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Ozolnieku novada skolas 
gaida skolēnus

Dina Štelmahere, Garozas 
pamatskolas direktore: „Lai 
bērni atrastu motivāciju sevi iz-
glītot katru mācību gada dienu! 
No vecākiem gaidām sadarbī-
bu, atbalstu, interesi par bērnu 
sekmēm un attīstību. Saviem 
kolēģiem – pedagogiem novēlu 
izturību un gribasspēku, būt ra-
došiem un gūt gandarījumu par 
paveikto darbu!”

Irēna Pauloviča, Salgales 
pamatskolas direktore: „Sko-
lēniem novēlu būt centīgiem, un 
maksimāli izmantot visas dzīves 
un skolas piedāvātās iespējas sa-
vai izaugsmei. Kolēģiem vēlu iztu-
rību un radošu pieeju darbam, bet 
vecākiem mīlestību un pacietību, 
bērnus audzinot!” 

Klāra Stepanova, Ozol-
nieku vidusskolas direkto-
re: „Kolēģiem novēlu būt atvēr-
tiem, savstarpēji sadarboties, 
mīlēt bērnus un savu darbu. Lai 
audzēkņi ir zinātkāri, mērķtiecīgi 
un pozitīvi! No vecākiem gai-
dām aktīvāku sadarbību ar sko-
lu, lai viņi mīl un atbalsta savus 
bērnus!”

Jeļena Žoide, Teteles pa-
matskolas direktore: „Jauno 
mācību gadu uzsākot, saviem 
kolēģiem novēlu optimismu un 
vēlos sirsnīgi pateikties par vie-
notību un paveikto darbu līdz 
šim. Skolēniem svarīgi uzdroši-
nāties spert soļus pretim jaunām 
zināšanām un pieredzei, būt dzīvē 
aktīvākiem, bet vecākiem arvien 
ticēt savu bērnu spēkiem un 
spējām!” 

Pirms 1. septembra uz-
runājām Ozolnieku novada 
skolu direktorus, jautājot 
- kā jūs sagaidāt jauno mā-
cību gadu?

Dina Štelmahere, Garo-
zas pamatskolas direktore: 
„Vēlamies īpaši kopt Garozas sko-
las vēsturi, jo skola šogad svinēs 
130 gadu jubileju. Vācam atmiņu 

stāstus un veidojam grāmatu. 
Esam atjaunojuši skolai pieguļo-
šo guļbūvi, kur iekārtosim skolas 
vēstures ekspozīciju. Pirmie eks-
ponāti jau ir savākti.  Skolā šovasar 
strādājām pie jaunas saimniecības 
ēkas izveides, skolas zāles grīdas 
seguma atjaunošanas, āra rotaļu 
laukumu elementu atjaunošanas. 
Ikdienā kopjam un labiekārtojam 
skolai pieguļošo 3 ha teritoriju. 
Skolas mācību darba prioritāte - 
profesionālā ievirze mājturības un 
tehnoloģiju apguve pamatskolā. 
Svarīgs ir ieguldītais darbs bērnu 
talantu attīstībā, izvirzot skolas, 
novada un valsts olimpiādēs. Tur-
pināsim iesaistīt skolēnus pasā-
kumu vadīšanā. Mums svarīga ir 
skolēnu sasniegumu uzlabošana 
mācību darbā. Ikdienā nozīmīgs ir 
atbalsta personāls skolēniem, skolā 
nepieciešams psihologs. 

Skolā šogad no 1. līdz 4. klasei 
mācīsies 44 bērni, bet no 5. līdz 9. 
klasei - 46. Pirmajā klasē mācības 
uzsāks 12 skolēni. Kopā ar pirms-

skolēniem esam 136.  Pirmskolā 
turpināsim strādāt pie Frēbeļa me-
todikas iedzīvināšanas un koriģējo-
šās vingrošanas. Pirmskolā visvai-
rāk bērni ir vecumā no 1,5 līdz 2,5 
gadiem. Tas ir stabils rādītājs, pēc 
kā varam prognozēt skolas darbu 
nākotnē. Pirmskolā šogad bērni 
varēs apgūt tautiskās dejas. Lauku 
skolā jūtamies stabili. Priecē, ka 
novadnieki izvēlas mūsu skolu.

Irēna Pauloviča, Salgales 
pamatskolas direktore: „Skolā 
šoruden mācīsies 89 skolēni: pir-
majā klasē 12, bet pirmsskolā 24. 
Desmit skolēni mācīsies speciālajā 
programmā. Turpināsim profe-
sionālā virziena padziļināto sporta 
programmu, papildus nedēļā pie-
dāvājot vēl trešo mācību stundu 
sporta nodarbībām. 

Priecājamies par veikto remon-
tu iestādes kāpņu telpā, esam at-
jaunojuši vienu sienu skolas sporta 
zālei, mājturības kabinetu meite-
nēm un ģērbtuves abās pirmssko-
las grupās. Šovasar ir veikts arī 
kosmētiskais remonts skolas gai-
tenī un matemātikas klasē, kabine-
tiem nomainītas durvis. Iegādātas 
jaunas iekārtas virtuvei un šogad 
plānots izstrādāt tehnisko projektu 
virtuves renovācijai. Daudz tiek do-
māts par bērnu drošību skolā. Sko-
las vadībai jau gatavi skiču projekti 
vērienīgai skolas teritorijas labie-
kārtošanai.

Darbu šogad uzsāks jauns pe-

dagogs sākumskolā, bet būtu 
nepieciešams arī psihologs. Plāno-
jam ciešāk sadarboties ar jaunsar-
dzi, domāsim par iekšējās kārtības 
un disciplīnas nodrošināšanu, kā 
arī pilnveidosim aktīvu darboša-
nos ar audzēkņiem pēcpusdienas 
cēlienā. Priecājos par pērn uzsākto 
sadarbību ar novada karjeras kon-
sultantu. Esam izlēmuši, ka skolas 
koris un mākslas pulciņi turpinās 
darboties Salgales Mūzikas un 
mākslas skolas paspārnē.”

 Klāra Stepanova, Ozol-
nieku vidusskolas direktore: 
”Skolā šogad mācības uzsāks 67 
pirmklasnieki un vairāk nekā 570 
skolēni kopumā. Jaunajā mācību 
gadā darbu uzsāks četri jauni peda-
gogi. Esam saglabājuši 3 paralēlkla-
ses gan 1., gan 5. klasē. 1. klasē uz-
sāksim mācības ar jauniem mācību 
līdzekļiem no sērijas „Raibā pasau-
le”, kas būtiski atvieglos pedagogu 
darbu. Skolai uzdāvināts elektro-
niskais informācijas panelis, ko no-
vietosim virs informācijas dēļa.

Šobrīd tiek remontētas skolas 
centrālās ieejas kāpnes, kam tiks 
uzklātas granīta plāksnes un pie 
skolas tiek izbūvēts arī jauns auto-
mašīnu stāvlaukums.

Šovasar veikts ēdnīcas palīg-
telpu remonts, mājturības kokap-
strādes kabineta remonts, skaņu 
izolējošu griestu izbūve. Pedagogi 
šovasar apmeklēja semināru par 
trešo valstu pilsoņiem, uzsākts ap-
mācību cikls, kā atbalstīt bērnus 
pozitīvai uzvedībai. Šovasar veik-
smīgi noritēja „Vasaras skoliņa” un 
radošās darbnīcas. Bērni kopā ar 
vecākiem turpina darbu pie „Zaļās 
klases” izveides.

Šajā mācību gadā turpināsim 
strādāt pie individuālā un dife-
rencētā darba ar skolēniem, pie-
dāvāsim izglītojošas lekcijas gan 
skolēniem, gan viņu vecākiem. 
Darbosimies kustībā „Draudzī-
gā skola” un projektos „Sko-
las auglis” un „Skolas piens”.  
Interešu izglītībā saglabāsim visus 
iepriekšējos gados labi iesākto. 

Lai jaunais 
mācību 
gads ir 
veiksmīgs 
un radošs!

(turpinājums 2. lpp.)
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sēdē nolēma.

