispārējo, profesionālo
vai profesionālās ievirzes izglītību
iegūst Ozolnieku novadā neesoša
veida vispārējās, profesionālas
vai profesionālās ievirzes izglītības
programmā).;
 līdz 20,00 euro apmērā mēnesī,
ja Ozolnieku novadā deklarētais

izglītojamais apmeklē profesionālo
vai profesionālās ievirzes izglītības
iestādi citos novados. Kompensēti
tiek braukšanas izdevumi tikai par
darba dienām un ne vairāk kā par
diviem braucieniem dienā.

III. Braukšanas izdevumu
kompensēšanas kārtība
Uzsākot mācību gadu vai mācību
gada laikā iestājoties izglītības
iestādē, izglītojamo vecāki vai
personas, kas viņus aizstāj (turpmāk - vecāki), kuri vēlas saņemt
kompensāciju par izglītojamā
braukšanas izdevumiem, Ozolnieku novada domē iesniedz aizpildītu
iesnieguma veidlapu
Izglītojamo braukšanas izdevumu
kompensācijas saņemšanai izglītojamo vecāki līdz katra mēneša
6. datumam Ozolnieku novada
domē iesniedz:
 Izziņu par izglītības iestādes
apmeklējumu iepriekšējā mēnesī;
 Braukšanas izdevumus apliecinošus dokumentus (mēnešbiļetes vai braukšanas biļetes) par

iepriekšējo mēnesi, pielīmētas uz
lapas hronoloģiskā secībā, norādot
maršrutu un kopējo izmaksu
summu.
Kompensācijas par braukšanas
izdevumiem kārtējā mēnesī
izmaksā no nākošā mēneša 13.
līdz 20. datumam, pamatojoties uz
iesniegtajiem dokumentiem, Izglītības nodaļas atzinumu un domes
izpilddirektora rīkojumu.
Kompensāciju par braukšanas
izdevumiem izmaksā iesniegumā
norādītajai personai pašvaldības
kasē, vai pārskaitot uz iesniegumā
norādīto norēķinu kontu.

IV. Noslēguma jautājums
Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ozolnieku novada domes
2014.gada 12.augustā apstiprinātais „Nolikums par braukšanas
izdevumu segšanu vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri
deklarēti Ozolnieku novadā”.

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku
novada domes priekšsēdētājs

septembris 2014

Oktobrī Ozolniekos noslēgsies Labiekārtota Vareļu
pieminekļa teritorija
ūdensvadu un kanalizācijas
vadu rekonstrukcijas darbi
Piesaistot Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 1 734 304,57 Ls jeb
2 467 693.08 eiro apmērā,
SIA „Ozolnieku KSDU”
2012. gadā uzsāka apjomīga projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada
Ozolnieku ciemā” realizāciju, līdz 2014. gada oktobra
beigām apņemoties veikt
nepieciešamos ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcijas darbus, nodrošinot iedzīvotājiem īpaši
aktuālā ūdens kvalitātes
jautājuma sakārtošanu.
Veicamo darbu plāns tika
veidots tā, lai trīs savstarpēji
saistīto projekta daļu realizācija noritētu loģiskā secībā un iedzīvotāji jau darbu
veikšanas procesā varētu
novērtēt projekta rezultātus,
piemēram, dzeramā ūdens
kvalitātes uzlabošanos, ne tikai saskarties ar neērtībām,
kas projekta realizācijas gaitā neizbēgami ietekmēja ikviena Ozolnieku iedzīvotāja
ikdienu.
Strādājot atbilstoši darbu grafikam, 2014. gada
janvārī tika pabeigtas divas
projekta daļas – ekspluatācijā nodotas ūdens ieguves,
sagatavošanas un uzglabāšanas ietaises, kā arī notekūdeņu attīrīšanas ietaises.
Savukārt noslēdzošo projekta daļu, kas ietver ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo
tīklu rekonstrukciju, SIA
„Ozolnieku KSDU” plāno
pabeigt līdz 2014. gada 30.
oktobrim, cieši sadarbojoties ar pašvaldību, būvuzņēmēju SIA „Siltums Jums” un
SIA „Firma L4”, kas uzrauga
darbu izpildes kvalitāti un
projekta realizācijas atbilstību Eiropas Kohēzijas fonda
līdzfinansētā projekta uzstādījumiem.
SIA „Ozolnieku KSDU”
valdes priekšsēdētājs Gunārs Jaunsleinis, komentējot projekta norises gaitu,
skaidro: „Kopējais izbūvējamo ūdensvada tīklu garums
ir 3.1 km, pašteces kanalizācijas tīklu garums 3.0 km un
kanalizācijas spiedvadu garums ir 1.6 km, tāpēc šo noteikti var uzskatīt par pēdējā

laika apjomīgāko ūdens un
kanalizācijas tīklu labiekārtošanas projektu Ozolnieku
novadā. Projektu apņēmāmies realizēt, apzinoties, ka
darbs būs apjomīgs un tā
realizācijas gaitā īpaši sarežģīts būs plānošanas process
– nepārtraukta darbu saskaņošana ar iedzīvotājiem,
pašvaldības iestādēm un uzņēmējiem. Pārsteidza arī neplānotas situācijas, piemēram, veicot rakšanas darbus,
regulāri atklājās nepilnības
pazemes komunikāciju topogrāfijā, tādēļ iedzīvotājiem bija ūdens un elektrības padeves pārrāvumi, bet
visas neatbilstības pazemes
komunikācijās bijām spiesti
atkārtoti saskaņot un atzīmēt projektā, kas, protams,
prasīja papildu darbu un
laiku. Lai nākotnē novērstu
šādas problēmas, paveiktos
darbus precīzi uzmērījām
un turpmāk tie būs korekti
uzrādīti topogrāfijā. Uzskatu, ka šī projekta realizācijas
process ir liels ieguvums ne
tikai Ozolnieku ciemam un
iedzīvotājiem, bet arī uzņēmumam, jo iegūtā pieredze
uzlabos SIA „Ozolnieku
KSDU” veikto projektu vadību nākotnē, ļaujot mums
turpmāk izvairīties no iespējamajām darbu organizācijas nepilnībām, kas ir īpaši
svarīgi, jo ūdenssaimniecības darbi Ozolnieku ciemā
turpināsies. Pašvaldība jau
šobrīd ir pasūtījusi tehnisko
projektu un nākotnē plāno
strādāt, būvējot un atjaunojot ūdensvada un kanalizācijas tīklus un veicot pieslēgumus arī ielās, ko šoreiz nebija
iespējams iekļaut konkrētajā
projektā. Zināms, ka prioritāte piešķirto resursu robežās noteikta tajās vietās, kur
ir lielāks iedzīvotāju un iespējamo pieslēgumu skaits.
Tāpat paralēli Kohēzijas
fonda projekta īstenošanai,
novadā notiek plānotie darbi, lai nodrošinātu ūdens atdzelžošanu Jaunpēternieku,
Branku, Garozas un Emburgas ciemos. Iekārtas jau ir iegādātas un šogad, atbilstoši
aprīkojot urbumu vietas, tās
tiks uzstādītas.”
Projekta vadītājs Kon-

