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ar saknēm novadā
SVINĒSIM
Neatkarība – mūsu Sveicam Latviju
pamatvērtība
deviņdesmit septītajā
SVĒTKUS
dzimšanas dienā!
KOPĀ!
Klāt rudens un tuvojas novembris, kas
tradicionāli sarkanbaltsarkanā krāsā iekrāso un bagātina Latvijai īpašas un nozīmīgas svētku dienas, kas rosina atskatīties
pagātnē, kur stiprā ticībā un pārliecībā
izcīnīta valsts neatkarība, kā arī pārdomāt
- ko valsts labā varam paveikt paši. Šogad,
valsts svētku svinīgajā pasākumā pirmo
reizi novada vēsturē godināsim „Ozolnieku novada Gada cilvēku”, un tos, kuri ar
savu darbu vai vaļasprieku veidojuši novadu tādu, kāds tas ir šodien. Lai šie pozitīvie
piemēri kalpo mums katram kā iedvesma
un motivācija sasniegt iecerēto, jo ikkatrs
darbs savas ģimenes, līdzcilvēku un sabiedrības labā, ir devums ne vien pašiem
un novadam, bet arī Latvijai.
Pēdējos gados pasaule ir mainījusies
– brīvība un neatkarība vairs nav pašsaprotamas un nemainīgas vērtības. Tādēļ
šodien, jo īpaši svarīgi atcerēties tos, kuri
atdevuši savu dzīvību, lai mums būtu iespēja dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī.
Godinot kritušo valsts aizstāvju piemiņu,
šogad pašvaldība labiekārtojusi piemiņas
vietas novadā, kur svētku un atceres brīžos
pulcēties, un domās veltīt klusu pateicību
par savu valsti – Latviju. Aicinu arī Jūs
apmeklēt kādu no valsts svētkiem veltītajiem pasākumiem, 11. novembrī pulcēties
novadā notiekošajos piemiņas brīžos vai
vienkārši aizdegt svecīti logā, apliecinot
to, ka ideja par brīvu, mierā un labklājībā
dzīvojošu valsti joprojām ir dzīva.
Sveicot Ozolnieku novada iedzīvotājus
Latvijas valsts proklamēšanas 97. gadadienā –

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Veļeckis

14. oktobrī Garozas
bibliotēkā norisinājās
filmēšana “Latvijai 97!
Vārdi” video apsveikumam, kur Garozas pamatskolas 1. klases skolniece lasīja fragmentu
no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas izvēlētas grāmatas. Garozas bibliotēka ir viena no 97 bibliotēkām visā Latvijā, kas
apbraukātas apsveikuma veidošanas ietvaros.
“Latvijai 97! Vārdi”
video apsveikums tiek
veidots, lasot tekstu no
97 grāmatām, kas hronoloģiski izdotas no
1918. - 2015. gadam.
Grāmatas no katra gada
izvēlas Latvijas Nacionālā bibliotēka un ar tām apbraukā 97 bibliotēkas visā Latvijā. Grāmatas pirmās
klases bērni atver 18. lappusi un
nolasa rindkopu. No izlasītajiem
vārdiem rakstnieks Pauls Bankovskis izveido apsveikumu, kas skan kā
stāstiņš vai pantiņš, ko radījuši 97
pirmklasnieki dažādās Latvijas vietās. Šī ideja gluži dabiski iekļaujas
mērķprogrammā “Latvijai - 100”,
jo tiek tematiski skaitīti gadi līdz
simtgadei, un sabiedrība ar katru
gadu gatavojas mūsu valsts lielajai
svētku jubilejai.
Šīs unikālās akcijas mērķis ir

Lāčplēša dienas
svinīgie pasākumi
11. novembrī
 16:00 pie Skuju skolas
pārbrauktuves Brīvības cīņu
pieminekļa.
 16.00 Lāpu gājiens no
Garozas centra.
 16.30 svinīgs pasākums
pie Vareļu pieminekļa.

popularizēt latviešu valodā izdotās grāmatas kopš Latvijas
neatkarības atgūšanas, mudinot
jauno paaudzi lasīt, izkopt valodu,
apmeklēt bibliotēkas un interesēties par latviešu literatūru. Vēlamies apsveikt Latvijas iedzīvotājus
un Latvijas valstij piederīgos plašajā pasaulē mūsu valsts deviņdesmit septītajā dzimšanas dienā,
atgādinot, ka ikviens no mums ir
svarīgs Latvijai.
Apsveikumu tiks translēts
11.novembrī Latvijas Televīzijā,
raidījumā „Panorāma”.
Ingrīda Krieķe, Ozolnieku novada
centrālās bibliotēkas vadītāja

valsts svētku pasākumi
17. novembrī
 17:30 Valsts svētku
sarīkojums un konkursa
“Ozolnieku novada Gada
cilvēks” godināšanas
pasākums Ozolnieku Tautas
namā.
 21:00 – 02:00 svētku
balle ar grupu “Lilioms”
Ozolnieku Tautas namā.
 20:00 Latvijas Republikas 97. gadadienai veltīts
svētku pasākums Garozas
pamatskolā. Jauktā kora
“Svīri” koncerts, Salgales
Mūzikas un Mākslas skolas
audzēkņu un pedagogu koncerts. Svētku balle ar grupu
“Klaidoņi”.
18.novembrī
 18:00 Nikolaja Puzikova svētku koncerts Ānes
kultūras namā.

Pedagogs ir skolas dvēsele!
1.oktobrī, svinot Starptautisko skolotāju dienu,
Ānes kultūras namā svinīgi
tika sumināti vairāk kā 200
novada esošie pedagogi savu izglītības iestāžu dvēseles un trīs jaunās skolotājas!
Šis ir pirmais gads, kad novadā tiek iedibināta šāda tradīcija - sveikt pedagogus viņiem īpaši veltītā pasākumā,
no sirds vēlot izturību, labu
veselību un piepildījuma
sajūtu ikdienas darbā! Pasākumu vadīja un emocionāli
dzeju lasīja Ilze Ungure, ar
koncertu klātesošos priecēja pianists Māris Treijs un
Ozolnieku Tautas nama vokālais ansamblis „Procesā.
Ozolnieku novada Izglītības
nodaļas vadītājs Uldis Gāle
pasniedzot Atzinības rakstus

par nozīmīgu ieguldījumu
izglītības attīstībā Ozolnieku novadā un radošu pieeju
izglītības procesa organizēšanā atzīmēja: ”Man, sveicot
novada pedagogus svētkos,
ir spēka, pārliecības un izdošanās sajūta. Jums ir varena
un unikāla profesija! Skolotājs līdzdala savu dzīves
pieredzi, iemāca audzēkņus
cienīt citu darbu, māca dalīties un piedot, mierina, iedrošina iesākto pabeigt līdz
galam, nekad nepadoties
un būt pozitīviem. Vēlos, lai
savstarpējā atzinība vairo
mūsu profesionālo pašcieņu. Būsim drosmīgi visās
gaidāmajās
pārmaiņās!”
Skolotāja svarīgo lomu personības veidošanās procesā
uzsvēra Ozolnieku novada

domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis, pasniedzot
Ozolnieku domes Atzinības
rakstus par nozīmīgu ieguldījumu novada izglītības
attīstībā. Pedagogus, dāvājot grāmatas visām novada
izglītības iestādēm, svētkos
sveica viesi – Izglītības ministrijas valsts sekretāra
vietniece Evija Papule un
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
Par nozīmīgu ieguldījumu novada izglītības
attīstībā Ozolnieku domes Atzinības rakstus saņēma: Teteles pamatskolas
direktore Jeļena Žoide, Garozas pamatskolas direktore
Dina Štelmahere, PII „Saulīte” vadītāja Inese Jumīte,