1. Lūgt ilgtermiņa aizņē-
mumu no Valsts kases 
115 862.40 EUR apmērā 
Ozolnieku novada paš-
valdības izglītības iestāžu 
investīciju projektiem.
2. Lūgt ilgtermiņa aizņē-
mumu no Valsts kases 
454 733.00 EUR apmērā 
Ozolnieku novada pašvaldī-
bas ceļu un ielu investīciju 
projektiem.
3. Papildināt Ozolnieku 
novada pašvaldības maksas 
pakalpojumu sarakstu ar 
viesnīcu pakalpojumiem 

pašvaldības funkciju nodro-
šināšanai. 
4. Apstiprināt atkritumu 
apsaimniekošanas maksu 
Ozolnieku novada pašvaldī-
bā EUR 8.57 (astoņi euro un 
57 centi) par vienu kubik-
metru, neieskaitot PVN. 
5. Neatbalstīt sadarbības 
līguma slēgšanu ar Jelgavas 
novada Sporta centru. Uzdot 
Veselīga dzīvesveida un 
sporta nodaļai organizēt 
treniņu grupas volejbolā un 
futbolā, izstrādāt pama-
tojumu Ozolnieku novada 
Sporta skolas dibināšanai.

2015. gada augusta 
domes sēdē tika apstip-
rināta atkritumu ap-
saimniekošanas maksa 
Ozolnieku novada paš-
valdībā EUR 8.57 par 
vienu kubikmetru, ne-
ieskaitot PVN, kas stā-
jas spēkā ar 2015. gada 
1. oktobri. 

Izmaiņas pakalpojumu 
tarifā pieņemtas, pamato-
joties uz atkritumu apsaim-
niekotāja SIA „Clean R” 
iesniegumu par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas 
maksas paaugstināšanu no 
EUR 8.49 uz EUR 10.08 
par vienu kubikmetru, ne-
ieskaitot PVN 21%, kas 
saistīta ar būtiskām izmai-
ņām atkritumu apglabāša-
nas tarifā poligonā „Brašķi“ 
(no 19.84 EUR/t uz 27.9 
EUR/t).

Starp Ozolnieku novada 
pašvaldību un SIA „Clean 
R” 2014.gada 21.martā no-

slēgtais iepirkuma Līgums 
Nr. 134 par tiesībām veikt 
sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Ozolnieku 
novadā, nosaka noteiku-
mus atkritumu apsaim-
niekošanas maksas izmai-
ņām. Līguma 3.3. punkts 
nosaka gadījumus, kad 
atkritumu apsaimniekotājs 
drīkst ierosināt atkritumu 
apsaimniekošanas maksas 
izmaiņas. Secināms, ka šis 
Līguma punkts ir izpildīts, 
jo par vairāk nekā 10% no 
iepriekšējā maksā iekļautās 
maksas ir paaugstināta sa-
maksa par sadzīves atkritu-
mu apglabāšanu atkritumu 
poligonā „Brakšķi”. Faktis-
kais atkritumu apglabāša-
nas izmaksu palielinājums 
40,63%. 

Līguma 3.5. punkts no-
saka: „Pirmo ierosinājumu 
par Tarifa paaugstināšanu 
Apsaimniekotājs ir tiesīgs 
ierosināt ne ātrāk kā pēc 

12 mēne-
šiem kopš 
Līguma 
noslēgša-
nas ar Pa-
sūtītāju.”. 
Līgums 
noslēgts 
2014.
gada 
21.martā, 
līdz ar to 
SIA „Cle-
an R” uz šo brīdi ir tiesīga 
iesniegt tarifa paaugstinā-
šanas ierosinājumu, jo ir 
pagājis līgumā noteiktais 12 
mēnešu periods. 

Līguma 3.4. punkts 
nosaka: „Gadījumā, ja 
Apsaimniekotājs ierosi-
na Tarifa izmaiņas Līgu-
ma 3.3. punktā norādītajā 
kārtībā, pieļaujamas tikai 
tādas Tarifa izmaiņas, kas 
nepārsniedz iepriekšējo 12 
mēnešu inflācijas apmē-
ru.”. Centrālās statistikas 

pārvaldes mājas lapā pub-
licētā informācija liecina, 
ka iepriekšējo 12 mēnešu 
inflācija (patēriņa cenu 
pieaugums) ir 1%. Tātad 
secināms, ka Tarifa iz-
maiņas, atbilstoši Līguma 
3.4. punktam, iespējamas 
1% jeb EUR 0.08 (astoņu 
centu) apmērā - izmainītā 
tarifa apmērs būtu EUR 
8.57 nevis pieprasītie EUR 
10.18. 2015.gada 27.jūlijā 
no SIA „Clean R” saņemta 
vēstule, kurā tā apliecina 

savu piekrišanu šādām at-
kritumu apsaimniekošanas 
maksas izmaiņām. 

Ņemot vērā 2014. gada 
21. martā noslēgtā ie-
pirkuma līgumu Nr.134 
starp Ozolnieku novada 
pašvaldību un SIA „Clean 
R” tika nolemts  apstip-
rināt atkritumu apsaim-
niekošanas maksu Ozol-
nieku novada pašvaldībā 
EUR 8.57+PVN par vienu 
kubikmetru, iepriekšē-
jo EUR 8.49 vietā (tari-
fa izmaiņas EUR 0.08). 
Izmaiņas atkritumu ap-
saimniekošanas maksā stā-
jas spēkā 2015.gada 1.ok-
tobrī, ar noteikumu, ka SIA 
„Clean R” vismaz 30 dienas 
pirms jaunās maksas spēkā 
stāšanās rakstveidā infor-
mē klientus par izmaiņām 
atkritumu apsaimniekoša-
nas maksā. 
Solvita Cukere sadarbībā ar 

Zandu Ošu

Gada sākumā Ozol-
nieku novada pašvaldī-
ba izsludināja konkursu 
“Ozolnieku novada Gada 
cilvēks”, aicinot izvirzīt 
pretendentus deviņām no-
minācijām. Viena no tām 
ir “Gada saimnieks savā 
sētā”. Jūlijā konkursa vēr-
tēšanas komisija – Ozol-
nieku domes priekšsēdētā-
ja vietnieks Guntis Rozītis, 
deputātes Rasma Skruļa, 
Dina Tauriņa un „Ozol-
nieku Avīzes” redaktore 
Solvita Cukere apbraukāja 
Ozolnieku novada pagas-
tus, lai iepazītu un tiktos 
ar saimnieciskiem un izda-
rīgiem novadniekiem, kuri 
skaisti iekopuši dzīves vidi 
savai ģimenei.

Vērtēšanas komisija 
viesojās Cenu pagasta „Au-
riņos”, kur jaunie saim-
nieki Jānis un Nadežda 
Voronko stāsta: „Māja un 
apkārtne iekopta 10 gadu 
laikā. Esmu pārņēmis tēva 
iesākto. Piemājas dīķī ie-
laistas zivis, izveidots no-
žogojums pērļu vistiņām, 
izveidoti atpūtas stūrīši 
abiem bērniem. Pamazām 
attīstām arī savu pamatno-
darbošanos - kūpinām un 
tirgojam žāvētu gaļu.”

Cenu pagasta „Caunītēs” 
mūs pārsteidz darba duna, 
jo tiek atjaunota dzīvoja-
mā ēka, top āra nojume un 
būvēta aka. Latviskā stilā 
veidotās sētas saimnieki 
Jānis un Sandra Rubeņi, 
kuru ģimenē aug četri bēr-
ni, šeit saimnieko nesen, 
bet paspējuši izdarīt netica-
mi daudz - atjaunota senā 

klēts, sakopta apkārtne, 
kur slejas iespaidīgi aktīvās 
atpūtas laukumi bērniem 
un jauniešiem, izrakts dī-
ķis, atjaunots senlaicīgais 
pagrabs. Mājas saimnieki 
atjaunotajā klētī jau uzņem 
viesus - bērnus un skolēnus 
radošajās darbnīcās, kur 
iespējams arī pašiem izcept 
maizes kukulīti.

Salgales pagasta kokau-
dzētavā „Bētras” visi čakli 
strādā, kopīgiem spēkiem 
bruģējot jaunuzceltās sil-
tumnīcas daļu, lai varētu 
uzstādīt iekārtu stādu po-
došanai. Arnolda Grosa 
mazdēls ar lepnumu izrā-
da Pārtikas un veterinārā 
dienesta (PVD) prasībām 
atbilstoši iekārtoto pārtikas 
pārstrādes telpu, kur uzstā-
dīta jauna iekārta medus 
sviešanai un žāvētava. Iveta 
Grosa izrāda plašo saimnie-
cību ar augļu un ogu pārpil-
nību, daloties pieredzē ar 
dažādām dārzkopības gud-
rībām. Komisiju šeit prie-
cē gan sakoptie lauki, gan 
ģimeniskā kopības sajūta. 
Uz jautājumu, kā veicas 
biznesā, saimnieks smaidot 
atbild: „Mums tas nav biz-
ness, bet gan dzīvesveids!”