stantīns Folomejevs papildina: „Apzināmies, ka Ozolnieku iedzīvotāji joprojām ir
satraukti par darbu norises
gaitu un iespējamo iekļaušanos noteiktajos darbu izpildes termiņos, jo darbi norit
vairākās vietās vienlaicīgi,
radot maldinošu iespaidu,
ka esam haotiski pārrakuši
visus Ozolniekus. Tomēr,
skaidrojot situāciju, jāuzsver, ka darbs norit atbilstoši
plānam, un šogad Ozolniekos savstarpēji cieši saistīti
norit divi nozīmīgi projekti –
viens, kas saistīts ar ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju, bet otrs
– ielu seguma atjaunošanas
darbs, kur pašvaldība par
budžeta līdzekļiem veic projekta gaitā visvairāk skarto
Ziedoņa, Celtniecības, Meliorācijas un Stadiona ielu
rekonstrukciju. Informācijai
- septembrī SIA „Kulk” pabeidza darbus objektā Ziedoņa un Celtniecības ielās.
Meliorācijas ielā šobrīd norit
lietus kanalizācijas un ielas
seguma izbūves darbi, bet
Stadiona ielā, pretī Ozolnieku Sporta centram, ierakti
kanalizācijas tīkli. Tāpat
Kohēzijas projekta ietvaros
notiek darbi ar kanalizāciju
sūkņu staciju regulēšanu un
palaišanu, palikuši vēl vairāki desmiti ūdensvadu un
kanalizācijas pieslēgumi pie
ēkām, vienlaikus veicot arī
teritoriju
labiekārtošanas
darbus. Oktobrī tiks turpināti labiekārtošanas darbi un
iepriekš veikto darbu pārbaude, plānojam sākt sūknēt ar jaunām kanalizācijas
sūkņu stacijām un pārbaudīt
kanalizācijas sistēmas darbību un spiedvadus, jo privātmāju īpašniekus interesē,
kad varēs izmantot pieslēgtos cauruļvadus. Atkārtoti
pateicamies iedzīvotājiem
par sapratni un pacietību
darbu veikšanas laikā. Lai
gan veicamo darbu joprojām ir daudz, nebūs ilgi jāgaida, kad varēsim novērtēt
Ozolnieku centra sakoptās
ielas un lielākā daļa ciema
iedzīvotāju pa jaunajām caurulēm savās mājās saņems
kvalitatīvu dzeramo ūdeni.”
Solvita Cukere

Cīņās pret Bermonta karaspēku 1919. gada
novembrī
kritušajiem
Latvijas Kara skolas 14
kadetiem izveidotā piemiņas vieta - Vareļu piemineklis - ar Kultūrkapitāla
fonda atbalstu restaurēts
2013. gadā, bet šogad,
godinot 95. gadadienu
kopš Brīvības cīņu norises, Ozolnieku novada
pašvaldība
labiekārtoja
piemineklim pieguļošo te-
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ritoriju – nobruģēja pieeju
pie pieminekļa, izveidoja
divas ugunskura vietas un
stāvlaukumu
automašīnām, kā arī sadarbībā ar
LR Aizsardzības ministriju un Latviešu virsnieku
apvienību sagatavoja un
uzstādīja informācijas stendu, kas vēsta par 1919. gada
notikumiem un piesaista
uzmanību citiem tūrisma
objektiem Salgales pagastā.
Solvita Cukere

Izveidota Ozolnieku novada
daudzbērnu ģimeņu biedrība
Vasaras sākumā Ozolnieku
novada domē tika izveidota
darba grupa “Daudzbērnu
ģimeņu atbalstam Ozolnieku
novadā”, kur darbojās deputāti G. Akmentiņš, R. Vrobļevskis, D. Tauriņa, sociālā dienesta speciāliste I. Briģe un juriste
J. Vilciņa, kuri, izpētot esošos
valsts atbalsta pasākumus,
iepazīstoties ar Labklājības
ministrijas pētījumiem par
Latvijas daudzbērnu ģimeņu
situāciju un izvērtējot citu pašvaldību pieredzi un paveikto
konkrētajā jomā, izveidoja
aptaujas anketu un organizēja
aptauju, kur no Ozolnieku novada 216 daudzbērnu ģimenēm piedalījās vairāk nekā 60
ģimenes no Salgales, Cenu un
Ozolnieku pagastiem, atklājot
savu viedokli par daudzbērnu
ģimeņu situāciju Ozolnieku
novadā.
Kā svarīgākos atbalsta
veidus ģimenes nosauca apmaksātu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un
skolās 5. līdz 9. klasēs, pabalstus vakcinācijai, briļļu
iegādei un interešu izglītības
pulciņu finansējumam.
Balstoties uz aptaujas
rezultātiem, darba grupa ir
rosinājusi jaunu Ozolnieku
novada domes saistošo noteikumu izstrādi. Finanšu un
grāmatvedības daļas vadītāja

D. Liepa veica nepieciešamā
finansējuma aprēķinus. Aktīvākās ģimenes atsaucās aicinājumam klātienē piedalīties
ieteikumu izstrādē un apspriešanā. Tikšanās reizē radās doma, veidot nevalstisku
organizāciju – biedrību, kas
pulcētu daudzbērnu ģimenes, palīdzētu stiprināt tās
garīgi un emocionāli, varētu
pārstāvēt ģimeņu viedokli,
realizētu sadarbību ar valsts
un pašvaldības iestādēm.
11. septembrī 13 ģimeņu
pārstāvji pieņēma kopīgu
lēmumu dibināt Ozolnieku
novada daudzbērnu ģimeņu
biedrību. Šobrīd notiek biedrības reģistrēšanas process.
Interesentiem būs iespēja pievienoties biedrībai, lai kopīgā
darbā nostiprinātu daudzbērnu ģimeņu lomu Ozolnieku novada un Latvijas valsts
nākotnē. Informācija būs pieejama izdevumā „Ozolnieku
Avīze” un pašvaldības mājas
lapā www.ozolnieki.lv. Variet
iesniegt savus priekšlikumus biedrības nosaukumam.
Ģimeņu kopīgā pārliecība sasaucas ar novada moto: „PAR
saknēm novadā!”, jo pašvaldības atbalsts noteikti motivētu
ģimenes dziļāk iesakņoties un
kuplot Ozolnieku novadā.
Dina Tauriņa, daudzbērnu
ģimeņu darba grupas vadītāja
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darbīgie un talantīgie novadnieki

izglītība

„Saulesdārzos” domā un dzīvo „zaļi”

Salgales pagasta mežu vidū ir skaisti iekopta apdzīvota vieta ar skanīgu
nosaukumu „Švāgarciems”, kuram
nosaukumu devuši paši meža ieloka
iemītnieki. Turpat mežmalā zaļo nesen dēstīti vīnogulāji. Saulesdārzos”
sastopu enerģiski rosāmies saimnieku
Viesturu Grūbi, kurš laipni izrāda piemājas saimniecību un savu lolojumu siltumnīcas ar eksotiskiem augiem.
„Mans tēvs bija virsmežnieks Valmieras pusē, bet vecvectēvs mums
trim brāļiem ielicis vācu gēnus, ar kuriem lepojos. Skrīveros gūtie izglītības
pamati palīdzēja izturēt spēcīgu konkursu Tehniskās Universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē. Pēc augstskolas absolvēšanas,
tiku aicināts darbā par pasniedzēju
kompozīcijā. Jau tolaik sapratu, ka
svarīgi apgūt svešvalodas un meklēt