PII „Zīlīte” vadītāja Maira
Ezermane, PII „Bitīte” vadītāja Elīza Juste un PII „Pūcīte’
vadītāja Ilze Kuzmina.
Atzinības rakstus par
nozīmīgu ieguldījumu
izglītības attīstībā Ozolnieku novadā Uldis Gāle
pasniedza Mārim Aināram,
Pēterim Veļeckim, Dinai
Tauriņai, Klārai Stepanovai,
Irēnai Paulovičai, Dalitai

Narkevicai, Inetai Saušai,
Venerandai Trokšai, Aināram Kākeram un Pēterim
Kruglaužam.
Sveica arī šogad Ozolnieku novada pedagogu
saimei pievienojušos 3
jaunos pedagogus - Solvitu Ozoliņu (PII “Bitīte”),
Leldi Strautiņu (PII „Saulīte”) un Ritu Dilāni (Ozolnieku vidusskola).
(turpinājums 2. lpp.)
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Ozolnieku
novada domes
sēdē nolēma.

1. Apstiprināt Saistošos no-

teikumus Nr.9/2015 „Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.2/2015 „Par Ozolnieku
novada pašvaldības budžetu
2015. gadam”.
2. Lūgt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases
92 745.00 EUR apmērā
Ozolnieku novada pašvaldības ceļu un ielu investīciju
projektiem, 241 478.00
EUR apmērā pašvaldības prioritārā investīciju
projekta „Ūdensvada,
saimnieciskās un lietus
kanalizācijas tīklu izbūve
un seguma atjaunošana
Spartaka, Iecavas un Puķu
ielās Ozolniekos, Ozolnieku
pagastā, Ozolnieku novadā”
īstenošanai, 22762.10 EUR
apmērā projekta ”Ozolnieku
vidusskolas, kas atrodas
Jelgavas ielā 35, Ozolniekos,
Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā labiekārtošanas
darbi” realizācijai, 13600.81
EUR apmērā Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības
iestādes „Zīlīte” investīciju
projektam.
3. Veikt grozījumus Ozolnieku novada domes maksas
pakalpojumu sarakstā, to
papildinot:
1) Telpu izmantošana
Ozolnieku vidusskolas BAIC
(Bērnu attīstības un izglītības
centrs) telpa - viena stunda
ar PVN 7.26 euro;
2) Telpu izmantošana PII
„Zīlīte” sporta zāle – viena
stunda ar PVN 7.26 euro.
4. Apstiprināt Ozolnieku novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes savstarpējiem
norēķiniem par laika periodu
no 2015. gada 1. septembra
līdz 31. decembrim.
5. Uzaicināt SIA „Pagrabnieces auditoru birojs”
atzinuma sniegšanai par

Ozolnieku novada domes
2015. gada pārskatu.
6. Atbalstīt SIA „Ozolnieku
KSDU” potenciālo projektu
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība”, nosakot
pašvaldības garantētā
projektā paredzētā līdzfinansējuma indikatīvo summu
1 446 470,59 EUR.
7. Sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
54440060186, atdalot no
tās zemes gabalu 8,0 ha
platībā.
8. Noteikt Ozolnieku novada autoceļu uzturēšanas
klases 2015./2016.gada
ziemas sezonā.
9. Lūgt VAS „Latvijas valsts
ceļi” nodot Ozolnieku novada pašvaldībai bezatlīdzības
lietošanā zemi gar valsts
autoceļu V-1068 Ozolnieki –
Brankas - Brankstūri (Saules
iela) Brankās, Cenu pagastā,
Ozolnieku novadā, 5163 m2
platībā, kas nepieciešama
gājēju – velo celiņa izbūvei;
10. Lūgt VAS „Latvijas
valsts ceļi” nodot Ozolnieku novada pašvaldībai
bezatlīdzības lietošanā zemi
Rīgas iela (P100), Ozolnieku
pagastā, Ozolnieku novadā,
303 m2 platībā, kas nepieciešama 7 autobusa pieturu
izbūvei, un zemi Eglaines
iela (V1068), Ozolnieku
pagastā, Ozolnieku novadā,
108 m2 platībā, kas nepieciešama 3 autobusa pieturu
izbūvei.
11. Piešķirt līdzfinansējumu Ozolnieku Meliorācijas
65. gadadienas pasākuma
organizēšanai.
12. Piešķirt vokālajam
ansamblim „Procesā” Ozolnieku novada pašvaldības
dibināta kolektīva statusu.

aktualitātes

Renovētas Ozolnieku vidusskolas centrālās
ieejas kāpnes un auto stāvlaukums
Lai iekļūtu Ozolnieku
vidusskolas ēkā, no 7. oktobra skolēni, pedagogi,
vecāki un skolas viesi atkal var izmantot centrālās
kāpnes un ieeju no Skolas
ielas puses. Šovasar remontdarbi, kas nodrošina
ērtu nokļūšanu skolā, noritēja paralēli ar būvdarbiem skolai pieguļošajā
automašīnu stāvlaukumā.
2015. gada 18. augustā
tika sākta centrālo ieejas
kāpņu rekonstrukcija, un
skolas ēkā varēja iekļūt
caur sporta zāles ieeju.
Taču pagaidu neērtības
bija gaidīšanas vērtas.
Centrālās ieejas kāpnes
tika atjaunotas, uzklājot
2 cm biezas pelēkā granīta flīzes. Vienlaicīgi tika
restaurēta kāpņu atbalsta siena un uzstādītas
nerūsējošā tērauda margas. Speciālisti uzsver, ka
Ozolnieku vidusskola var
lepoties, jo jaunas granīta
kāpnes šobrīd ir vienīgajai
izglītības iestādei tuvākajā
apkārtnē.
Speciālisti
atjaunotās
kāpnes vērtē ne vien kā pievilcīgas un gaumīgi savienotas ar vēsturisko plātņu
segumu pie skolas centrālā

ieejas mezgla, bet arī ilgmūžīgas, kvalitatīvas un
gājējiem drošas visos gadalaikos, jo akmens plāksnes
ir ar neslīdošu virsmu un
praktiski nenonēsājamas.
Kāpņu rekonstrukcijas darbus veica būvuzņēmums
SIA „Award”, kāpņu rekonstrukcijas kopējās izmaksas ir 28 452,62 EUR
(kopā ar PVN).
Kā atzīmēja Ozolnieku
novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis, skolai
pieguļošās auto stāvvietas
izbūves projekts tika lolots
5 gadus, līdz šodien novada
būvuzņēmējs SIA „Uzars
bruģēšana” to ir veiksmīgi realizējis. Lēmums par

modernas stāvvietas ierīkošanu pieņemts arī drošības
apsvērumu dēļ, lai skolai
pieguļošajā teritorijā valdītu kārtība. Autostāvvieta
ir izbūvēta atbilstoši visām
mūsdienu prasībām - ar
atbilstošu horizontālo marķējumu, invalīdu stāvvietu,
aprīkota ar lietus ūdens attīrīšanas ietaisēm. Tajā ir uzbūvētas stāvvietas astoņdesmit
divām automašīnām. Auto
stāvlaukums ir ieguvis arī
jaunu un modernu teritorijas
apgaismojumu. Šī objekta
pārbūves kopējās būvdarbu
izmaksas ir 143 575.32 EUR
(kopā ar PVN).