Cenu pagasta Dalbes 
„Madarās” viss vācu stilā 
būvētās mājas apkārtnes 
skaistums ir saimnieka 
Māra Lindes izlolots un 
paša rokām gatavots. Šeit 
komisiju priecē plašā un ie-
koptā mājas apkārtne, kur 
atpūtas zonai dīķmalā bla-
kus gozējas arī kopti upeņu 
stādījumi un sporta aktivi-
tāšu laukumi.

Salgales pagasta „Amo-
liņos” jaunuzcelto māju 
un tās apkārtni ar lep-
numu izrāda vietējais 
uzņēmējs - kartupeļu un 
graudu audzētājs Juris 
Strēlnieks, kurš šeit saim-
nieko kopā ar dzīvesbied-
ri Ivetu un abiem dēliem. 
Juris stāsta, kā tapusi jau-
nā ģimenes māja, izceļot 
un uzslavējot arī pārējo 
ģimenes locekļu devumu. 
Ģimene lepojas ar abiem 
dēliem, kuriem uzticēti 
mājas apkārtnes sakopša-
nas darbi.

Komisija viesojās arī 
Salgales pagasta „Lejnie-
kos”, „Ilgvaros” un „Dela-
fermā”, Ozolniekos, Celt-
niecības ielā 13, pie Māras 
un Sergeja Semjonoviem, 
kā arī „Ančos” pie Ingas un 
Ivara Vīnaviem, kuri bla-
kus darba pienākumiem 
gadu no gada pilnveido arī 
savu dzīves vidi.

Konkursa vērtēšanas 
komisija ir pārliecināta, 
ka skaistu un sakoptu vie-
tu novadā katru gadu top 
arvien vairāk. Uzvarētājus 
godināsim Valsts svētku 
pasākumā 17. novembrī 
Ozolnieku Tautas namā.

Solvita Cukere

Izvērtēti sakoptākie īpašumi Ozolnieku novadā 
nominācijai „Gada saimnieks savā sētā”

7. augustā Ozolnieku 
novada Garozas pamat-
skolā pulcējās konkursa 
„Laukiem būt!” un jauniešu 
uzņēmējdarbības mācību 
„Tu vari vairāk!” 45 dalīb-
nieku salidojums. Pasāku-
mā uzstājās mārketinga 
speciāliste Kristīne Lāce 
Raibarte, trīs jaunie uzņē-
mēji – Garage Bow Ties 
izveidotājs Roberts Kroģe-
ris, Tims mints īpašniece 
Dace Oberšate un uzņēmu-
ma Dabba pārstāvis Jānis 
Ķesa. Lekciju tēmas aptvē-
ra gan uzņēmēju personīgo 
pieredzi, gan informāciju 
par eksporta tirgiem, gan 
jautājumus par uzņēmuma 
vizuālās identitātes izvei-
došanu, kur tika sniegti arī 
praktiski padomi.  Noslē-

gumā jaunieši tika aicināti 
orientēties dabā – dodoties 
foto orientēšanās aktivitā-
tē, kur ne tikai bija jāatrod 
dažādi objekti, bet arī pie 
katra jānofotografējas at-
bilstoši norādēm. Izturīgos 
orientieristus apbalvojām 
ar žurnāla „Saimnieks” un 

žurnāla „Agro Tops” bal-
vām. Nākamā svarīgā akti-
vitāte  jauniešiem ir piedalī-
šanās 2015. gada konkursā 
„Laukiem būt!”, kas tika 
izsludināts 10. augustā. 

Baiba Bērziņa, LLKC Lauku 
attīstības nodaļas projektu 

vadītāja

Garozā norisinās konkursa 
„Laukiem būt!” dalībnieku 
salidojums 

"Bētras"

"Auriņi"

SIA “Ozolnieku 
KSDU” paziņojums

SIA “Ozolnieku KSDU” aicina klientus, kuriem ir 
uzkrājušies parādi, līdz 2015.gada 30.septembrim 
noslēgt vienošanos par parāda apmaksu. Klientam 
pēc vienošanās izpildes tiks pilnībā dzēsti aprēķinā-
tie nokavējuma procenti.

Kontaktinformācija: Tel. 22029322, 63084560, 
e-pasts: santa@oksdu.lv

Darbu šajā mācību gadā 
uzsāks robotikas un kons-
truēšanas pulciņš, estē-
tikas, teātra un retorikas 
pulciņš, debašu klubs un 
franču valodas apmācība, 
individuālās un grupu no-
darbības vidusskolēniem 
„Pētniecība ķīmijā”. 

Viena no prioritātēm 
ir arī estētiskas un drošas 
skolas vides izveide un uz-
turēšana, iedzīvinot ikdienā 
skolas pamatvērtības.”

Jeļena Žoide, Teteles 
pamatskolas direkto-
re: „Mācību gadam esam 
gatavi. Skolā ir izveidojies 

stabils pedagogu kolektīvs, 
kas apmācīs 181 bērnu. 
Mācību vide ir sakārtota - 
izremontēta sporta zona, 
tai pieguļošās dušas un 
ģērbtuves, kabinets sporta 
skolotājai. Skolas apkārtni 
esam padarījuši bērniem 
drošu. Plānojam remontēt 
arī skolas katlu māju un pie 
Tetelmindes torņa Lielupes 
malā izveidot skatu lau-
kumu. Bērnu drošībai pie 
skolas uzstādīts „guļošais 
policists”. 

Mācību darbā īstenojam 
divas pamatizglītības un di-
vas speciālās programmas 
bērniem ar mācīšanās trau-

cējumiem abām plūsmām. 
Paši izstrādājām metodiku 
darbam ar šiem skolēniem. 
Priecājamies, ka skolēni 
veiksmīgi var nokārtot vi-
sus valsts pārbaudījumus. 
Mācību darba prioritāte 
ir kvalitatīva programmu 
apguve un pedagogu pie-
redzes apmaiņas procesa 
aktivizēšana. Svarīgi dot 
skolēniem nepieciešamo 
mācību motivāciju caur 
individuālo darbu. Aug-
sti vērtējam sadarbību ar 
novada sociālajiem dar-
biniekiem. Mērķtiecīgi ie-
pazīstinām skolēnus ar iz-
glītības iestādēm, kur viņi 
varēs turpināt mācības. 
Skolā piedāvājam sporta 
pulciņus - vispārējā fizis-
kā sagatavotība, volejbola 
turnīrs, ielu vingrošana 
un šahs. Bērni var izkopt 
savas spējas un prasmes 
vizuāli lietišķās mākslas 
pulciņā, pērļotavā, vokā-
lajā un instrumentālajā 
ansamblī, rokdarbu pulciņā 
sākumskolai, kokapstrādē, 
datorzinībās, sporta dejās 
un ritmikas pulciņā.”

Solvita Cukere

Ozolnieku novada skolas 
gaida skolēnus

Apstiprināts projekts 
“Būsim vienoti!”, ko Zem-
gales NVO centram iesnie-
guši Ozolnieku novada 
jauniešu centri sadarbībā 
ar jauniešu organizāciju 
“CHEESE”. Projekta mēr-
ķis ir veicināt savstarpējās 
izpratnes veidošanu un 
stereotipu mazināšanu 
starp vietējiem jauniešiem 
un novadā dzīvojošajiem 
Ķīnas pilsoņiem. Projekta 
realizācijas termiņš ir no 
2015. gada 1. septembra 
līdz 2015. gada 31. oktob-
rim. Plānots, ka projekta 
aktivitātēs: „Sportojam 
VISI, neatkarīgi no tautī-
bas”, „Ideālās NACIONĀ-
LĀS vakariņas”, „MĀKS-
LAS vakars” un „Kopā 

jautrāk!” tiks iesaistīti vi-
dēji 15 vietējie jaunieši un 
15 Ķīnas pilsoņi.

Projekts tiks realizēts 
sadarbībā ar Ozolnieku 
novada jauniešu cen-
triem, ko finansēs Latvi-
jas Republikas Kultūras 
ministrija sadarbībā ar 
Zemgales NVO atbalsta 
centru.

Einārs Ervīns Deribo, 
projekta vadītājs

Ozolnieku novada 
jaunieši veidos sadarbību 
ar novadā dzīvojošiem 
Ķīnas pilsoņiem

(sākums 1. lpp.)