materiālus modernajā
arhitektūrā, dodoties
pieredzes braucienos
uz ārzemēm,” izrādot
mājās iekārtotās arhitekta darba telpas,
stāsta Viesturs.
„Pirms 10 gadiem
kopā ar brāli pārcēlāmies uz Salgales
pagastu, kur 6, 5 ha
zemes pamazām tapa
„Švāgarciems” ar 6
dzīvojamām mājām un
ceļu. Rīga ir 45 minūšu
brauciena attālumā.
1,5 km attālumā Lielupes senleja un netālu
Garozīte. Asfalts no mājas 2 minūšu
braucienā. Meža vidū klusums bezgalīgs. Pie Garozītes varētu veidot dabas
parku un vērot putnus, jo pavasarī
šeit uzturas tūkstošiem dažādu sugu
putnu. Varu kabinetā strādāt un pa
logiem vērot putnu barus. Skaisti un
iespaidīgi!” aizrautīgi stāsta „Saulesdārzu” saimnieks.
„Esmu šeit, pateicoties savām dullajām idejām, jo nevēlos dzīvot 600
kvadrātmetru zemes gabalā iebūvētā
mājā. Man vajag brīvību un plašumu.
Šeit pie katras mājas ir pa hektāram
zemes. Latvietis ir ģenētiski iestrādāts
lauku viensētā. „Zaļā domāšana” un
dzīvošana nāca vēlāk. Bērni sāka ātrāk par to visu fanot un pamest idejas.
Man tikai atlikta to visu pārķert un
„pievilkt pie zemes”, piepildot siltumnīcas ar specifiskiem garšaugiem, re-

tiem dārzeņiem, vīnogām, bet dārzu
ar paša selekcionētām ziedaugu šķirnēm. Man bija vīzija par klusu sapņu
ciematu. Bet dzīve visu nedaudz pakoriģē,” smejas Viesturs.
Saimnieks filozofē: „Cilvēkam svarīgi ir atrisināt darba un lielveikala
jautājumu. Tie abi man ir tuvu un ātri
sasniedzami. Veselībai meža gaiss ir
lielisks. Ciemam ir viena kopēja grodu aka, kuru rakām, rūpīgi izpētījuši
ģeodēzijas kartes. Kā pieredzējis arhitekts uzskatu, ka Latvijā varētu būvēt,
lai katram ir autonoma klasiska lauku
saimniecība.”
Jautāts par biznesu „mājas čībās”
Viesturs Grūbe atbild zibenīgi: ”Mans
darba modelis, ka varu visu paveikt
mājās un uz darbu doties tikai tad,
kad nepieciešams, ir ņemts no skandināviem, kas neparedz uzņēmumu
birojus pilsētas centrā, kur ir tikai sabiedriskās celtnes. Svaigā gaisā, klusumā, brīvs no pilsētas kņadas cilvēks
var pavisam citādi domāt un strādāt.
Rīdzinieki pasmejas, ka es dzīvoju
mežā, bet es dzīvoju brīvs no negatīvām strāvām. Peldos savā dīķī starp
līņiem, ziemā slēpoju, pētu zvēru pēdas un putnus. Regulāri ejam ar brāli
pašu būvētajā pirtiņā. Vēl gadus 7 atpakaļ mūsu pusē bija lielas siltumnīcu platības, taču tās sarūk, jo ievestie
svešzemju produkti un agrās ražas
izkonkurē vietējo piedāvājumu.”
„Ekoloģiski audzētas vīnogas ir
globāla problēma, jo ogas reizi nedēļā
miglo, lai tās saglabātu un transportētu pēc novākšanas. Izlēmu pievērsties

Jādzīvo, lai katra diena ir piepildīta
Pēc jaunās degvielas uzpildes
stacijas (DUS) atvēršanas Rīgā,
uz sarunu aicinu novadnieku,
Zemgales uzņēmēju - „Astarte
Nafta” valdes priekšsēdētāju
un Latvijas Degvielas Tirgotāju
Asociācijas Padomes priekšsēdētāju Ojāru Karčevski. Ojāru
daudzi novadnieki pazīst personīgi, jo uzņēmējs vairāk kā 30
gadus dzīvo Ozolniekos un nav
domājis savu dzīvesvietu mainīt. Ojārs piedalās un atbalsta
novadā organizētos pasākumus,
sporto un norūdās, peldoties
Ozolnieku ezerā, līdz to pārklāj
ledus.
„„Astartē” esmu no 1990.
gada. Lai ilgtermiņā izturētu
darba slodzi, protams, vajag
vides maiņu, relaksēties, darot
ko pilnīgi pretēju ikdienišķajam. Brīvdienās man patīk ceļot. Regulāri apmeklēju sporta
pasākumus un līdzpārdzīvoju
sporta pārraidēm. Mani iemīļotie vaļasprieki ir literatūra un
vēsture, apmeklēju muzejus,
labprāt runāju ar notikumu aculieciniekiem. Mani saista jaunāko laiku vēsture, interesē pēdējo
300 gadu notikumi, un it īpaši
pēdējie 100 gadi - no pagājušā
gadsimta sākuma līdz 50. gadiem. Dzīvoju, lai katra diena ir
piepildīta, jo pats vērtīgākais ir
laiks,” stāsta O. Karčevskis.

„No 2000. gada pildu arī Latvijas Degvielas Tirgotāju Asociācijas Padomes priekšsēdētāja
amata pienākumus. Asociācijā
ir jāmēģina sabalansēt visu tirgus dalībnieku vēlmes, intereses
un tas nav viegli. Uzņēmumi
asociācijā stājas ar mērķi godīgi konkurēt, ierobežot nelegālo tirgu, sakārtot normatīvos
aktus, lai tie būtu uzņēmējiem
draudzīgi. Dzīvē un uzņēmējdarbībā augstu vērtēju godīgumu, jo tikai tā var pretī saņemt
adekvātu reakciju un novērtējumu. „Astartē” šobrīd strādā 186
darbinieki. Kaut ko varu panākt
tikai tad, ja saviem kolēģiem
varu uzticēties. Darba kolektīvā
ir svarīgs ikviens, katram ir sava
loma un pienākumi,” pārdomās
dalās O. Karčevskis.
Jāteic, ka sportistiem raksturīgā mērķtiecība, neatlaidība
un izturība, neraugoties uz sīvo
konkurenci, palīdzējusi pamazām attīstīt vietējo uzņēmumu
„Astarte Nafta”, kas apsaimnieko jau 20 degvielas uzpildes
stacijas dažādās Latvijas vietās.
Ojārs Karčevskis ir pārliecināts:
”Dzīve mums visiem piespēlē
dažādas iespējas, kas ir jāizmanto. Pēdējo 100 gadu laikā,
abos vēsturiskajos posmos, kad
Latvijā nodibinājās brīvvalsts,
ikvienam bija iespēja uzsākt uz-

šo ogu audzēšanai, lai tās ir tīras no
pesticīdiem, herbicīdiem un insekticīdiem. Vīnogu šķirnes izvēlējos ar
lielu salcietību un salīdzinoši īsu nogatavināšanās periodu. Kalifornijas
vīnogas uz lauka nobriest 65-70 dienās. Šīs šķirnes ir ražot spējīgas katru
gadu un Latvijas klimatiskajos apstākļos paspēs nogatavoties vienmēr,
arī zied vēlāk un nenosalst,” savu izvēli skaidro V. Grūbe.
Saimnieks, izrādot savu saimniecību, stāsta: ”Vīnogas man šobrīd
ir 0.5 ha uz lauka un 450 kvm zem
plēves kultūrā. Kopējā ražas masa
no 40 kvm siltumnīcas ir pustonna
līdz 900 kg vīnogu. 7. augšanas gadā
lauka vīnogu šķirne vidēji dod 3-7
kg ogu. Man šobrīd iedēstītas vairāk
nekā 20 dažādas šķirnes, no kurām
pakāpeniski atlasīšu 5 audzēšanai uz
lauka un zem plēves. Siltumnīcā šķirnes ražo agri un arī vēlajām šķirnēm
varēšu pagarināt ražas periodu līdz
pat novembrim. Uz lauka audzētajām
ogām ir svarīga dabiska vide, saule un
lietus. Šogad 5. augustā noņēmu pirmo vīnogu ražu.”
„Pirms ieguldīt naudu, rūpīgi izvērtēju, ko iegūšu. Nemiglotas vīnogas ir un būs topā. Zemgalē problēmas ir lapsenes, kas bojā augļus un
ogas, tāpēc izvēlējos dažas šķirnes ar
specifisku smaržu, kas atbaida kukaiņus. Dārzam ir jāvelta laiks katru dienu. Lauksaimniecībā noder inženiera domāšana un arhitekta vēriens,”
smaida „Saulesdārzu” saimnieks.
Solvita Cukere