(sākums 1. lpp.)
Jaunā
kvalitātē
2015./2016.m.g.
darbu turpinās pedagogi:
Diāna Ozoliņa, Maija Brauere un Laura Liepniece (PII
„Pūcīte”) Inese Todlebene,
Nadežda Burča- Laure, Baiba
Vīndedze un Elīza Juste (PII
“Bitīte”), Aleksandra Ivanova
un Jūlija Šeimane (PII “Saulīte”)0, Laura Dzezskalne (PII
„Zīlīte”), Ilvija Bensone (Salgales Mūzikas un mākslas
skola), Kitija Valeiņa un Ance
Jaks (Ozolnieku vidusskola).
Ozolnieku
novada

izglītības nodaļa par
radošu pieeju izglītības
procesa organizēšanā
apbalvoja:
Ingrīdu Zemīti, PII “Bitīte” pirmsskolas izglītības
skolotāju, Ivetu Melderi, PII
“Zīlīte” pirmsskolas izglītības
skolotāju,Iritu Semani, Ozolnieku vidusskolas skolotāju,
Ilzi Šucu, Salgales mūzikas
un mākslas skolas skolotāju,
Lauru Klegeri - Dortāni, PII
“Pūcīte” pirmsskolas izglītības metodiķi, Olgu Vickopu, Teteles pamatskolas
skolotāju, Irina Kuzņecovu,

PII “Saulīte” pirmsskolas izglītības skolotāju, Ramonu
Jomu, Ozolnieku novada
mūzikas skolas mūzikas teorijas un kora skolotāju,Dinu
Štelmaheri, Garozas pamatskolas direktori
AS „Swedbank” Jelgavas filiāles sagatavoto
balvu par radošu pieeju
darbam no vadītājas Daigas Jakovičas rokām šogad
ieguva Ramona Joma.
Sveicam visus novada
pedagogus, vēlot radošumu,
pacietību un mērķtiecību ikdienas darbā!
 Solvita Cukere

Solvita Cukere, sadarbībā ar
Ozolnieku novada Būvvaldi

Pedagogs ir skolas dvēsele!

Salgales pagastā atjaunots ceļa segums
posmā Garoza – Iecava

Uz valsts reģionālā autoceļa Jelgava–Iecava (P93)
posmā (18,19.-24,80. km),

kas sākas aptuveni 4,5 km
aiz Garozas un turpinās līdz
pagriezienam uz Akmen-

scūciņu karjeru jeb krustojumam ar valsts vietējo
autoceļu V1045 Zālīte–Akmenscūciņas pabeigti ceļa
seguma remontdarbi. Ceļa
remonts tika veikts par valsts
budžeta līdzekļiem. Projekta
līgumcena ir viens miljons
eiro (ar PVN). Ceļa seguma
atjaunošanas darbus veica
SIA „Strabag”. Ozolnieku
novadā no remontdarbu
posma ir tikai nedaudz vairāk par kilometru, bet pārē-

jais ceļa posms iekļaujas jau
Iecavas novada teritorijā.
Ceļa posmam tika veikta
asfalta seguma izlīdzinošā
frēzēšana, iesēdumu remonts, profila labošana un
virskārtas ieklāšana, kā arī
caurteku un grāvju tīrīšana,
nomaļu uzpildīšana un
ceļa redzamības apstākļu
uzlabošana. Pēc darbu
pabeigšanas, autobraucējiem dodoties uz Iecavu vai
Bausku, uzlabojies braukša-

nas komforts no ceļa 9. kilometra (četri kilometri pirms
Garozas) līdz pat Iecavai.
Jāpiebilst, ka izsoles
procesā ir arī projektēšana
seguma atjaunošanai šī autoceļa posmam 3,27.- 8,94.
km, kas ved gar Āni. Attiecīgo būvdarbu veikšana būs
atkarīga no valsts budžeta
finansējuma pieejamības.
 Solvita Cukere, sadarbībā ar
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru
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Labiekārtota pieminekļa teritorija pie Skuju
skolas pārbrauktuves
Šogad, godinot 96. gadadienu kopš Brīvības cīņu
norises, Ozolnieku novada
pašvaldība labiekārtoja teritoriju pie pieminekļa 6.
Rīgas kājnieku pulka kritušajiem karavīriem, izveidojot jaunu grants celiņu ar
apmalēm, atjaunojot zālāju
un uzstādot jaunus soliņus
par kopējo summu 4370,10
EUR (ar PVN). Teritorijas
labiekārtošanas darbus veica SIA „Uzars bruģēšana”.
Pašvaldība sadarbībā ar
vēstures speciālistiem un
SIA „Signum” sagatavoja un
uzstādīja informācijas stendu, kas vēsta par 1919. gada

notikumiem un piesaista uzmanību citiem tūrisma objektiem Ozolnieku novadā.
Piemineklis pie bijušās Skuju skolas uzstādīts
par godu 6. Rīgas kājnieku
pulka kareivjiem, kuri krita
kaujās par Jelgavas atbrīvošanu 1919. gada novembrī.
6. Rīgas pulka rindās šajās
kaujās krituši 16 kareivji,
2 pazuduši bez vēsts un 58
ievainoti.
Smagākās Neatkarības
kara kaujas tagadējā Ozolnieku novada teritorijā
notika cīņās pret Bermonta – Avalova komandēto
Rietumkrievijas
armiju

1919. gada novembrī. Mūsu
novadā notikušās kaujas
bija Jelgavas atbrīvošanas
operācijas sastāvdaļas. Pēc
Rīgas atbrīvošanas bija divi
varianti - uzreiz turpināt
uzbrukumu un triecienā
ieņemt Jelgavu vai uzbrukumu veikt sistemātiski,
papildinot vairāk cietušās
vienības Rīgas aizstāvēšanā un pretuzbrukumā.
Ienaidnieks aktivizēja uzbrukumu naktī no 17. uz
18. novembri, intensīvi
apšaudot Rīgas pulka pozīcijas. Ienaidnieki deva
triecienu virzienā uz „Cenu
muižu” un „Mušķiem”, kā

Raubēnos atklāj liekto koka
konstrukciju rūpniecisko
pētījumu centru
18. septembrī rūpnieciskajā zonā Ozolnieku novada Rubeņu
ceļā 46 svinīgi atklāts
SIA „IKTK” rūpnieciskais pētījumu centrs
„Lielizmēra liekti līmētas koka konstrukcijas”, ar mērķi radīt
Latvijā pirmo zinātniskās
pētniecības centru, sekmēt
zināšanu pārnesi tautsaimniecībā un augstākas eksportspējas produktu radīšanu, tā sperot būtisku soli
kokrūpniecības virzienā.
Centra dibinātāji ir
SIA “Marko Kea”, Rīgas
Tehniskā universitāte un
SIA “Meža un koksnes
produktu pētniecības un
attīstības institūts”, kas
apvienojuši resursus, lai
Latvija sasniegtu citas ar
meža resursiem bagātās
valstis inovācijās koksnes
lielizmēra konstrukciju izmantošanā. Jaunatklātais
centrs izvietojies modernā
2520 m2 angārā, ko satur
koka konstrukcijas. Šeit
eksperimentāli ražos un
pētīs līmētas, dažādi izliektas koka detaļas, kuru
garums var sasniegt pat
32 metrus un platums –
2,3 metrus. Šobrīd jau tiek
realizēts pirmais projekts
– koka gājēju tilts Tērvetes Dabas parkam, kas savienos auto stāvlaukumu
ar parku.