Ar 1. oktobri mainās maksa par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu
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Jau 8. gadu Rumānijā, 
Pitesti pilsētā, notiek tradi-
cionālās mūzikas, mākslas 
un deju festivāls. Festivālā 
piedalās mūzikas un deju 
kolektīvi, pūtēju orķestri no 
dažādu valstu sadraudzības 
pilsētām. Šovasar Salgales 
Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi piedalījās bērnu 
mākslas nometnē, kas 
notika festivāla ietvaros. 
Bērnu nometni organizēja 
Pitesti pilsētas bērnu un 
jauniešu interešu izglītības 
centrs. 150 pasākuma da-
lībnieku vidū bija bērni no 
Pitesti centra dažādajiem 
mākslas pulciņiem, viesi 
no Turcijas un no Salgales 
Mūzikas un mākslas skolas.

Pirmais uzdevums bija 
iekārtot Latvijas stendu, 
kas prezentē mūsu valsti. 
Ar lepnumu sirdī uzvilkām 
tautas tērpus, iekārtojām 
degustāciju galdu, apmeklē-
tājus cienājot ar rupjmaizi, 
cidoniju un dzērveņu sukā-

dēm. Goda vietā – Latvijas 
valsts karogs. Rumāņi mūs 
cienāja ar savu tradicionāli 
pagatavoto kukurūzas vā-
līti un mācīja rumāņu tra-
dicionālās dejas, turpretim 
mēs rumāņu jauniešiem 
mācījām tautas dejas – Tū-
daliņ, tāgadiņ un Plaukstiņ-
polku, cienājām ar līdzi at-
vesto rupjmaizi un medu. 
Apskatījām Pitesti pilsētas 
centru, kur norisinājās tradi-
cionālās mūzikas koncerts, 
apmeklējām Rumānijas da-
bas un vēstures muzeju un 
Rumānijas lielāko Zoodārzu. 

Priecājāmies par iespē-
ju doties Karpatu kalnos 
un apskatīt klosteri Cur-
tea de Arges – Rumānijas 
karaļu atdusas vietu. No-
metnes noslēgumā ar pa-
teicīgām sirdīm saņēmām 
dāvanas, izbaudījām dejas 
un dziesmas pie ugunskura.

Mārīte Jevstigņejeva, Sal-
gales Mūzikas un mākslas 

skolas skolotāja

Novada pirmsskolas iestādēs strādā 
radoši 

Augustā Ozolnieku 
novada Salgales pagastā 
notika radošās nodarbī-
bas bērniem „Mēs Dieva 
dabā”. Šis gads iedvesa 
jaunas vēsmas aktivitāšu 
organizēšanā un realizē-
šanā, kas bērniem notiek 
katru vasaru kopš 2002. 
gada. Darba grupa, sadar-
bībā ar biedrību „Salgales 
atbalsta biedrība” pieda-
lījās „Latvijas Vides Aiz-
sardzības Fonda” (LVAF) 
rīkotajā projektu konkur-
sā „Atbildīgs dzīvesveids” 
aktivitātē „Vides izglītības 
nometņu organizēšana 
skolas vecuma bērniem”. 
Pateicoties Ozolnieku 
novada pašvaldības līdz-
finansējumam, LVAF pie-
šķīra finansējumu dienas 
nometnes organizēšanai 
30 Ozolnieku novada bēr-

niem vecumā no 6 līdz 12 
gadiem.

Nedēļas nometnes 
tēma bija „Pasaules radī-
šana” sešās dienās, pēcte-
cīgi aplūkojot šo procesu. 
Mūsdienu tehnoloģiju 
laikmetā dabas saudzēša-
na un dzīvošana saskaņā 
ar to ir viena no vērtībām, 
kas jāakcentē bērnu au-
dzināšanas procesā.

Bērni ar interesi iz-
zināja dabas resursu un 
ekoloģijas nozīmi savā ik-
dienā, iepazīstot Tērvetes 
dabas parku un apmek-
lējot „Zaļo klasi”. Kopīgi 
atklājām daudz intere-
santus faktus nodarbībā 
„Kontinenti” Latvijas Da-
bas muzejā un ciemojā-
mies vietējā uzņēmumā 
„E-Daugava”. Nometnes 
laikā gūtās zināšanas bēr-

ni pārbaudīja, piedaloties 
viktorīnā, kā arī radošajās 
nodarbībās, veidojot augu 
atveidus dažādās mākslas 
tehnikās. Caur spēlēm vē-
rojām un pētījām Latvijas 
dabas daudzveidību. 

Katru dienu bērni ie-
pazinās ar Bībeles stās-
tiem vai līdzībām, iz-
mantojot ekoloģiskus, 
bērniem draudzīgus 
mācību līdzekļus stās-
tu sižeta papildināšanai. 
Nometne deva iespēju 
darbojoties kopā, izbau-
dīt skaistu vasaras nedē-
ļu. Kā piemiņas zīme šī 
gada nometnei ar cerību 
tajā tikties arī nākamajās 
vasarās, baznīcas dārzā 
tika iestādīta kļava.

Alise Bētiņa, nometnes 
„Mēs Dieva dabā”  

audzinātāja

Ar šādu nosau-
kumu finansējumu 
ir ieguvis Ozolnie-
ku novada domes 
iesniegtais Eiropas 
Savienības Mūžizglī-
tības programmas 
Erasmus + projekts.

 
Projekta kopējais fi-

nansējums - 10 895 EUR. 
Projekta galvenais uzde-
vums – novada izglītības 
iestāžu vadītāju kvalifi-
kācijas celšana, mācoties 
kursos Lielbritānijā šī 

gada oktobrī, lai pēc tam 
labāko no ārzemēs apgūtā 
ieviestu savās izglītības 
iestādēs. 

Uz Lielbritāniju mācī-
ties dosies novada skolu 
direktori Klāra Stepanova 
- Ozolnieku vidusskola, 
Dina Štelmahere - Garo-
zas pamatskola, Jeļena 
Žoide - Teteles pamat-
skola, kā arī Liene Šmite 
- Ozolnieku novada Izglī-
tības nodaļas metodiķe 
un Māra Pūre - Ozolnieku 
novada Izglītības noda-

ļas starptautisko projek-
tu koordinatore. Ikviena 
novada ģimene vēlas labu 
izglītību saviem bērniem. 
Par to arvien aizdomāja-
mies, uzsākot jaunu mā-
cību darba cēlienu. Kva-
litatīva, konkurētspējīga 
izglītība – tā ir audzēkņu, 
viņu vecāku, arī skolotāju 
un skolu vadītāju galvenā 
vēlme, jauno mācību gadu 
uzsākot, jo mēs neva-
ram dzīvot tikai šodienai. 
Mūsu nākotne - laimīgi, 
veseli un izglītoti bērni. 

Galvenā kursu tēma An-
glijā, Sauthemptonā, būs 
par to, kā darboties vi-
siem kopā – audzēkņiem, 
skolotājiem, iestāžu vadī-
tājiem, sabiedrībai, attīs-
tot izglītības iestādes un 
veidojot laimīgu dzīves 
vidi visiem. 

Konkursā uzvarējis ir 
arī Erasmus+ projekts 
par starp priekšmetu 
saiknes paņēmiena lie-
tošanu skolēnu karjeras 
veidošanā, kā līdzekli 
izmantojot dramatizāciju. 

Šo projektu īstenos Ozol-
nieku vidusskola sadarbī-
bā ar Vācijas Ausburgas 
un Bobingemas vidussko-
lām, Igaunijas un Turcijas 
izglītības iestādēm. Novē-
lu, lai visi starptautiskajā 
sadarbībā gūtie iespaidi 
un zināšanas patiešām 
būtu vērtīgs ieguldījums 
visu Ozolnieku iedzīvotā-
ju labklājībai.
Māra Pūre, Izglītības nodaļas 

projektu koordinatore

Kvalitatīva izglītība Ozolnieku novadā

Meklējot skaisto dabā
Augusta nogalē Ozol-

nieku novada Izglītības 
nodaļas vadītāji apmek-
lēja pirmsskolas izglītības 
iestādes novadā, lai tu-
vāk iepazītu iestāžu darba 
nianses un novērtētu saga-
tavotību jaunajam mācību 
gadam. 