Kristaps Bandenieks
saņem Kārļa Ulmaņa
stipendiju

„Dzīve kā kino”- Salgales pamatskola krāšņi svin 25. jubileju

Jauniešu apmaiņas
brauciens uz Vāciju

Jaunieši no Ozolnieku novada
un Jelgavas pirms jaunā mācību
gada, Branku jauniešu centra vadītāja Ingara Babčuka un pedagoģijas
studentes Aigas Amoliņas pavadīti,
apmaiņas projekta ietvaros devās
pēc pieredzes un jauniem kontaktiem uz Vācijas pilsētu Alfeldu.
Projektā piedalījās 70 jaunieši
no Vācijas, Igaunijas, Rumānijas,
Lielbritānijas, Polijas, Francijas
un Latvijas. Dalībnieki piedalījās
desmit dienu mācību, izklaides un
atpūtas programmā, iepazīstot citu
tautu kultūru un prezentējot savu
valsti, tās tradīcijas un nacionālos
ēdienus.
Ozolnieku
novada
jaunieši Emīlija Pavlovska, Artis Anškins,
Rēzija Apsīte un Mikus Hmeļņickis par veikumu
saņēma „Youth pass” sertifikātus.
Paldies Ozolnieku novada jauniešu organizācijai „CHEESE”, kā arī
Ozolnieku novada pašvaldībai par
iespēju gūt unikālu pieredzi un motivāciju darboties tālāk Branku jauniešu centrā, ieviešot jauniešu centra ikdienā Vācijā aizgūtās idejas.”

Ingars Babčuks, Branku jauniešu
centra vadītājs

ņēmējdarbību bez ievērojama
starta kapitāla. Šodien situācija
ir cita. Uzņēmējdarbības kapitāls šobrīd un nākotnē ir augsta
līmeņa zināšanas.”
„Prieks, ka Zemgalē mūs
uztver kā vietējos, savējos. Noteikti esam lokālpatrioti. Atbalstām jaunos sportistus, arī
citas vietējās organizācijas un
pasākumus. Manuprāt, Latvijā
nepietiekami tiek novērtēts vietējo uzņēmumu devums. Mūsu
uzņēmuma filozofija ir izmantot vietējos pakalpojumus. Arī
daudzi klienti atzīst, ka vēlas
atbalstīt savējos. Latvija mūzikā var, sportā var, varam arī
uzņēmējdarbībā!”pārliecināts
Ojārs Karčevskis.
Solvita Cukere

1989.gada 1.septembrī darbu
uzsāka Salgales pamatskola. Sākumā šeit bija tikai sākumskolas
pirmās četras klases, bet pamazām
skolēnu skaits pieauga, sasniedzot
pamatskolas deviņas klases. 1996.
gadā Salgales pamatskolā svinējām
pirmo izlaidumu.
Jaunatvērto skolu nevar uzskatīt par 1981.gadā slēgtās Salgales
skolas atjaunošanu, jo šī skola nepārņēma vecās Salgales skolas arhīvu, neturpināja tās vēsturi, atrodas
citās telpās. 1997.gadā komponists
A. Altmanis uzraksta skolas himnu,
bet 1999.gadā skola izveido savu
logo, autors E. Paulovičs.
25 Salgales pamatskolas gadi ir
bijuši piepildīti gan laimīgiem, gandarījuma pilniem mirkļiem, gan
čakli strādājot un cīnoties par izdzīvošanu. Spraigā darbā aizvadīti 19
izlaidumi, arvien meklējot jaunas,
inovatīvas darba formas. Salgales
pamatskola kļuva par pirmo pilnas
dienas skolu Ozolnieku un Jelgavas
novados. Viss piedzīvotais ir svinēšanas
vērts, tāpēc šī gada
30. augustā notika
Salgales pamatskolas
jubilejai veltīts krāšņs skolas pedagogu
un absolventu salidojums.
Ikviena dzīve, it
īpaši skolas gados
piedzīvotie notikumi, ir kino scenārija vērti. Tā radās skolas jubilejas pasākuma devīze - „Dzīve kā
kino”. Pasākuma režisore un vadītāja - Ineta Freimane.
19 izlaidumi – 19 dažādu žanru
filmas: mūzikli, animācijas filmas,
detektīvi, fantastikas filmas, komēdijas, drāmas – visi žanri šajos
gados izdzīvoti. Nominētie režiso-

ri, kuri bija klašu audzinātāji gan
sākumskolas, gan pamatskolas
grupā, saņēma Salgales pagasta
kinoakadēmijas balvu „Varavīksne pār Lielupi” un sajūsmas pilnus „aktieru” paldies un aplausus.
Kokā veidoto balvu piešķīrām arī
skolas dibinātājam, kādreizējā kolhoza „Draudzība” priekšsēdētājam
Jānim Vīgantam.
Patiess prieks, ka visiem salidojuma dalībniekiem ir gribējies
uz brīdi atgriezties un atkal satikties savā skolā. Pats svarīgākais, ka absolventi joprojām jūtas
piederīgi šai vietai. Dzīvespriecīgais sarīkojums sirsnīgā un ģimeniskā gaisotnē vēlreiz pierādīja,
ka Salgales pamatskola var pamatoti lepoties ar saviem absolventiem. Dziesmas un dejas, pasākuma tehnisko nodrošinājumu,
videofilmas par katru izlaidumu
un mūziku ballei bija sarūpējuši
skolas absolventi.

1.septembrī Salgales pamatskola vēra durvis jaunam darba cēlienam, kad pār skolas slieksni kāpa
nākamie „aktieri”, jauni un jau pieredzējuši „režisori”, bet bagātīgie
puķu klēpji – avanss jauniem „kases grāvējiem”.