Speciālisti uzsver, ka ir
ļoti būtiski attīstīt rūpnieciskos pētījumus, lai šos
nozares centienus pārvērstu par reālām inovācijām. Salīdzinot ar tādiem
populāriem konstrukciju
materiāliem kā betons
un metāls, līmētai koksnei ir vairākas būtiskas
priekšrocības, piemēram,
ilgtspējīgas „zaļās” būvniecības pieaugošais pieprasījums.
SIA „IKTK” valdes
priekšsēdētājs un idejas
autors Māris Peilāns uzsver: „Pateicoties izveidotai infrastruktūrai, šeit
varēs arī eksperimentāli
testēt un novērtēt dažādo
konstrukciju mijiedarbību
reālos izmēros un ražošanai pietuvinātos apstākļos. Ēkas būvniecība sākta
2014. rudenī, bet 2015.
gada martā tā nodota ekspluatācijā. Tā aprīkota
ar visām iekārtām, lai no
egles vai priedes ražotu
koka konstrukcijas, kuras
pētnieki testēs, mērot dažādus parametrus. Pētīju-

mu centra aprīkojums ļauj Latvijā
izgatavot līdz šim
nebijušu dimensiju liekti līmētas
konstrukcijas, kā
arī veikt apjomīgu
pētniecības darbu.”
Rūpniecisko pētījumu
centra investīcijas sasniedz 5,5 miljonus eiro,
no kuriem 3,8 miljoni eiro
ieguldīti iekārtās un aprīkojumā, bet 1,7 miljoni
eiro ir investīcijas rūpnieciskā pētījuma centra
būvniecībā un infrastruktūrā. Investīciju finansējumu nodrošināja SIA
„Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””, SIA „Marko
KEA”, AS „Citadele banka”
aizdevums, kā arī Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projektā „Lielizmēra koksnes
konstrukciju pētniecības
infrastruktūras izveide”,
kuru administrēja Latvijas
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības
attīstības aģentūra. Pēc
projekta ieviešanas SIA
“IKTK” plāno, ka tā darbības nodrošināšanai tiks
izveidotas ne mazāk kā 20
jaunas darbavietas.
Solvita Cukere

arī sektorā uz austrumiem
no jaunās Rīgas – Jelgavas
šosejas. 21. novembra rīts
tika sagaidīts ar uzdevumu,
ka nepieciešams izšķirošais
uzbrukums. Uzbrukuma
centrā vissīvāko pretestību piedzīvoja Rīgas pulks.
Lai Dzelzs divīzijas cīnītā-
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jus izsistu no Iecavas upes
pozīcijām, Rīgas pulks devās uzbrukumā un ar labo
flangu nonāca pie Jelgavas
tiltiem, bet kreiso flangu pie
Lielupes dzelzceļa tilta.
Solvita Cukere sadarbībā
ar Aigaru Stilleru, Ozolnieku
novada vēstures ekspozīcijas
krājumu glabātāju

Ozolnieku novada
pašvaldība vēlas
atbalstīt vietējos
uzņēmējus
Ņemot vērā citu pašvaldību pozitīvo pieredzi
un iestrādes, šobrīd arī
Ozolnieku novada pašvaldība plāno aktivizēt savu
darbību uzņēmējdarbības
atbalstam novadā.
Sadarbība ar uzņēmējiem ir būtiska saimnieciskās darbības sekmēšanai un bezdarba
samazināšanai
pašvaldības teritorijā. Tādēļ
pašvaldība vēlas kopīgi
plānot novada attīstību
un meklēt optimālākās
sadarbības iespējas sekmīgas uzņēmējdarbības
veicināšanai un pašvaldības ilgtspējīgai attīstībai. Sekmīga sadarbība
palīdzētu efektīvi izmantot teritorijā pieejamos
resursus attīstībai, risinot
uzņēmējdarbību
kavējošos faktorus. Tā
dotu iespēju uzņēmējiem
kā nozīmīgai vietējās sabiedrības grupai aktīvi
iesaistīties pašvaldības
kopējās attīstības plānošanā, tostarp palīdzot
identificēt jaunas ekonomiskās attīstības iespējas.
Uzsākot sadarbību, sākotnēji vēlamies izzināt
uzņēmēju viedokli par

uzņēmējdarbības
vidi,
iespējām un vajadzībām
Ozolnieku novadā.
Arī pašvaldības izpilddirektors Jānis Počs
uzsver: “Ikviena novada uzņēmēja (tai skaitā
mājražotāju, amatnieku,
lauksaimnieku u.c.) viedoklis mums ir svarīgs novada attīstības plānošanā!
Tas palīdzēs mums labāk
izprast esošo situāciju, kā
arī izstrādāt sadarbības
un atbalsta mehānismus
novada uzņēmējdarbības
veicināšanai un atbalstam. Tādēļ aicinām vietējos uzņēmējus piedalīties
aptaujā un izteikt savu
viedokli!”
Lūdzam aizpildīt aptaujas anketu līdz š. g. 17.
novembrim. Anketa pieejama pašvaldības mājas
lapas
www.ozolnieki.lv
sākumlapā zem banera
"Uzņēmēj, ieskaties!". Ar
aptaujas rezultātiem varēs
iepazīties Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapā
www.ozolnieki.lv sadaļas
"Uzņēmējiem" apakšsadaļā “Aktualitātes”.