Ilze Kuzmina, PII 
„Pūcīte” vadītāja: 
„Šogad „Pūcītē” svinējām 
pirmo izlaidumu un uz-
ņēmām jaunus bērnus. 
Jaunuzņemtajai bērnu 
grupai devām nosaukumu 
„Laimes bērni”, kur liksim 
sākotni Montesori peda-
goģijas pamatelementu 
apguvei. Kopā PII „Pūcīte” 
šobrīd apmeklē 116 bērni. 
Šogad „Pūcītē” izveidots 
sporta laukums, līdz ar to 
šī gada darba prioritāte ir 
sporta nodarbības. Turpi-
nāsies uzsāktais darbs pie 
bērnu muzikālās izglītības 
un bērni varēs apgūt tau-
tas dejas, stiprināsim sa-
darbību ar vecākiem. Otra 
„Pūcītes” prioritāte šogad 
būs folkloras apguve caur 
latvisko gadskārtu ciklu. 
Esam uzrunājuši treneri 
sporta elementu apguvei, 
darbu iestādē uzsāks arī 
jauna mūzikas skolotāja 
un logopēds.”

Maira Ezermane, 
PII „Zīlīte” vadītāja: 
„Šobrīd iestādē kopā ar 
filiāli ir 254 audzēkņi. „Zī-
lītē” turpināsim darbu pie 
Frēbeļa metodes iedzīvi-
nāšanas un angļu valodas 
apguves. Iestādē strādā 

atbalsta personāls - spe-
ciālais pedagogs, logopēds 
un psihologs. Interešu 
izglītībā saglabāsim visu 
iepriekšējos gados labi 
iesākto. Mudināsim pe-
dagogus ikdienas darbā 
turpināt ieviest mākslas 
elementu apguvi un strā-
dāt ar folkloru. Pats svarī-
gākais ir izglītojoša vide un 
māju sajūta iestādē. „Zīlī-
tē” izremontēts pagrabs, 
veikta durvju nomaiņa, 
uzlikts jauns žogs, iestādīti 
koki un izveidoti apstādī-
jumi ēkas priekšpusē. Pie 
abām iestādēm šovasar 
ir atjaunoti rotaļlauku-
mi. Prioritāte šajā mācību 
gadā būs materiālās bāzes 
pilnveide atbilstoši bērnu 
vecumposmiem. Lielāka-
jiem bērniem liksim uzsva-
ru uz fonemātiskās dzirdes 
attīstību, bet mazākajiem 
bērniem - vairāk nodarbi-
nāsim sīko pirkstu mus-
kulatūru un celsim godā 
grāmatu lasītavas. Rudens 
periodā turpināsim iestā-
des 50. jubilejas gada ak-
tivitātes, kas noslēgsies ar 
svinībām novembrī.”

Dalita Narkevica, 
PII „Zīlīte” filiāles va-
dītāja, piebilst: „Uz PII 
„Zīlītes” filiāli šogad dosies 
86 bērni. Tas mums visiem 
būs jauns izaicinājums. PII 
„Zīlīte” filiālē veikts re-
monts grupas telpā, kāp-
ņu telpā un ēkas fasādes 
remonts. Iestādes izlai-
dumā iestādījām četras 
jaunas ābelītes, pamazām 

veidojot ābeļdārzu.”
Inese Karlevica, 

PII „Saulīte” vadītā-
jas vietniece: ” „Saulīti” 
ikdienā apmeklē vairāk 
nekā 150 bērni. Iestāde 
specializējusies divplūsmu 
apmācībā un mazākuma 
tautību programmu integ-
rācijā 7 grupās. Esam gata-
vi strādāt ar bērniem, ku-
riem ir īpašas vajadzības. 
Šogad iestādē ir uzstādīti 
elektriskie skapji drēbju 
žāvēšanai, saremontēts 
jumts, uzstādīta jaudīgāka 
ventilācija. Drīzumā SIA 
„Uzars” uzsāks jaunas auto 
stāvvietas izbūvi. Interešu 
izglītībā piedāvājam apgūt 
angļu valodu, tautiskās 
dejas un ir nodibināts an-
samblis. Organizējot svēt-
kus cieši sadarbojamies ar 
Ānes kultūras namu, Ānes 
Jauniešu iniciatīvu centru 
un sporta centru „Mālze-
me”. Grupiņās šogad iz-
veidosim eksperimentu un 
rokdarbu centrus. Jaunajā 

mācību gadā darbu uzsāks 
jauna sporta un mūzikas 
skolotāja un pirmsskolas 
metodiķe, kura ieviesusi 
jaunumus nedēļu tēmu un 
svētku plānojumā. Šogad 
pirmo reizi svinēsim 
Dzejas dienas un Tēva die-
nu, turpināsim apgūt lat-
viskās svētku tradīcijas.” 

Elīza Juste, PII „Bi-
tīte” vadītāja: „Iestādē 
šobrīd ir 77 bērni. Interešu 
izglītībā esam saglabājuši 
latviešu valodas apmācību, 
tautiskās dejas un kori-
ģējošo vingrošanu, angļu 
valodas nodarbības, bet 
sporta skolotājs papildus 
vadīs fizisko sagatavotību 
svaigā gaisā. Esam ieinte-
resēti mācību procesa kva-
litātes celšanā. Pedagogi 
izglītojas, esam iedziļinā-
jušies Valdorfa un Mont-
esori apmācības niansēs. 
Darbu šogad uzsāks jauna 
mūzikas skolotāja ar ma-
ģistra grādu mūzikas tera-
pijā. Pamazām sakopjam 

PII pieguļošo ābeļdārzu 
un absolventi katru gadu 
stāda jaunas ābelītes. Ies-
tādes ārpusē novietotas 
novērošanas kameras. 
Divās grupās ir veikti ka-
pitālie remonti. Izdevās 
atjaunot parketa grīdas, 
uzstādīti drēbju žāvētāji, 
bērniem būs skaisti ska-
pīši. Vēlamies katrā gru-
pā ieviest pundurtrušus 
un sakņu dārzu, lai bērni 
mācās atbildības sajūtu. 
Atteiksimies no plastilīna, 
pārejot uz veidojumiem 
no mīklas. Pamazām atsa-
kāmies no plastmasas par 
labu koka rotaļlietām. Sa-
darbojamies ar labdarības 
biedrību „Tuvu” un iestādē 
ir „sirds diena”, kurā snie-
dzam praktisku atbalstu 
citām ģimenēm. Šobrīd 
cīnāmies par „zaļā karoga” 
piešķiršanu iestādei, pie-
daloties aktivitātēs, ko rīko 
SIA „Zaļā josta” Cūkmena 
projekts.”

Solvita Cukere
Līdz 8. augustam vairāk 

nekā 20 brīvprātīgie no 
Vācijas labdarības biedrī-
bas „Global Aid Network 
Germany” („GAiN”), kuri 
jau vairākus gadus sadar-
bojas ar Ozolnieku novada 
biedrību „TUVU”, savu at-
vaļinājuma laiku pavadīja 
Latvijā, palīdzot mazturī-
gām ģimenēm. Vācijā sa-
ziedotās lietas, nonāk pie 
ģimenēm Latvijā ar bied-
rības „TUVU” palīdzību, 
apzinot, uzrunājot un pa-
līdzot tiem, kas nonākuši 
grūtībās. 

Labdarības organizā-
cijas „GAiN” dibinātāju 
(Klauss Dīvalds) ar brīv-
prātīgajiem palīgiem no 

Vācijas Ozolnieku novadā 
sagaidīja labdarības bied-
rības „TUVU” dibinātājas 
Lāsma Cimermane un 
Zane Rautmane. Abas no-
vadnieces bija apzinājušas 
un izvēlējušās 12 mazturī-
gas ģimenes, kuras ieprie-
cināt ar dāvanām, kā arī 
divas ģimenes, kuru sliktā 
stāvoklī esošos mājokļus 
kopīgiem spēkiem šovasar 
izremontēt. 

„Pēc padarītā visi kopī-
gi nosvinējām lielo vasa-
ras būvprojektu noslēgu-
mu. Skatoties foto, domās 
atgriezāmies vietās, kas 
vēl pirms laika bija ka-
tastrofālā stāvoklī. Tagad 
piecu bērnu ģimenei tās 

ir tikai atmiņas, jo māja 
ir pārvērtusies līdz ne-
pazīšanai. Prieka asaras 
acīs bija visiem labdarības 
projektā iesaistītajiem,” 
par šovasar piedzīvoto 
stāsta Zane Rautmane.