Ar pateicību par skaisti nosvinēto
jubileju – Irēna Pauloviča, Salgales
pamatskolas direktore

PII „Saulīte” iedzīvina Marte Meo metodi
Kristaps Bandenieks (foto pirmais no labās puses)
Tradicionāli septembra sākumā Kārļa Ulmaņa
dzimtajās mājās „Pikšas” atzīmēta bijušā valstsvīra
jubileja un izsniegtas stipendiju apliecības Latvijas
Lauksaimniecības universitātes studentiem,
ko šogad saņēmis arī Kristaps Bandenieks no
Ozolnieku novada. Stipendija 4. kursa studentam
piešķirta par pētījumu „Autobūves attīstība Latvijā
20. gadsimta 20.-30. gados”.
Kristaps ir priecīgs par saņemto stipendiju:
”Mani interesēja autobūves tēma un, to izvēloties
pētījumam, esmu ieguvis vērtīgas zināšanas un
pieredzi. Patīkami bija saņemt arī LLU pasniedzēju
un kursabiedru pozitīvo vērtējumu un apsveikumus pēc stipendijas saņemšanas. 10 mēnešu
stipendija ir ievērojams atbalsts studiju procesā.
Jūtos pagodināts un gandarīts par pētījuma augsto
novērtējumu.”
Lana Janmere, Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

Ikdienas darbā ar bērniem gan
pedagogiem, gan vecākiem nereti rodas situācijas, kurās derētu „skats no
malas” un uzmundrinošs speciālista
padoms. Grūtības rodas situācijās,
kad pieaugušie vēlas, lai bērns izdara to, kas šobrīd būtu nepieciešams,
bet bērns lūgumus ignorē. Ozolnieku
novada PII „Saulīte” vadītāja Inese
Jumīte uzsver, ka svarīgi bērnus mobilizēt darbam, pilnveidojot savstarpējo
komunikāciju, jo ir sarežģīti strādāt
ar bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas, bet vecākiem steiga, zināšanu
un pieredzes trūkums. Iestādes pedagogi iesaistījušies starptautiskā projektā „Atbalsta pasākumu kompleksa
izveide un ieviešana Jelgavas novada
un Ozolnieku novada bērniem”, kura
ietvaros visa mācību gada garumā
pedagogi un bērnu vecāki iepazīs pa-

saulē plaši praktizēto “Marte Meo”
metodi, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “pašu spēkiem” un sniedz
konkrētas atbildes uz jautājumiem par
bērnu attīstību un audzināšanu. Darbs
ritēs, lai mazinātu sociālos riskus un
koriģētu uzvedību speciālās programmas bērniem. Pedagogi mācīsies un
dalīsies pieredzē. Skolotājas darbam
saņems Montesori materiālus. Ozolnieku novadā Marte Meo metode izglītības iestādēs līdz šim nav bijusi realizēta. Projektā iesaistīsies PII „Saulīte”
abu plūsmu 5 un 6 gadus veco bērnu
grupas. Praktiskās nodarbības saliedēs
arī grupu vecākus kopīgai problēmu
risināšanai.”
Ieva Briģe, projekta atbalsta grupas psiholoģe skaidro: „Marte Meo
metode balstīta uz pieaugušo un
bērnu sadarbības video analīzi. Tiek

nofilmēta kāda ikdienas situācija un
pēc tam, kopīgi skatoties, tiek vērtēta savstarpējā sadarbība. Noskatoties 5 -7 minūšu video materiālu,
tiek pamanītas detaļas, kas ikdienas
steigā ir palaistas garām. Filma var
palīdzēt kvalitatīvi uzlabot pedagogu darbu.”
„Projektā iesaistītie bērni tiks filmēti tikai ar vecāku atļauju. Ieguvējas būs
visas puses - projekta vadītāji, izglītības iestādes, bērni, bērnu vecāki un
pedagogi. Iestādes darbam iegūs noderīgus metodiskos materiālus. Grūtās
situācijas padarīsim par attīstības iespējām!” I. Jumīte noskaņota pozitīvi.
Solvita Cukere
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Jaunsargu
nometne Elejā

Augusta nogalē trīs dienas norisinājās Ozolnieku un Jelgavas novadu Jaunsargu nometne kopā ar
Jelgavas novada Sociālās aprūpes
un rehabilitācijas centra (SARC)
Eleja bērniem. Visas dienas bija piepildītas ar dažādām nodarbībām,
piemēram, šķēršļu joslas pārvarēšanu, alpīnismu un daudzveidīgām
sportiskām aktivitātēm. Jaunsargiem bija sagatavoti pārsteigumi
- vakara viesi un brīvdabas kino.
Nometnē viesojās bijušie jaunsargi,
daloties atmiņu stāstos. Bija iespēja
aplūkot un noklausīties aizraujošus
A. Zabeļina stāstus par atrastiem
1. un 2.Pasaules karu lādiņiem, kā
arī aplūkot un tuvāk iepazīt ieročus, ko demonstrēja Zemessardzes
52. kājnieku bataljons.
Pie jaunsargiem viesojās arī Latvijas aizsardzības ministrs R.Vējonis,
Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta direktors A. Strazdiņš, Zemessardzes
52. kājnieku bataljona komandieris
pulkvežleitnants I. Džeņevs, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
Z. Caune. Viesi bija patīkami pārsteigti par labi organizēto nometni,
disciplīnu un kārtību.
Nometnes organizatoram jau
16. gadu – jaunsargu instruktoram
virsseržantam Ē. Grinevicam prieks,
par visām pasākumā iesaistītajām
pusēm un gandarījums, ka jaunsargi
lieliski sapratās ar „īpašo vajadzību”
bērniem, kuri nereti jūtas atstumti.
Nometnes darbā palīdzēja instruktori no zemessardzes – Lauma
Bolmane, Toms Grinevics, Dāvis
Grinevics un jaunsargi – Laura
Doļegnovska, Samanta Paula Grinevica. No Ozolnieku novada Jaunsargu nometnē piedalījās – Osvalds
Ģingulis, Kristers Melderis, Adelīna
Tāra, Valters Zabeļins un Ralfs Zabeļins. Nometni finansēja no Aizsardzības ministrijas budžeta.
Samanta Paula Grinevica,
Jaunsargu nometnes dalībniece
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Emocionāli bagātinošs dzejas un
mūzikas vakars Ānē

Tēva loma pienācīgi
jānovērtē
Jau sesto gadu pēc kārtas
otrajā septembra svētdienā atzīmējām Tēva dienu, tādējādi mēs
kopīgiem spēkiem ceļam tēva
lomas nozīmi ģimenes un bērnu
dzīvē.
„Šī diena, tāpat kā Mātes
diena, ir ģimenes svētki, kas ikdienas steigā atkal pievērš mūsu
uzmanību pamatvērtībām,” uzskata Ivo Baranovskis kopā ar
dēlu, iemēģinot roku zāģēšanā
PII „Zīlīte” tēviem rīkotajā pasākumā. „Tēva un Mātes diena
māca mūs cienīt, godāt un respektēt vecākus. Būt tēvam nozīmē atbildību - par sevi, saviem
bērniem, ģimeni kopumā,” pārliecināts 5 bērnu tētis - jaunsargu instruktors Ēriks Grinevics.
„Zinu, ka daudzās ģimenēs tēti
savus bērnus aprūpē tikpat labi
kā mammas. Prieks, ka sabiedrībā atkal tiek aktualizēta tēva
loma. Arī tēti ir pelnījuši savu
svētku dienu!” uzskata 3 bērnu tētis Dzintars Gasparovičs.
Divu bērnu tētis Kaspars Valters

domā: „Tēva un mātes loma ģimenē ir vienlīdz svarīga. Katrs
no vecākiem ģimenē bērniem
iedod atšķirīgas vērtības. Māte
veido mājīgumu un nosaka gaisotni ģimenes iekšienē, bet tēvs
izved bērnus ārpus tās, sabiedrībā. Gādīgs tēvs nodod bērniem
savu pieredzi, iemāca vīrišķību
un saimnieciskās lietas.” Jevgēņijs Baranovs dēla un meitas
tētis: ”Patīkami, ka svētkos varu
izbaudīt īpašu uzmanību. Labs
tēvs gādā par mieru un stabilitāti ģimenē, ieliek bērnu raksturā
stingrus pamatus. Tēva loma ir
ļoti svarīga.” „Katru gadu bērnudārzos un skolās rīko Mātes
dienas koncertus, bet Tēva diena vēl aizvien nav izvērtusies
par tradīciju, tāpēc šogad īpaši
pievērsīsimies visdažādākajiem
tēta un bērnu attiecību jautājumiem. Svarīgi, lai abu vecāku
lomas ģimenē būtu izlīdzsvarotas,” uzskata PII „Pūcīte” vadītāja Ilze Kuzmina.
Solvita Cukere