Dace Mauliņa, Ozolnieku novada pašvaldības
Attīstības plānošanas daļas
Projektu vadītāja
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darbīgie un talantīgie novadnieki

izglītība

Garozā atvērts jauniešu „Es zinu, varu un daru” projekti
ceļ iedzīvotāju dzīves kvalitāti
centrs
Salgales
pagasta
Garozas pakalpojumu
centra „Eži” 2. stāvā uz
kopīgu radošu darbošanos aicināti Garozas
jaunieši. Pēc kārtas
nu jau sestā novada
jauniešu centra atklāšana notika 5. oktobrī ar mērķi - veicināt
saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem
un jauniešiem, kā arī radīt
apstākļus bērnu un jauniešu pašizglītībai, radošam
darbam un atpūtai.
„Šobrīd centrs piedāvā
dažādas radošās darbnīcas, jauniešiem ir iespēja uzspēlēt galda spēles,
novusu, un galda tenisu,
kā arī apmeklēt trenažieru zāli, katru ceturtdienu
piedalīties ēst gatavošanas nodarbībās. Svarīgi,
lai jaunieši notic savām
spējām un pilnveido sevi,
mācās komunicēt un sadarboties. Šeit pieejams
arī internets. Bērni labprāt
spēlē tenisu, ķegļus, novusu, “UNO”,” stāsta jauniešu centra vadītāja Violeta
Kraukle-Veisa.
Garozas pamatskolas
skolēns Normunds (12
g.): ”Es šeit nāku bieži, jo
ir dažādas aktivitātes –
darinām pat rotaslietas.
Man patīk aktīvi darboties un sportot, šeit varu
radoši izpausties. Vēlētos

Jau ceturto gadu, veiksmīgi sadarbojoties iniciatīvas bagātajiem novada iedzīvotājiem un pašvaldībai,
realizēti 23 konkursa „Es
zinu, varu un daru” projekti,
kas īstenoti par kopējo summu EUR 13172,73 un kalpo
dažāda vecuma iedzīvotāju

saorganizēt kino vakaru.”
Garozas pamatskolas
skolēns Aleksandrs (12
g.): „Skolotāja piedāvāja
man nākt pēc stundām
un lietderīgi pavadīt savu
brīvo laiku. Vēlētos iemācīties darināt interesantas
lietas no koka un citus
zēnu darbiņus.”
Garozas
pamatskolas
absolvente Danute Bogdānova: “Pēc mācībām Jelgavas Amatu vidusskolā
braucu uz Garozas Jauniešu centru. Vēlos iegūt jaunu
pieredzi. Radoša darbošanās jauniešus apvieno
un satuvina, ļaujot tuvāk
iepazīt vienam otru. Plānojam organizēt arī frizūru
vakaru.”
Garozas Jauniešu centru vada Garozas iedzīvotāja un pamatskolas
matemātikas
skolotāja
Violeta Kraukle – Veisa,
e-pasts: violeta.kraukle@
ozolnieki.lv, t. 26344078.
Centrs jauniešiem atvērts
katru darba dienu no
pulksten 16.00 līdz 20.00.
Solvita Cukere

vajadzībām. Konkursa mērķis ir nemainīgs - veicināt
iedzīvotāju iniciatīvu un
līdzdalību dzīves vides uzlabošanā. Šogad realizētos
projektus var iedalīt šādās
pamatkategorijās - teritorijas labiekārtošana, interešu
izglītības iespēju paplašināšana sporta, kultūras jomās
un kopēji pasākumi novada
iedzīvotājiem.
Īstenojot
iedzīvotāju
idejas, tika veikti teritoriju labiekārtošanas darbi
daudzdzīvokļu māju pa-

Izaugsmes seminārs ļauj pārkāpt
iekšējās „robežas”
9. un 10. oktobrī Salgales pamatskolas Skolēnu
domes pārstāvji piedalījās
Ekonomikas un kultūras augstskolas Studentu
pašpārvaldes (EKA SP) rīkotajā seminārā „SPEKA
TRIP’15”.
Divu dienu piedzīvojums jauniešiem lika domāt un analizēt, strādāt
komandā un mēģināt „izkāpt no ierastajiem rāmjiem”, paplašinot redzesloku. Dalībnieki piedzīvoja
pārsteidzošas, izaicinošas
situācijas, kurās bija nepieciešams iziet no komforta zonas. Baisā nakts
trase, kas meta līkumus pa
Salgales ciematu, ar visdažādākajiem uzdevumiem
dalībniekiem bija ne tikai
fiziski, bet arī emocionāli
grūti pārvarama.
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja Ilze Rivča secina:” Šīs 2 dienas mainīja
ikvienu - dalībniekus, organizatorus, lektorus un katrs

no mums guva atspēriena
punktu jaunam sākumam.
Izaicinājumi ļāva izpētīt un
izvērtēt savu „rāmi”, lai varam to krāsot un paplašināt
pēc savas sirds patikas.”
Salgales pamatskolas
Skolēnu domes pārstāve
Kristīne Dzene ir gandarīta par sniegto iespēju gūt
jaunas emocijas un zināšanas: ”Mēs tuvāk iepazinām viens otru, daudz uzzinājām par Ekonomikas
un kultūras augstskolas

studiju iespējām un studentu pašpārvaldi. Kopā
ar studentiem devāmies
nakts pārgājienā un citās
aktivitātēs, veicot dažādu pakāpju uzdevumus,
pārbaudot izturību un
zināšanas. Tajos uzmanību pievērsām komandas
darbam, saliedētībai, mācoties pilnībā paļauties uz
komandas biedriem.”

Arta Vītoliņa, EKA SP pārstāve, un Kristīne Dzene, Salgales pamatskolas skolniece

galmos Ānē, Brankās, Tetelē, Aizupēs un Garozā,
iekārtojot pievilcīgus bērnu
rotaļlaukumus, velo novietnes, krāšņus daudzgadīgo
augu stādījumus un atpūtas
vietas iedzīvotājiem. Lejas
Bēnūžu 8 dzīvokļu mājas
pagalmā šovasar iekārtots

strītbola un volejbola laukums. Saules ielas daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā
Brankās, pēc māju iedzīvotāju iniciatīvas tapusi plaša
atpūtas zona bērnu vispusīgai attīstībai.
Izveidota brīvdabas atpūtas vieta Ozolnieku vidusskolas teritorijā. Iegādāts
sporta inventārs aktīvai brīvā laika pavadīšanai – aprīkojums florbola treniņiem
Garozas pamatskolā un
spēka trenažieri pakalpojumu centrā „Eži”. Interešu

izglītības iespēju paplašināšanai Salgales pamatskolā
iegādāts un uzstādīts kokapstrādes aprīkojums. Teteles pamatskolā, kur ik gadu
norisinās Ozolnieku novada
skolēnu Galda spēļu turnīrs,
iegādāti jauni šaha un dambretes spēļu komplekti. PII
„Bitīte” Ozolnieku bērnu
tautisko deju kolektīvam
darināti jauni latviešu tautas
tērpu komplekti.
Šogad projekta ietvaros
realizēti arī izzinoši pasākumi. Pirms Jāņiem, pēc
iedzīvotāju iesniegtā projekta ieceres, pie Garozas
pamatskolas norisinājās netradicionālās sporta spēles
“Reāls piedzīvojums”. Savukārt novada daudzbērnu
ģimeņu biedrības īstenotā
projekta ietvaros ikviens
novada iedzīvotājs kopā ar
folkloras kopu varēja piedalīties rudens ražas svētku – Miķeļdienas svinībās,
izzinot šo svētku paražas un
tradīcijas.
Projektu kopsavilkums
pieejams pašvaldības mājas lapas sadaļā “Sabiedrība”, apakšsadaļā “Es zinu,
varu un daru”. Paldies, iedzīvotājiem par atsaucību
un ieguldīto darbu! Turpināsim strādāt pie dzīves
vides sakārtošanas arī nākamgad!
Solvita Cukere
sadarbībā ar Attīstības
plānošanas daļu