Zanes teikto papildina 
Lāsma: „Tika nosiltinātas 
ārsienas, vienā mājoklī ir 
nomainīti logi, bet otrā uz-
mūrēta krāsns, nomainīta 
arī visa elektroinstalācija 
un veikti citi remonti, jo 
tas bija cietis ugunsgrē-
kā”. Pēc veiktajiem mā-
jokļu atjaunošanas dar-
biem Lāsma un Zane kopā 
ar vācu brīvprātīgajiem 
apciemoja vēl 12 ģimenes, 
kurām sagādāja neaiz-

mirstamus kopā būšanas 
un prieka mirkļus.

Ja vēlaties palīdzēt kādai 
ģimenei ar bērniem grū-
tā dzīves situācijā, lūgums 
sazināties ar biedrības 
„TUVU” vadītājām. Valdes 

priekšsēdētāja Lāsma Ci-
mermane - 29186682. Val-
des locekle Zane Rautmane 
- 26319985. 

E-pasts: org.tuvu@
gmail.com

Solvita Cukere

Biedrība „TUVU” iepriecina ģimenes ar bērniem

Salgales Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi 
nometnē Rumānijā
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Šī vasara novada dejotā-
jiem bijusi pārsteigumiem 
bagāta. Kad novada svētki 
aizvadīti un koncerti izde-
joti, nolēmām, ka laiks savu 
deju pūru parādīt arī čarda-
šu, maģāru un vīnu zemē - 
Ungārijā.

14. jūlijā, ceļā līdzi ņemot 
astoņas tautas dejas un tik-
pat daudz tautasdziesmas 
koncertam, krāšņos latviešu 
tautas tērpus un akordeonu, 
teicām ardievas Latvijas vēsa-
jai vasariņai un devāmies ceļā 
uz saules pielieto Ungāriju. 
Kopā ar Ozolnieku dejotājiem 
ceļojumā devās arī vairākas 
koristes, pašmāju mūziķi un 
viesdejotāji no „Laimes Lā-
čiem”. Koncertprogrammai 
dejas izvēlējās un iestudēja se-
nioru deju kopas „Ozolnieki” 
vadītāja Mārīte Skrinda, bet 

koristus saorganizēja un kon-
certa repertuāru piemeklēja 
Dace Cabe.

 Ungāru zeme mūs sagai-
dīja ar vasarīgu svelmi - vien-
padsmitos vakarā Budapeštā 
+ 30 grādi C. Braucot ar 
kuģīti pa naksnīgo Donavu, 
jūsmojām par izgaismota-
jām vēsturiskajām celtnēm 
un tiltiem. Nākamajās die-
nās, gides Aijas pavadībā, 
devāmies ekskursijā pa Bu-
dapeštu, viesojāmies ungāru 
lauku sētā, puštā (stepē), kur 
noskatījāmies maģāru jātnie-
ku un zirgu  izrādi, devāmies 
neaizmirstamā braucienā 
pa puštu  pajūgā, baudījām 
vijoļspēli, čardašu, gulašu 
un ungāru vīnu. Pabijām arī 
Ungārijas termālajos basei-
nos Pamukallē un Annas alā 
Bukk kalnos.

Agros rītos un vakaros 
dejotāji un dziedātāji vēl 
kopīgos mēģinājumos „pie-
slīpēja” līdzpaņemto reper-
tuāru. Koncerta rītā termo-
metra stabiņš ārā tuvojās + 
40 grādu atzīmei, bet de-
jotāji un dziedātāji posās 
tautas tērpos. Līdz koncer-
ta vietai vairāki kilometri 
no viesnīcas kājām ejami. 
Lepnā gājienā devāmies uz 
koncerta vietu Miškoļcas 
- Topoļcas termālajos ba-
seinos, sviedru straumītēm 
tekot pa mugurām.

Koncerta skatītāji - basei-
nu apmeklētāji un atpūtnie-
ki. Dejotāji dejoja no sirds! 
Ik pēc pāris dejām koncer-
tu papildināja dziedātāju 
skandētās tautasdziesmas. 
Skatītāji un klausītāji priekš-
nesumus pavadīja ar aplau-

siem, mirkstot baseinos. Pēc 
koncerta arī mēs izbaudī-
jām Miškoļcas – Topoļcas 
pazemes termālo baseinu 
valdzinājumu, ļaujoties 
ūdens veldzei. Paldies Ozol-
nieku Tautas namam par 

organizatorisko darbu un 
sadarbību ar tūrisma firmu 
”Ceļojumbode” un Ozolnie-
ku novada pašvaldībai par 
atbalstu.
Dace Cabe, SDK „Ozolnieki” 

koncertmeistare

21 gads apritējis, kopš savas 
durvis jaunajiem talantiem vē-
rusi deju studija “Kaprīze”.  Kopš 
1994. gada darbojusies Jelgavā, 
Rīgā, kā arī citās pilsētās, un nu 
tā sniedz enerģisku dzīvesveidu 
arī Ozolnieku novadā. Pagājuša-
jā sezonā bērni sāka piedalīties 
sacensībās, kur nepalika nepa-
manīti. Alise Petrago hip hop 
dejās izcīnīja 3. vietu solo un 
3. vietu duetu kategorijā kopā 
ar Megiju Krūzbergu. Edvards 
Upenieks un Māra Elizabete Tin-
nisena deju kategorijā bērniem 
hip hop dueti ieguva godpilno 
3. vietu un Edvards Upenieks 4. 
vietu solo kategorijā. Sacensī-
bās ir dažādi līmeņi un var pie-
dalīties ar nelielu deju pieredzi. 

“Kaprīzes” pedagogi jau pēc pir-
majiem 6 nodarbību mēnešiem 
sūta audzēkņus uz sacensībām, 
jo tur bērns, redzot citus dejotā-
jus, attīsta sporta garu.  „Bērni 
kolektīvā ir draudzīgi un centīgi. 
Darbs ar Ozolnieku dejotājiem ir 
ļoti motivējošs. Vislielākais gan-

darījums ir vērot dejotāju 
izaugsmi un saliedētību. 
Esmu skolotāja viņiem 
un viņi ir skolotāji man”: 
optimistiska ir trenere 
Indra Nadziņa, kura papil-
dus apgūst fizioterapeita 
profesiju Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijā. 
„Kaprīze” aicina jaunus 
dalībniekus uz aktīvu un 
enerģisku deju sezonu. 
Nodarbības notiks Ozol-

nieku Sporta namā otrdienās un 
sestdienās gan bērniem, gan mā-
miņām. Vairāk informācijas, se-
kojot līdzi Ozolnieku filiāles dar-
bībai studijas mājas lapā www.
kaprize.lv.

Solvita Cukere

«Ozolnieku Avīze»
Metiens – 3500 eks.
Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, 
Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482
e-pasts: avize@ozolnieki.lv 
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem 
atbild autors.

sportskultūra

Latvijas čempionāta 
ūdensmotocikliem 
3. posms Ozolnieku ezerā

26. jūlijā Ozolnieku ezerā 
notika Latvijas čempionāta 
ūdensmotocikliem 3. pirmspēdē-
jais posms 15 sportistu klasēs.

3. posmu Ozolniekos organizē-

ja biedrība „Latvijas Ūdensmoto-
ciklu sporta asociācija”. Čempio-
nātā piedalījās labākie sportisti 
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Somijas un Krievijas, tostarp arī 

mūsu novadnieki. Skatītāji visas 
dienas garumā Ozolnieku ezerā 
varēja vērot augsta līmeņa spor-
tistu prasmes. Sacensības tika 
rīkotas vairākās grupās un tajās 
piedalījās gan iesācēji un entuzi-
asti, gan profesionāļi. Tās vadīja  
„Latvijas ūdensmotociklu sporta 
asociācijas” izveidota un apstipri-
nāta tiesnešu kolēģija. 

Starptautiskā konkurencē va-
ram lepoties ar mājinieku sniegu-
mu. SKI Veteran 35+ klasē novad-
nieks Jānis Uzars ir čempionāta 
līderis ar kopā 3 sacensību pos-
mos gūtajiem 528 punktiem. Pār-

liecinoši startēja arī Jāņa Uzara 
meita Krista Uzare un vēl vairāki 
novadnieki - Pēteris un Inese Lī-
kumi, kā arī Grēta Zalcmane.