vēstures lappuses

Dzejas dienu pasākumi, kas nākamgad
svinēs savu piecdesmitgadi, mūsdienās
apvieno tradicionālos dzejas lasījumus,
kas aizsākušies dzejnieka Raiņa simtgadē
- 1965. gadā, un mūsdienīgus, dzejniekus
un lasītājus vienojošus sadarbības veidus.
Jāuzteic Ānes kultūras nama un bibliotēkas radošais kolektīvs, kurš šogad bija
meklējis veidu, kā ieinteresēt dažāda vecuma klausītājus. Pasākuma dzejisko daļu
papildināja Gata Mūrnieka dziedājumi.
Novadniece, dzejniece Ināra Gaile:
”Dzejot Garozas skolā mani ierosināja
toreizējais direktors Vladislavs Stafeckis.
Manos dzejoļos ir daudz dabas tēmas. Jau
iznākusi astotā grāmata. Vienmēr esmu
rakstījusi sev, neesmu tiekusies pēc publicitātes. Man dzeja nāk pēkšņi ar emocijām
un iedvesmu, varu nomest kapli vagā, apsēsties un rakstīt.” Ilmārs Šlāpins - latviešu rakstnieks, regulāri publicējas dažādos
Latvijas medijos: „Esmu uzaudzis Ānē.
Rakstīju dzeju pusaudžu gados, pēc tam
pārtraucu. Studēju filozofiju un dzeju uzskatīju par pieaugušam cilvēkam muļķīgu

Tautas nama izveide Ozolniekos

jaunceļamais pagasta nams spāru svētkos, 1937. g. 13. novembris
Ozolnieku Tautas nama 75 jubileju
gaidot, ieskatāmies vēstures liecībās.
Celtniecības pirmsākumi saistās ar
1935. gadu, kad pienāca Jelgavas apriņķa lauku pašvaldību vecākā vēstule. Tajā rakstīts, ka iekšlietu ministrs
kādā braucienā konstatējis Jelgavas
– Rīgas šosejas malā ārkārtīgi nolietotu bijušā kroga ēku. Ministrs lika
ēku nojaukt. Tas bija pamudinājums

nodarbošanos. Bet pienāca laiks, kad ar
radošo izsīkumu žurnālista darbā sāku cīnīties, atsākot dzejot. Kādu brīdi spēlējos
ar anonīmo dzejošanu, līdz tapa pirmais
dzejoļu krājums. Katram dzejolim ir savs
stāsts.” Pasākumu noslēgumā klātesošos
uzrunāja emocionāli spēcīgā dzejniece
Rasma Urtāne: „Manos rados ir dzejniece
Vilhelmīne Urtāne, bet vectēvs bija izcils
pasaku un stāstu teicējs. Mammas māsa
Maskavā arī raksta dzeju, laikam man tas
ir gēnos. Pirmo dzejoli uzrakstīju 5. klasē
un aizsūtīju konkursam, taču atsaucību
neguvu. Dzejošanai nopietnāk pievērsos
jaunībā un smejos, ka esmu pirmā diplomētā ķīmiķe, kura raksta dzeju. Pēc bērnu
piedzimšanas atsākt rakstīt pamudināja
neatbildēta Mīlestība, jo uz āru lauzās vēlme būt ievērotai.”
Dzejnieki rudenīgajā novakarē iepriecināja klausītājus ar spilgtu, personīgi izdzīvotu emociju buķeti, bet Ānes bibliotēkai dāvāja savus krājumus, lai tie ik dienas
pieejami lasītājiem.
Solvita Cukere

šajā vietā celt, kā tā laika dokumentos
rakstīts, Ozolnieku pagasta un Tautas
namu. Šo vidēja lieluma pagastam
(1937.gadā – 2008 iedzīvotāji) lielo būvi bija iespējams realizēt, vien
piesaistot valsts budžeta līdzekļus, kā
arī ziedojumus. Par projekta autoru
izvēlējās arhitektu Augustu Raisteru,
kurš bija specializējies sabiedrisko
ēku projektēšanā, projektējis vairāk

nekā 50 tautas namus, pamatskolas,
lauku ārstu mājas un aptiekas.
1936. gada martā arhitekts A.
Raisters stājies pie Ozolnieku pagasta
un tautas nama skices izveidošanas.
1937. gada jūlijā būvdarbu izpildīšanu nosolīja būvuzņēmējs Juris Kupčs
par Ls 32 000 un darbu izpildi divu
gadu laikā. Iekšlietu ministrija nolēma
piešķirt līdzekļus 270 000 ķieģeļu un
6780 šīfera plākšņu iegādei. Celtniecības kopējās izmaksas sasniedza Ls
138 725. Pašvaldības ieguldītie līdzekļi
bija Ls 27 255, pagasta biedrības ieguldīja Ls 17 000. Pārējos līdzekļus
finansēja Iekšlietu ministrija. 1937.
gada 15.augustā svinīgi ielika ēkas
pamatakmeni, bet 1937.gada 13.novembrī svinēja spāru svētkus. Būvuzņēmums laicīgi pabeidza darbus, un
1939. gada 9. jūlijā notika Ozolnieku
pagasta un Tautas nama iesvētīšana.
Pagasta pašvaldība ieguva ērtas un
plašas telpas. Sabiedriskās organizācijas ieguva telpas kultūras dzīves
organizēšanai. Līdz tam vajadzēja

izlīdzēties ar Ozolnieku pamatskolas
un Skuju četru klašu pamatskolas telpām. Jaunbūve bija gan funkcionāla,
gan ierīkota nacionālā romantisma
stilā. Īpašu akcentu ēkas interjeram
deva pēc mākslinieka Jēkaba Bīnes
skicēm gatavotās mēbeles. Diemžēl
pagasta pašvaldības un sabiedriskie
darbinieki ilgi nevarēja izmantot ēku,
jo pienāca 1940.gada „baigā vasara”
jeb padomju okupācijas sākums. Pēc
1950. gada šeit atradās Jelgavas meliorācijas mašīnu stacijas kantoris, bet
pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā,
pēc uzņēmuma jaunā kantora uzcelšanas, lielākā daļa telpu palika Jelgavas
PMK – 13 kultūras nama vajadzībām.
1991.gada namu pārņēma Ozolnieku pilsētciemata Izpildkomiteja, bet
tautas deputātu padomes aprīļa sēdē
nolēma to saukt par Ozolnieku ciemata Tautas namu. Par pirmo atjaunotā
Tautas nama direktoru konkursa kārtībā izvēlējās Raiti Krūmiņu.
Aigars Stillers, Ozolnieku novada vēstures ekspozīcijas krājumu glabātājs

Andoras kalnos cīnās par
Nāciju kausu
14. septembrī Andorā notika šī
gada Pasaules valstu komandu čempionāts jeb Nāciju kausa izcīņa triālā.
Latvijas izlasi pārstāvēja novadnieki
brāļi Andris un Artūrs Grīnfeldi no
„Agarska Triāla Kluba”, Kaspars Vērnieks un Didzis Grundulis no „MT
skolas”. Šajā moto sporta Olimpiādē
Latvijas izlase startēja jau 14. reizi
kopš 2001.gada.
Neskatoties uz komandas līdera
Andra Grīnfelda jūlija beigās gūto
kājas traumu, komanda tika komplektēta, iesaistot arī jaunos braucējus. Komandā šogad debitēja Didzis
Grundulis, kuram līdz šim nebija pieredze šāda līmeņa sacensībās. Trase