Jauna konferenču zāle
„Agate Hotel”

„Miķeļa alus”
darītavas
mansarda stāvā līdzās
viesnīcai „Agate
Hotel” Skolas ielā
12,
Ozolniekos,
izbūvētas un ekspluatācijā nodotas
jaunas telpas 76
m2 ar modernu
interjeru un visu
nepieciešamo aprīkojumu semināru, konferenču un
prezentāciju rīkošanai. „Būvējot viesnīcu,
plānojām, ka atsevišķa konferenču zāle tiks iekārtota
alus darītavas ēkas otrajā
stāvā un kalpos gan alus darītavas, gan blakus esošās
viesnīcas „Agate Hotel” vajadzībām. Varam piedāvāt
viesiem kafijas pauzes un
pusdienas viesnīcā „Agate
Hotel”. Interesenti var iepazīties ar telpām un saņemt
individuāli izstrādātu piedāvājumu, zvanot pa tālruni 28684473 vai rakstot uz

e-pastu: info@agatehotel.
lv,” iepazīstina projekta attīstītājs Miks Liepiņš. Jauno
konferenču zāli var piemērot
20 līdz pat 50 dalībnieku vajadzībām. Mansarda stāvā
izbūvēta arī garderobe, sanitārais mezgls klientu vajadzībām un uzgaidāmā telpa
individuālām sarunām. Jaunās telpas ir piemērotas arī
svinību rīkošanai. „Miķeļa
alus” darītavas prezentāciju
ar degustācijas iespējām var
pieteikt, zvanot pa tālruni
20266614. Solvita Cukere
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Karjeras nedēļa Ozolniekos

Jau ceturto gadu pēc
kārtas Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām un
to izglītības pārvaldēm
organizē pasākumu „Karjeras nedēļa”. Ozolnieku
novada skolās no 12. līdz
16. oktobrim uzsvars tika
likts uz profesiju iepazīšanu radošā veidā. Teteles un
Salgales pamatskolu devīto
klašu audzēkņi apmeklēja
Zaļenieku komerciālo un
amatniecības vidusskolu,
kā arī Jelgavas Tehnikumu. Savukārt Ozolnieku

vidusskolas abas devītās
klases devās eksursijā uz
Rīgas Amatniecības vidusskolu. Garozas pamatskolā
ciemojās skolas absolventes, kuras šobrīd mācās
Jelgavas Amatu vidusskolā. Savukārt uz Salgali bija
aizceļojis fotogrāfs Ruslans
Antropovs, kurš iepazīstināja jauniešus ar šīs profesijas niansēm. Ozolnieku
vidusskolā viesojās LKA
Latvijas Kultūras koledžas
reklāmas un sabiedrisko
attiecību vadītājs Arno
Marnics, kurš iepazīstinā-

Starptautiskajā projektā
“Lielās augu medības” iesaistās
Branku ciema PII “Bitīte”
Vairāki desmiti izglītības iestāžu, kas Latvijā darbojas Ekoskolu
programmā, iesaistījušās
starptautiskā projektā, kas
vērsts uz augiem skolu,
pirmskolu teritorijās un
tuvākajā apkārtnē ar mērķi audzēkņos attīstīt spēju
būt par vietējās bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanas aizstāvjiem, un sagatavot resursus, kas palīdzētu
skolotājiem iekļaut bioloģisko daudzveidības tēmu
mācību aktivitātēs.
Ozolnieku
novada
pirmsskolas izglītības iestādei (PII) “Bitīte” apkārtējās vides piemērotība ir
viens no faktoriem, kas
rosina piedalīties šāda
veida projektos, kuru izglītojošie mērķi “iet roku
rokā” ar PII “Bitīte” nā-

kotnes attīstības vīzijām.
Projekts savu darbību
ir uzsācis ar pirmo uzdevumu, kas saistās ar 5 - 7
gadus veco audzēkņu aptauju, kas nodrošinās sākuma atzīmi, ar kuru tiks
salīdzinātas bērnu iegūtās
zināšanas. Projekts turpināsies piecus gadus. Tas
dod iespēju ilgtermiņa pētījumam, kas atspoguļotu
uzvedības pārmaiņas un
izpratnes pieaugumu. Izglītojamie tiks iesaistīti projektā pakāpeniski, sākot ar
jaunākajiem bērniem. Veiksmīgas sadarbības rezultātā
PII “Bitīte” būs sevi pierādījusi ne tikai kā veiksmīgus
“Cūkmena detektīvus”, bet
arī lieliskus “Lielās augu
medības” dalībniekus.
Elīza Juste, PII „Bitīte”
vadītāja

pie 3. un 4. klases bija ieradušies studenti no LLU
Meža fakultātes un studentu biedrības „Šalkone”.
Karjeras nedēļa Ozolnieku
novadā ikvienam jaunie-

tim ļāva iepazīt dažādās
profesijas, uzzinot daudz
interesanta.

Santa Tuherma, karjeras
konsultante Ozolnieku
novadā

Jaunieši veido starpkultūru dialogu ar
novadā dzīvojošiem Ķīnas pilsoņiem

Septembrī un oktobrī
realizēts projekts “Būsim
vienoti” ar mērķi veicināt
savstarpējo izpratni un
starpkultūru dialogu. Projekta ietvaros norisinājās
kopīgas aktivitātes, kur bija
iesaistīti gan vairāki desmiti vietējie jaunieši un Ķīnas
pilsoņi. Salgales Bērnu un
jauniešu iniciatīvu centrā
kopīgi tika spēlētas dažādas latviešu vidū populāras
sporta spēles – florbols un
basketbols. Garozas Jauniešu centra vadītāja Violeta Kraukle-Veisa, kopīgi ar
jauniešiem rosoties centra
virtuvē uzsvēra: „Šodien
mēs darbīgā gaisotnē ne
tikai iepazinām abu valstu
ēdienu gatavošanas procesu, bet nemanot lauzām
arī stereotipus un aizspriedumus starp abu valstu
jauniešiem. Kopīga dar-

bošanās
sniedza
iespēju
pamēģināt, iepazīt un novērtēt gan
kopīgo,
gan atšķirīgo.” Abu
valstu jaunieši brīvdienās
apmeklēja Dzīvnieku aizsardzības
biedrības „Ķepu ķepā” dzīvnieku patversmi Salgales
pagastā. Mākslas vakarā
Branku Bērnu un jauniešu
iniciatīvu centrā ar dažādu
mākslas izteiksmes līdzekļu
palīdzību notika savstarpēja iepazīšanās ar abu valstu
kultūras tradīcijām.
Visas projekta aktivitātes bija vērstas uz vie-

tējo jauniešu un ķīniešu
saliedētību un iekļaujošu
pilsonisko līdzdalību. Projekts ir veiksmīgi realizēts
sadarbībā ar Ozolnieku novada jauniešu centriem. To
finansēja Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Zemgales NVO
atbalsta centru.