Pēc sacensībām Jānis Uzars 
dalās pārdomās: ”Ozolnieku ezers 
ir piemērots šādu sacensību or-
ganizēšanai - ērta piebraukšana 
un sakopta apkārtne, var teikt, ka 
šeit, pateicoties sakārtotai infra-
struktūrai, startēt ir droši.” 

Šī gada Latvijas čempionus 
ūdensmotocikliem uzzināsim pēc 
sacensību 4. posma augusta noga-
lē Saulkrastos.

Solvita Cukere

Ozolnieku 
novada svētkos 
ezermalā varējām 
ļauties vaļsirdīgai 
sarunai ar šovasar 
izdotās grāmatas 
„Dvēseles čuksti” 
autori Evitu Maur-
mani.

Atverot grāma-
tu, autore stāsta: 
„Šeit apkopotas 
manas atziņas par 
dažādiem dzīves notiku-
miem un personiskā piere-
dze. No visām manas dzīves 
grūtībām ir piedzimušas 
„Gaismas pērles”, kas dzie-
dinājušas mani un tagad tur-
pina dziedināt citus. Ceru, ka 
šī grāmata lasītājus piepildīs 
ar mieru, mīlestību un radīs 
iekšēju drošības sajūtu.”

„Šī grāmatas tapšana ir 
liels brīnums arī man pašai. 
Esmu sapratusi, ka mums 
katram jārūpējas gan par fi-
zisko ķermeni, gan dvēseli, 
tikai tad mēs kļūstam veseli. 
Mums ir jāieklausās tajā, ko 
lūdz mūsu dvēsele. Šobrīd 
mācos dzīvot apzinātu dzīvi. 
Svarīgi ir tas, ko domājam, 
runājam un pēc tam darām. 
Viss šeit rakstītais ir nācis 
caur smagu un sāpīgi izdzī-
votu personisko pieredzi. 
Piecu gadu laikā mūsu ģime-
ne ir izdzīvojusi smagas sā-
pes, un šobrīd varam dalīties 
citiem par stiprinājumu,” 
atzīst Evita.

Grāmata sākās ar dzīves 
lielajiem jautājumiem, ko 
Evita uzdevusi sev un citiem 
cilvēkiem, ar kuriem bija sa-

skārusies. „Esmu sapratusi, 
ka mums visiem jāmācās 
pāriet no prāta uz sirds uz-
tveres līmeni. Arvien ir cilvē-
ka izvēle, vai viņš ieklausīsies 
savā dvēselē un „raksies dzi-
ļāk” vai turpinās visus dvē-
seles signālus ignorēt. Jāļauj 
dvēselei atraisīties no tā, kas 
apgrūtina - naida, skaudības, 
dusmām, nepiedošanas, lai 
varētu piedzīvot garīgu lido-
jumu. Caur lielām grūtībām 
un sāpēm esmu mācījusies 
visu dzīvē pieņemt ar patei-
cību,” atziņās dalās grāmatas 
autore.

Evita novērojusi, ka cil-
vēki dalās trīs grupās - tie, 
kam dvēsele ir brīva, radoša, 
lidojoša, kam dvēsele snauž 
un gaida atmodu un, kam 
dvēsele sāp un kliedz. „Katra 
dvēsele šajā dzīvē ir ienākusi 
ar konkrētu uzdevumu un 
mērķi. Visi pārbaudījumi 
mūsu ģimeni ir tikai stip-
rinājuši. Ir lielo pārmaiņu 
laiks, laiks mainīties priekš-
statiem un atjaunoties. Ir 
laiks atgriezties pie SEVIS,” 
uzsver Evita Maurmane.

Solvita Cukere

Deju studija “Kaprīze” sāk jauno sportisko sezonu

Ar dejām un dziesmām uz Ungāriju

16. augustā Ozolniekos notika 
Skrējēju kluba „Ozolnieki” rīkotā 
garo distanču skriešanas seriāla 
„Ielūdz Ozolnieki 2015” piektā, pē-
dējā, sacensību kārta, kur piedalījās 
vairāk nekā 70 sportistu un veselī-
ga dzīvesveida cienītāju.

Līdzīgs dalībnieku skaits bija 
vērojams katrā sacensību kārtā, 
un tas ir labākais rādītājs pēdējo 
gadu laikā. Ozolniekus apmeklē-
juši skrējēji no dažādām Latvijas 
vietām, tostarp Jūrmalas, Bauskas, 
Liepājas, Ogres, Rīgas un kaimiņu 
novadiem.

Daudzās vecuma grupās godal-
goto vietu sarakstā iekļuvuši vie-
tējie Ozolnieku sportisti, kuri tika 
sveikti ar medaļām un diplomiem, 
bet labākajiem – Dacei Kovaļev-
skai, Daigai Dābolai, Mārim Pakār-
klim, Aināram Gudēvicam, Eliza-

betei Knopei un Žanim Jevsinam 
– tika pasniegti kausi.

Visu posmu rezultāti atrodami 
Latvijas skriešanas centra mājas-
lapā www.skriesim.lv. Jāuzsver, 
ka 12. septembrī notiks Ozolnieku 

novada atklātais čempionāts skrie-
šanā, kad dalībnieki varēs sacens-
ties par čempiona titulu 15 vecuma 
grupās.
Rolands Bartaševics, Skrējēju klubs 

„Ozolnieki”

Noslēdzies garo distanču skriešanas 
seriāls „Ielūdz Ozolnieki 2015”

Kolektīva nosaukums

Senioru deju kolektīvs 
„Ozolnieki”

Jauktais koris „Līga”

Bērnu un jauniešu muzikā-
lais teātris „Nianse” 

Bērnu vokālais ansamblis 
„Mārīte” (3 – 4 gadi, 5 – 7 gadi)

Amatierteātris

Fotostudija

Vokālais ansamblis 
„Procesā”

Bērnu mākslas studija 
„Krāsu pasaka”

Vēderdejas

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

Solo dziedāšanas stundas 
(individuālas nodarbības 
bez vecuma ierobežojuma)

Ārstnieciskā vingrošana

Pilates

Vingrošana  grūtniecēm

Cigun

Nodarbību diena

Svētdiena

Pirmdiena
Piektdiena

Pirmdiena
Piektdiena

Otrdiena
Ceturtdiena

Otrdiena
Ceturtdiena

Otrdiena

Otrdiena
Ceturtdiena

Trešdienās

Trešdienās

Otrdiena
Ceturtdiena

Pēc vienošanās

Pirmdienas
Ceturtdienas

Pirmdienas
Ceturtdienas

Pirmdienas
Ceturtdienas

Trešdienās

Uzņemšanas laiks

20. septembrī plkst. 18.00
Aicināti pāri vai kungi!

14. septembrī plkst. 18:00 
 ( pieteikšanās - vilhelms.vacie-
tis@gmail.com) 

7. septembrī plkst. 18.00 
(3 -10 gadus veciem bērniem)

3. septembrī 
plkst. 17.30 – 18.30

8. septembrī plkst.19.00

8. septembrī plkst. 18.30
(pieteikšanās - fotozo@inbox.lv)

Aicina pievienoties tenorus un 
altus. Kontaktēties ar vadītāju

9. septembrī plkst. 17.00 
(3 -14 gadi) Grupu laikus 
precizēs

23. septembrī plkst. 17.00 

2. septembrī 
Otrd. 14:00 – 15:00 (3-8 mēn.),
15:30-16:30 (1-2 g.)
Ceturtd. 14:00 – 15:00 (8-14 
mēn.), 15:30-16:30 ( 2-3 g.)

Kontaktēties ar pasniedzēju

7. septembrī plkst. 19:00

21. septembrī plkst.19:00

21. septembrī plkst.18:00
(Ar pieteikšanos)

19. septembrī plkst.19:00

OZOLNIEKU TAUTAS NAMA KOLEKTĪVI ATSĀK DARBĪBU 
UN AICINA JAUNUS DALĪBNIEKUS:

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

Vadītāja vārds, tel.

Mārīte Skrinda 
29428013

Vilhelms Vācietis 
26221168

Ingūna Lipska
29851718

Rūta Bergmane
28328935

Dace Vilne 
26730840

Rinalds Vācers 
26090808

Krists Boitmanis
26465837

Ilze Nakopitjana – 
Simkina
29739493

Marina Rižova 
28269759

Solvita Grasmane 
22037566
(vēlams iepriekš 
pieteikties)

Evija Lagzdiņa 
26411308

Zane Šilinska
28891642 

Anete Rone
27808138

Anete Rone
27808138

Ieviņa Zakrepcka
26750994

M A K S A S  K U R S I

Ieklausīties dvēseles 
čukstos

Sveicam  
Andri Grīnfeldu – 
seškārtējo Baltijas 
čempionu triālā!