Amerikā „Ozoli” ilgojās
pēc mājām

Egils Agarskis,
komandas menedžeris

nu: ”Komanda ir nokomplektēta.
15 enerģiski Ozolnieku novada un
Jelgavas puiši trīs reizes nedēļā no
augusta vidus pulcējas uz treniņiem
Ozolnieku Sporta centrā. Treniņos
šobrīd strādājam pie disciplīnas,
komandas saliedētības un spēles
tehniskām niansēm. Komandā ir
arī pieredzējuši spēlētāji - Gatis un
Kristiāns Baloži. Komandas mērķis
ir pēc iespējas uzvarēt katrā no
līgas spēlēm. Galvenais ir pilnvērtīgi
strādāt.”
Aicinām skatītājus klātienē vērot
spēles, līdzi just un atbalstīt novada
komandas!
Ozolnieku novada Sporta nodaļa

No 25. augusta līdz 3. septembrim Ozolnieku novada lepnums virves vilcēju „Ozolu” komanda - 15
sportisti devās uz Medisonu (ASV),
lai tiktos ar pasaules spēcīgākajiem
virves vilcēju klubiem un cīnītos
par pasaules čempionu titulu.
Pēc brauciena „Ozoli” ir gandarīti par sasniegto un dalās iespaidos.
Mērojām 27 stundu pārlidojumu,
kas ceļotājus nogurdināja. „Ozolu”
vīriem starts bija 3. dienā pēc ierašanās Amerikā. Tā kā bija 8 stundu
laika starpība, sportistiem bija grūti
aklimatizēties. Par pasaules čempionu titulu cīnījās 58 komandas,
bet svara kategorijā līdz 700 kg.
sacentās 24 komandas. Čempionātā pārstāvēta nebija tikai Austrālija.
Visvairāk komandu pārstāvēja Eiropu, kur virves vilkšanā ir senas
un dziļas tradīcijas. Secinājām, ka
sacensību organizācija Eiropā un
Latvijā ir augstākā līmenī.
Piecās čempionāta dienās aizvadījām vairāk nekā 40 cīņas, gūstot
skaistas uzvaras pār spēcīgām lielvalstu komandām - ASV, Kanādu,
Vāciju, Dienvidāfriku. Valdīja 2930 grādu karstums un liels gaisa
mitrums, kas fiziski nogurdināja.
„Ozolu” vīriem sacensībās bija
100% atdeve. 2017. gadā plānojam
doties uz Pasaules spēlēm, kas notiek reizi četros gados neolimpiskiem sporta veidiem. Darījām ko
varējām, cīnījāmies no sirds. Šogad
visās svara kategorijās dominēja
Šveices virves vilcēji vīriešiem, bet
sievietēm - Ķīnas virves vilcējas,

Dzen prom rudens drūmumu ar ZUMBU!
Ozolnieku Sporta centrā,
pamanot aicinājumus doties
uz Zumbas nodarbībām, daudziem nav skaidrs, kas tas īsti
ir. Nodarbību vadītāja skaidro:
”Zumba ir deju fitness, kas
pārvērš kopīgu darbošanos
aizraujošā ballītē. Latino ritmi
sniedz enerģiju. Sviedri līst,
bet mūzika liek kājām pašām
kustēties. Nav jāmāk dejot,
tikai jāatkārto kustības, ko
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Andoras stāvajos kalnos bija izvietota 12 km garā aplī. Ekstrēmā trase,
pretēji gaidītajam, tomēr izrādījās
pieveicama visiem komandas dalībniekiem. Jāuzteic, ka komanda Andorā darbojās saliedēti un izcīnīja 11.
vietu savā grupā un 16. vietu pasaules
rangu tabulā, tādējādi uzlabojot pērnā gada sniegumu, kad priecājāmies
par 17. vietu.
Triālistiem šoruden vēl priekšā sezonas noslēguma sacensības
Ozolnieku novada „Priežkalnu” trasē un gada noslēguma balle Liepājā.

Sākas jaunā
volejbola sezona!
Šogad komanda „Poliurs/
Ozolnieki” pārstāvēs Ozolnieku
novadu virslīgā SCHENKER LEAGUE
2014/2015. Pēdējos gados Latviju
„Schenker” līgā pārstāvēja četras
komandas „RTU”, „Biolars/Jelgava”,
„Poliurs/Ozolnieki”, kā arī „Daugavpils Universitāte”. Šai četrotnei
pievienojusies arī „ASK/Kuldīga”.
Komandas uzsākušas gatavošanos
jaunajai sezonai.
Šajā sezonā būsim pārstāvēti arī
1.līgā un Latvijas Kausā ar volejbola
komandu Ozolnieki (VK Ozolnieki),
kas ir virslīgas komandas fārmkklubs. Pieredzējušais treneris Guntis
Atars ar cerībām gaida jauno sezo-
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demonstrē treneris. Dejot
patiešām ir neticami viegli,
organismā saražojot laimes
hormonus.”Zumba fitness
programmas pirmsākumi
meklējami gadsimtu mijā
Kolumbijā, šobrīd šo deju
kustību - fitnesa veidu pazīst
jau 180 valstīs.
Nāc un pamēģini pats.
Zumba nodarbības Ozolnieku Sporta centrā pirmdie-

nās no plkst. 20.10 līdz
plkst. 21.10 un trešdienās
no plkst. 19.30 līdz plkst.
20.30.Līdzi jāņem ērts treniņtērps, kurā jūties brīvi un
kājās jāvelk sporta apavi.
Dejot var ikviens un jebkurā
vecumā, tonizējot, nostiprinot un veidojot ķermeni.
Ilze Skrabe (kontakttālrunis
26748724), deju fitnesa
nodarbību vadītāja

kuras pārējos fascinēja ar dzelzs
disciplīnu un perfekti izstrādātu sacensību tehniku. 24 komandu sīvā
konkurencē „Ozoli” palika sestie,
ko uzskatām par labu rezultātu,
piekāpjoties vien Šveicei, Holandei,
Zviedrijai, Īrijai un Lielbritānijai.
Vērtīgu sacensību pieredzi guva
divi jaunie „Ozolu” sportisti, kuri
komandas sastāvā iekļauti pirmo
sezonu.
Komanda guva nenovērtējamu
starptautisko pieredzi. Pamanījām vienu niansi, pie kuras treniņos „Ozoliem” būs jāstrādā. Itāļu
un spāņu sportisti uz visu reaģēja
ļoti emocionāli un karstasinīgi ar
izsaucieniem, bet ķīnieši atšķīrās
ar perfektu un sinhroni atstrādātu
tehniku, kā mazi robotiņi. Izjutām
piederību Eiropai, un ceļojumā sapratām galveno, mājās - Latvijā ir
vislabāk. No sacensībām piemiņai
mājās atvedām Amerikas karogu
un ap kaklu sienamus lakatiņus.
Šobrīd atpūšamies, bet 1. novembrī atsāksim treniņus un
pirms Valsts svētkiem rīkosim kluba sezonas noslēguma balli. Līdz
decembrim turpināsies individuālie
treniņi, bet pēc tam sanāksim atkal
visa komanda kopā. Ziemas treniņu
periodā, kā katru gadu, gaidīsim jaunus dalībnieki, kuri vēlas izmēģināt
savus spēkus. Paldies līdzjutējiem un
atbalstītajiem, ar kuriem tiksimies
un iespaidos dalīsimies Ozolnieku
novada Sportistu ballē.
Laimonis Vanags, virves vilkšanas
kluba “Ozoli” valdes loceklis
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ziņojumu dēlis