Einārs Ervīns Deribo,
projekta vadītājs

Ozolnieku novada skolu direktori
ceļ kvalifikāciju Anglijā

Aktualizē
pieaugušo
izglītības
vajadzības
un iespējas
novadā
9. oktobrī Ozolnieku
Tautas namā notika seminārs „Pieaugušo izglītība:
iespējas un vajadzības”.
Semināra mērķis bija veicināt Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) pārstāvju
un novadnieku diskusiju
par pieaugušo izglītības
iespējām Ozolnieku novadā. Projekta vadītāja Dr.
sc. admin. Silvija Kārkliņa:
”Cilvēki mācās, jo apzinās,
ka jaunas zināšanas nepieciešamas personīgajai
un profesionālajai izaugsmei, savu talantu attīstībai.
Strauji attīstās un sadzīvē
ienāk jaunās tehnoloģijas,

ja jauniešus ar augstākās
izglītības struktūru. Vidusskolēni, kurus interesē
izglītība ārzemēs, Karjeras
nedēļu iesāka ar izstādes
“Starptautiskās izglītības
dienas” apmeklējumu.
Novada
pamatskolās
viesojās audzēkņu vecāki,
kuri dalījās profesionālajā pieredzē un karjeras
konsultants.
Ozolnieku
vidusskolas 1. un 2. klašu
audzēkņi tikās ar Jelgavas
Amatu vidusskolas konditoriem, kuri kopā ar bērniem gatavoja našķus, bet
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kas prasa no mums nemitīgu zināšanu pilnveidi.”
Iedzīvotājiem interesējošā
informācija tiek ik mēnesi
aktualizēta Ozolnieku novada mājas lapā www.ozolnieki.lv, sadaļā Aktualitātes
un Pieaugušo izglītība. Jau
otro gadu novadā ir iespēja
apgūt angļu valodu un latviešu valodu mazākumtautību iedzīvotājiem. Projekta
ietvaros IZM Informācijas
centrā, Rīgā, Vaļņu ielā 2,
ir pieejamas bezmaksas
konsultācijas par pieaugušo
izglītības iespējām.
Solvita Cukere

Projekts „Kvalitatīva
izglītība Ozolnieku novadā” sniedza iespējas
novada izglītības iestāžu
vadītājiem oktobrī celt
kvalifikāciju,
mācoties
kursos Lielbritānijā, lai
pēc tam radoši labāko
ārzemēs apgūto ieviestu
savās izglītības iestādēs.
Lielbritānijā skolu direktori mācījās, kā darboties
visiem kopā – audzēkņiem, skolotājiem, iestāžu
vadītājiem, sabiedrībai,
attīstot izglītības iestādes. Iepazinām Anglijas
izglītības un pārbaudes
sistēmu, kādā veidā valsts
un pašvaldība sekmē bērnudārzu un skolu attīstību. Pirms katras skolas
akreditācijas ir ļoti mērķtiecīgs darbs pie izglītības

iestādes darba vērtēšanas.
Izglītības darba centrā ir
bērns, lielu nozīmi pievēršot drošībai un disciplīnai, nodrošinot savstarpēju cieņu. Skolotāji ar
bērniem strādā diferencēti pa līmeņiem. Tika gūta
vērtīga pieredze izglītības

iestādēs par saskanīgu un
mērķtiecīgu
komandas
darbu, izstrādājot projekta ideju iedzīvināšanas
plānu Ozolnieku novadā.

Māra Pūre, Izglītības
nodaļas starptautisko izglītības projektu koordinatore
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sports

Skolotāju dienas koncertā savijas
mūzika, dzīve un kino
Ar tautā mīlēto dziesmu
„Viss nāk un aiziet tālumā” no kino filmas „Mans
draugs nenopietns cilvēks”,
5. oktobrī – Skolotāju dienā, aizsākās Ozolnieku un
Salgales Mūzikas un mākslas skolas (MMS) pedagogu
sagatavotais skanīgais ceļojums kino mūzikas pasaulē.
Pedagogu
koncerti
skolas pastāvēšanas gados jau kļuvuši par jauku
tradīciju un mūzikas skolotāju skanīgu dāvanu kolēģiem, audzēkņiem, viņu
vecākiem un mūzikas mīļotājiem. Šī gada koncerta
tēma bija “Tā nav dzīve,
tas ir kino!”. Klausītāji atzinīgi novērtēja visu skolas pedagogu atraktīvo
un pozitīvas emocijas raisošo, augstas izpildījuma

kvalitātes muzikālo sniegumu.
Skolas direktore Dina
Tauriņa klausītājus tuvāk
iepazīstināja ar pasākuma
ideju: „Šogad kinematogrāfijai jeb kinofilmu radīšanas procesam aprit 120
gadi. Kino tās pastāvēšanas
gados ir nešķirami saistīts
ar mūziku. Šobrīd mūzika
aizņem līdz pat 95 procentiem no kopējā filmas garuma. Filma ar labu scenāriju,
slavenu režisoru un izciliem
aktieriem vien nekļūs par
šedevru bez šī maģiskā papildlīdzekļa - mūzikas.” Tapiera lomā pie klavierēm iejutās pianiste Zane Rubesa.
Izskanēja populāras melodijas ne tikai no ASV, bet
arī japāņu, franču, vācu un
latviešu kinofilmām. Ozol-

nieku Mūzikas skolas koris Ramonas
Jomas vadībā, atraktīvi dziedājumus
papildinot ar dinamiskām kustībām
un šova elementiem,
izdziedāja Raimonda Paula dziesmas
izrādei „Velniņi”.
Patīkami
pārsteidza arī Salgales
MMS pedagogi Andas Silgailes vadībā, kas kopīgi ar
mūzikas skolotājiem Ingusu Feldmani, Aleksandru
Akimovu, Pāvelu Kožurovu
un Normundu Cielavu izpildīja populārus skaņdarbus no kinofilmām. Koncertu „uz augstākās nots”
noslēdza Ozolnieku mūzikas skolas pieredzējušais
un panākumiem bagātais

saksofonists Alberts Kekļa
un viņa vadītais jauniešu
orķestris.
„Skaisti, sajūtas burvīgas, atsauc atmiņā patīkamas atmiņas no redzētajām filmām - gandrīz kā
kino! Novēlam pedagogiem
turpmāku radošo izaugsmi
un to dzirksti, kas ir viņos,
kopā ar zināšanām un prasmēm nodot audzēkņiem,”

Turpināsim sportot 7. Ozolnieku novada spartakiādē!
Aicinām gatavoties uz nākamo - nu jau 7. Ozolnieku novada
spartakiādi, kur iespēja piedalīties ir ikvienam novada iedzīvotājam. Īpaši vēlamies, lai šo
aicinājumu sadzirdētu tie, kuri
vēl līdz šim nav mēģinājuši iesaistīties. Spartakiādē galvenais
nav uzvarēt, bet svarīgākais ir novadniekiem sanākt kopā, iepazīties un dibināt jaunus kontaktus.
Varēsiet izmēģināt savus spēkus
kādā no 14 spartakiādes sporta veidiem, līdz ar to papildinot
punktus savas komandas kopējā
kontā. Spartakiādes kopvērtējupēc koncerta iespaidos dalās klausītāji.
„Tas nav kino, tā ir dzīve.
Viss bija pa īstam, un otra
tāda mirkļa vairs nebūs,”
saņemot skanīgus aplausus
un krāšņus rudens ziedus,
klausītājiem pateicās koncerta organizatores - mūzikas skolu direktores - Dina
Tauriņa un Anda Silgaile.
Solvita Cukere

Bērni iesaistās leļļu Sirsnīgi sveicam novada seniorus
animācijas darbnīcā Starptautiskajā veco ļaužu dienā!