Sveicam virves vilcējus 
„Ozoli” ar izcīnīto  

uzvaru Latvijas 
čempionātā virves 
vilkšanā abās svaru 

kategorijās!

darbīgie un talantīgie novadnieki



8 augusts 2015   

ziņojumu dēlis

Antoņinai Mundai - 90!
Izoldei Ozoliņai - 90!  

Annu Elferti
Genovefu Nagli

Viju Skuju
Emīliju Tropu

Zigrīdu  Dreismani
Marfu  Kārkli

Drosmu Ulmani
Laimoni Kļavu
Helēnu Uršti

Jāni Nikolajevu
Vitāliju Valeiņu
Mariju Vīganti

Mīļi sveicam 
septembra jubilārus!

Ozolnieku Tautas nams
SEpTEMbrī ielūdz

 No 15. septembra - 25. oktobrim.  
Eināra Kvila gleznu izstāde “Pie ūdeņiem”.

 18. septembrī Dzejas diena Ozolnieku novadā – poētiski literārs  
uzvedums „LATVIJA. SKAISTA ZIEMĀ UN APŽILBUSI NO SAULES VASARĀ”. 
Imanta Ziedoņa un citu autoru dzeja. Piedalās Ozolnieku novada amatierteātra 
aktieri un vokālais ansamblis „Procesā”. Režisore Dace Vilne. Ieeja bez maksas. 
13:00 Ānes kultūras namā 
15:00 Garozas pamatskolā 
18:00 Ozolnieku Tautas namā 
Sekojiet līdzi pasākumu reklāmai Ozolnieku mājas lapā www.ozolnieki.lv un afišās.

aizsaulē  
aizgājuši

Valdis Čerkovskis 1943
Otto Maculevičs 1943
Zina pelūde  1926
Mārtiņš  Vesmanis  1934
Gunta Valdmane  1942 
raimonds Miķelsons 1936

Info: www.ozolnieki.lv/kultura/tautasnams. T. 63050144, 26525350

12. septembrī plkst. 18.00 
Ānes kultūras namā ar jaunu 

programmu viesojas Rīgas cirks. 
Ieeja 3,00 EURNo vasaras mācies mūžu dzīvot - 

Mācies krāsas un siltumu krāt, 
Katram dzīvotam mirklim, 

Pieliekot mīļumu klāt.

2015. gada 26. septembrī 11.00
Mini Zoo „ Lauku sēta” Cenu pagasta Brankās

Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu 
rudens saulgriežu pasākums  

„MIķElīTIS - BagāTS VīRS!”
Programmā: 

 Rotaļas un danči Aizkraukles folkloras grupas „Karikste”  vadībā
 Miķeļa dienas radošās darbnīcas
 Uguns rituāls un Miķeļa zupas vārīšana
 Pašu veidota augļu un dārzeņu kompozīciju izstāde
 Pašu gatavotu augļu vai dārzeņu konservu loterija
 Gaidīsim esošās un topošās Ozolnieku novada daudzbērnu ģimenes!
P.S. Līdzi ņemiet pašu gatavotu kompozīciju un konservu burciņu
Pieteikšanās pasākumam: daudzberni@ozolnieki.lv, vai 29229482

OZOLNIEKU SPORTA CENTRS (Stadiona 
iela 5, Ozolnieki) OSC
OZOLNIEKU VIDUSSKOLA (Ovsk)
FUTBOLS OSC
(bez maksas, Treneris Rimants 
Štopis. Uzziņas un pieteikšanās pa 
tālruni 26402025) 
Bērnu grupas no 5 līdz 8 g.
VISPĀRĒJĀ FIZISKĀ  
SAGATAVOTĪBA OSC
(bez maksas, Trenere Una Tiliba. 
Uzziņas un pieteikšanās pa tālruni 
29452792)
KARATE OSC
(maksas, Treneris Sergejs Rubļovs. 
Uzziņas un pieteikšanās pa tālruni 
29276315
Bērnu grupas no 6 gadu vecuma 
VOLEJBOLS Ovsk 
(bez maksas, Treneri: Rasma Skru-
ļa un Marina Cīrule, Uzziņas un pie-
teikšanās pa tālruni: 26369160)
DEJOŠANA (“Kaprīze”) OSC 
(maksas, dejošanas nodarbību 
pasniedzēja Indra Nadziņa,  
tālrunis 20342139)
TENISS OSC un Ovsk 
(maksas, Treneris Ivars Zušs, 
uzziņas un pieteikšanās  
pa tālruni 29781229)
MOTOTRIĀLS
„MOTOTRIĀLA SKOLA”  
OZOLNIEKOS 
Treneris Kaspars Vērnieks,  
T: 29800891
AGARSKA TRIĀLA KLUBS 
Treneris Andris Grīnfelds,  
T: 26126103

OZO LEDUS HALLE
ŠORTTREKS 
Trenere Evita Krievāne, 
T:20004004 

DAIĻSLIDOŠANA 
Treneri: Ieva Pujāte un Aleksandrs 
Rjabiņins, T:29490345 
HOKEJS un vispārīgā fiziskā 
sagatavotība 
T: 29372774; 29388661

TETELE UN BRANKAS
SPORTA CENTRS „MĀLZEME „
FUTBOLS
(bez maksas, Treneris Rimants 
Štopis. Uzziņas un pieteikšanās pa 
tālruni 26402025)
KARATE
(bez maksas, Treneris Sergejs 
Fomenko. Uzziņas un pieteikšanās 
pa tālruni 26185248)
BOKSS
(bez maksas, Treneris Aleksandrs 
Knohs. Uzziņas un pieteikšanās pa 
tālruni 29895666)
MĀKSLAS VINGROŠANA
(maksas, Trenere Irina Šmeļova. 
Uzziņas un pieteikšanās pa tālruni 
29140880)
IELU VINGROŠANA
(bez maksas, Treneris: Roberts 
Naglis, T:25944000)

SALGALE
SALGALES PAMATSKOLAS SPORTA 
ZĀLE
Kontaktpersona - Salgales sporta 
organizators Daiga Zvejniece, 
T:29257841

GAROZA
GAROZAS PAMATSKOLAS SPORTA 
ZĀLE
Kontaktpersona - Garozas 
sporta organizators Juris Jevsins, 
T:29257841

plkst.
18:30
18:30
11:00
10:30
18:30
11:00

18:30

Sporta pasākumi
KOPTRENIŅŠ - Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”

KOPTRENIŅŠ - Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”

Atklātais Ozolnieku novada čempionāts skriešanā (5km un bērnu skrējieni)

KOPTRENIŅŠ - Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”

KOPTRENIŅŠ - Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”

CROSS COUNTRY 3H, 4H, 6H  4. posms Latvijas atklātais čempionāts sporta automašīnām Latvijas Kauss sporta un 

standarta apvidus automašīnām Latvijas atklātais kauss motocikliem un kvadracikliem  Skatītājiem - bez maksas!

KOPTRENIŅŠ - Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”

Ozolnieku Sporta centra pasākumi septembrī
Datums
02.09.
09.09.
12.09.
16.09.
23.09.
26.09.

30.09.

“Ozo” hallē ar 2015.
gada septembri tiks 

organizēti treniņi 
hOKEJĀ un vispusīgajā 
fiziskajā sagatavotībā 

bērniem.

Aicinām pieteikt 
zēnus un meitenes 
treniņnodarbībām!

Kontakttālruņi: 
29372774; 29388661 

E-pasts: jolga@inbox.lv

Ozolnieku novada Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa
SPORTA NODARBĪBAS BĒRNIEM

Salgales pagastā septembrī 
1.oktobrī plkst.14.00 

Starptautiskajai veco ļaužu dienai 
veltīts pasākums 

Salgales Mūzikas un mākslas skolas zālē.  
Lūdzu pieteikties līdz 26. septembrim. 

Tālr. informācijai: 29109265

Atbalsta:  
Ozolnieku novada pašvaldība projekta „Es zinu, 
varu un daru” ietvaros

Aicinu novadniekus ApGūT ANGļU 
UN frANČU VALODAS. Nodarbības 
bērniem (no 6.g.v.), skolēniem līdz  

12. kl. un pieaugušajiem.
Sīkāka informācija pa tālr.: 25154299 

(pedagoģe Anastasija purne) 