Ozolnieku Tautas nams
oktobrī ielūdz

Sveicam oktobra
mēneša jubilārus!
Zaigu Dombrovsku
Arvīdu Lukumieti
Zinaidu Rumjancevu
Mārtiņu Vesmani
Aldu Blūmu
Āriju Ivanovu
Anicetu Miķelsoni
Inu Smirnovu
Viju Balodi
Jāni Sviķi







8. oktobrī 19:00 – 21:00 Vīru klubs aicina savā ierindā „Nerunāsim gari!”.
Ziņot par ierašanos Jānim 29834446.
17. oktobrī 19:00 Krodziņā „Trīs runči” koncertuzvedums „Smiekli un
asaras”. Krodziņā Ozolnieku novada amatiermākslas kolektīvi caur jestrajām
Edgara Liepiņa dziesmām izdziedās un izstāstīs savus mīlas stāstus. Režisore:
Madara Griba. Ieeja: €2,50 (pie galdiņiem). Biļešu iepriekšpārdošana TN.
19. oktobrī 18:00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde
Liāna Helmane „Rudens dārzs”. Izrāde trīs cēlienos.
1949.g. septembris, neliela pilsētiņa Meksikas jūras līča krastā…
Režisore: Dace Vilne. Ieeja:
€ 4,00, pensionāriem € 2,50. Biļešu iepriekšpārdošana TN.

Gadu straumē nestas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit!

23. oktobrī 10:30 un 14:00 „Valmieras kinostudijas” izrāde bērniem
„RIO RIO”. Jautra, muzikāliem piedzīvojumiem bagāta izrāde par trim papagaiļiem- Blū, Pērlīti un Rio. Ieeja: € 3.00. Biļešu iepriekšpārdošana TN.
25. oktobrī 19:00 – 23:00 deju vakars „DJ Ballīte būs” ar pasaules
labākajiem 80’ gadu hītiem. Atjaunosim sen aizmirstos deju vakarus –
visiem, kas sirdīs jauni un alkst raita dejas soļa!
Turpmāk deju vakari katra mēneša ceturtajā sestdienā! Ieeja: € 4,00.
No 27. oktobra Vladimira Neijas foto izstāde
„Moto sports Ozolniekos”

18. oktobrī plkst.19.00
viesojas Jūrmalas teātris ar jautru
izrādi
pēc R.Blaumaņa tāda paša nosaukum
a stāsta
motīviem “Paradīzē”.
Izrādē skan R.Paula dziesmas. Režisors
Aigars Balulis.
Ieejas maksa 3 eiro

„OZO CUP”14 turnīra spēles hokejā
„OZO”” hallē

- vs Olaine
04.10 Sestdien plkst. 10.00 Marels Būve
Ozolnieki
vs
itRecru
16.00
.
plkst
ien
Svētd
05.10
plkst. 17.15 ZB- vs Ledusvīri
plkst. 18.30. Lūši- vs MMM
vs Olaine
08.10 Trešdien plkst. 20.30 Ledusvīrivs ZB
nieki
Ozol
10.00
.
plkst
ien
Sestd
11.10
e
Olain
vs
plkst. 11.15 MMMLedusvīri
vs
nieki
Ozol
12.10 Svētdien plkst. 16.00
ls Būve
Mare
vs
nieki
Ozol
10.00
.
plkst
18.10 Sestdien
e
Olain
vs
Lūši16.00
.
plkst
ien
Svētd
19.10
plkst. 17.15 Recruit- vs Ledusvīri
plkst. 18.30 ZB- vs MMM
- vs Recruit
25.10 Sestdien plkst. 10.00 Marels Būve
plkst. 11.15 Lūši- vs ZB
plkst. 12.30 Olaine- vs MMM
plkst. 13.45 Ledusvīri- vs Ozolnieki
ZB
26.10 Svētdien plkst. 16.00 Recruit- vs
svīri
Ledu
vs
MMM
17.15
.
plkst

1. novembrī 19:00 Fēliksa Ķiģeļa rokkoncerts
ar grupu ‘’20 gadi uz skatuves.’’
Ieeja: € 6.00, 5.00. Biļešu iepriekšpārdošana TN un www.bilesuparadize.lv.

25. oktobrī pulksten 19.00
Ozolnieku Sporta centra zālē notiks
Ozolnieku novada
5. spartakiādes noslēgums
un apbalvošana,
balle sportistiem.
Aicinām visus spartakiādes dalībniekus
un godalgoto vietu ieguvējus.
Pieteikties līdz 17. oktobrim
tālr. 26440373 - Irēna Leitēna

Dalbes ev. luteriskās draudzes dievnams –
viens no Ozolnieku novada kultūrvēsturiskajiem
pieminekļiem

svin 145 gadu jubileju!



12. oktobrī plkst. 14.00
Dalbes ev. luteriskajā draudzē notiks
Pateicības dievkalpojumu par godu
dievnama jubilejai un svinēsim Pļaujas
svētkus! Svinībās piedalīsies
LD bīskaps Pāvils Brūvers,
Jelgavas iecirkņa prāvests Oskars Laugalis,
draudzes māc.p.i. Valda Grīnvalde-Šakurova.
Pēc dievkalpojuma – ērģelnieka Jāņa Pelšes
koncerts, sadraudzības laiks un svētku
kliņģeris.


26. oktobrī plkst. 14.00
dievkalpojums, kurā viesosies
Rīgas Daugavgrīvas Baltās baznīcas
draudzes koris ar Taize dziesmām un
lūgšanām.

Seniori, sanāksim kopā!
7. oktobrī Ozolnieku Tautas namā plkst. 17.00
Senioru klubiņa dibināšana
 degustēsim rudens veltes (lūgums līdzi ņemt
paštaisītus gardumus burciņās)
 muzikāls pārsteigums “Ieelpo rudeni”
 Ieeja ar idejām, vēlmēm un darbošanās
prieku!

Ozolnieku Sporta centra pasākumi oktobrī
Datums

Plkst.

Sporta pasākumi

04.10.2014
05.10.2014

18:00
12:00

11.10.2014

18:00
18:00
12:00

SCHENKER LEAGUE 2014-2015 Poliurs/Ozolnieki/ Bigbank Tartu
LČ volejbolā Pirmā līga vīriešu komandām VK Ozolnieki (Poliurs/Ozolnieki
fārmklubs)/Madona
SCHENKER LEAGUE 2014-2015 Poliurs/Ozolnieki/ ASK/Kuldīga
SCHENKER LEAGUE 2014-2015 Poliurs/Ozolnieki/RTU/Robežsardze
LČ volejbolā Pirmā līga vīriešu komandām VK Ozolnieki (Poliurs/Ozolnieki
fārmklubs)/Valgunde
SCHENKER LEAGUE 2014-2015 Poliurs/Ozolnieki/DU
Ozolnieku rudens pusmaratons
Sacensības bērniem un pieaugušajiem
Distances: 2,2km, 5km un 21,1km
Volejbols Latvijas kauss
VK Ozolnieki (Poliurs/Ozolnieki fārmklubs)/Aizpute

18.10.2014
19.10.2014
19.10.2014
29.10.2014

16:00

Aizsaulē
aizgājuši
Aleksandra Moskaļenko
Mirdza Emulova
Gunārs Zelgalvis
Ludvigs Bitins

1924
1932
1943
1944