Lai vēlreiz atcerētos
senākos latviešu leļļu animācijas kino un uzzinātu,
kā filmas top 13. oktobrī
Ozolnieku Tautas namā
radošo leļļu animācijas
darbnīcu – kinolektoriju
„Kikerigū!” apmeklēja 62
Ozolnieku vidusskolas 3.
klašu audzēkņi.
”Vai kāds atceras pirmās
latviešu animācijas filmiņas: ”Pasaka par vērdiņu”,
”Labuma meklētājs”, ”SiSi-Dra”, ”Vanadziņš”, filmiņas par Aleksandru Čaku
un citas? To autors režisors,
scenārists un mākslinieks
Arnolds Burovs (1915 –
2006) bija leļļu animācijas
pamatlicējs Latvijā, kuram
piemita
mākslinieciska
drosme un uzņēmība, kam
pateicoties radītas spēcīgas
leļļu animācijas tradīcijas.
Ar viņa leļļu filmām izau-

gušas vairākas paaudzes.
2015. gada 29. aprīlī Latvijas animācijas tēvam - Arnoldam Burovam apritētu
100 gadi,” bērnus uzrunāja mākslinieki no studijas
“Animācijas Brigāde”.
Aizraujošajā pasākumā
studijas “Animācijas Brigāde” mākslinieki skolēnus
iepazīstināja ar leļļu meistara A. Burova leļļu filmām
un dažādu filmu varoņiem,
kopīgi izzināja latviešu leļļu animācijas noslēpumus
agrāk un tagad, bet pēc tam
katram pasākuma dalībniekam bija iespēja zīmēt savas leļļu skices, veidot leļļu
tēlus plastilīnā un kadrēt
lelles, veidojot kustību uz
ekrāna. Pasākumu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds un Filmu studija
„Animācijas Brigāde”.
Solvita Cukere

1.
oktobrī,
Starptautiskajā
veco ļaužu dienā,
par prieku senioriem dažādās
novada vietās norisinājās sirsnības un mīlestības
caurstrāvoti pasākumi, ļaujot sajusties mīlētiem
un novērtētiem.
Sociālajā aprūpes centrā (SAC)
„Zemgale” ar gardiem pārsteigumiem un
pašu gatavotiem apsveikumiem iegriezās Branku un
Ozolnieku jauniešu centru
pārstāvji, senioriem novēlot veselību, izturību un
možu garu ik dienu.
„Svētkos vēlos no sirds
pateikties par tām zināšanām un pieredzi, jūsu
darba dzīves gadiem. Zelta
vērtībā ir katrs padoms,
kas palīdzējis ikdienas
darbā,” atklājot svinības,
uzsvēra sociālā darbiniece Irita Āboliņa. Svētku
koncertā seniori ieklausījās Edvīna Jansona dzejā
un liriskās dziesmās dueta
Maritas Snipkes un Kaspara Krastiņa izpildījumā.
Mākslinieku uzstāšanos
iesāka dziesma “No tavas
mīlestības” ar Edvīna Jansona vārdiem. “Laikam
ritot, kopīgi darbojoties,
pati no sevis izveidojusies
mūsu sadarbība – saskanīga un likumsakarīga. Pa-

vēries jauns māksliniecisko
meklējumu ceļš un strādājot tikai atliek pa to iet. Patiesi priecājamies, ka mūsu
kopdarbs un starojums uzrunā cilvēku sirdis,” radošo trijotni raksturo Marita
Snipke.
„Seniori vienmēr ir liela
bagātība savai ģimenei un
dzimtai. Daudzi savā pieredzē un zināšanās dalās
ar mazbērniem, nododot
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tradīcijas un vērtības nākamajām
paaudzēm. Tieši
viņu rūpes un atbalsts sniedz prieku tuviniekiem,”
senioru devumu
svētku koncertā
atzinīgi novērtēja
Salgales Mūzikas
un mākslas skolā.
Salgalē viesojās
dzejniece, mūziķe
un audēja Dženija
Berķe no Balviem,
kura ģitāras pavadījumā dziedāja pašsacerētas
dziesmas. Seniori iepazina
jaunākos dzejoļu krājumus – “Svētvakara sapņi”
un “Pērļu rotas” ar meitas
Ievas Želčas fotogrāfijām.
Pasākuma
dalībniekus
priecēja Dženijas Berķes
austie krāsainie dvieļi no
lina. Sekoja balle, kur spēlēja kapela “Hāgenskalna
muzikanti”, klausītājiem
atsaucot atmiņā senās ziņģes un danču melodijas,
kas ļāva izsekot folkloras
attīstības ceļam no tautas
dziesmas līdz šlāgerim.
Liels paldies Ozolnieku
novada jauniešiem, mūzikas skolotājiem un Salgales MMS direktorei Andai
Silgailei, kultūras darba
organizatorei Andai Plikšai
un SAC „Zemgale” darbiniekiem par sirsnību un
atsaucību pasākumu organizēšanā!
Solvita Cukere

Spartakiādes uzvarētāji “Centra komanda” izbauda balvu - ekskursiju.

Ozolnieku vidusskolas audzēkņi aktīvi sporto

Pirmie divi jaunā mācību
gada mēneši Ozolnieku
vidusskolā aizritējuši,
līdztekus mācībām aktīvi
sportojot. Šajā mācību
gadā Ozolnieku vidusskolas izglītojamie turpina
piedalīties Jelgavas novada
un Ozolnieku novada 49.
skolēnu sporta spēlēs un
Latvijas volejbola federācijas kausa izcīņas sacensībās volejbolā.
Sacensību kalendārā pirmie sacentās futbolisti "D"
grupā izcīnot 1.vietu, bet jau
pēc nedēļas "C" grupas zēni
izcīnīja 3.vietu. Vidusskolas
jauniešu komandai - 3.vieta.
Arī „Rudens kross“ šogad
sagādāja lieliskus pārsteigumus un mājup braucām ar
četriem uzvaras kausiem.
Kopvērtējumā uzvarējām
"E" grupā. (Individuāli 500
m distancē 1.vieta Elzai Renātei Strazdiņai un Edgaram

Brūniņam).
"D" grupā kopvērtējumā
1.vieta. (Individuāli 1000 m
distancē 1.vieta Edgaram
Markovam, bet 3.vieta Evai
Vīnavai).
"C" grupā kopvērtējumā
1.vieta. (Individuāli 2.vieta
Edijam Blūmam).
"B" grupā kopvērtējumā
2.vieta. (Individuāli 2.vieta
Rihardam Krūmiņam).

"A" grupā kopvērtējumā
1.vieta. (Individuāli 2000
m distancē 1.vieta Raivo
Veļikam, bet 3.vieta Endijai
Tupurītei).
Rudens sezonu noslēdzām ar uzvarām orientēšanās sacensībās. Kopvērtējumā "D" grupā (2004. g. un
jaunāki dalībnieki) izcīnīta
1.vieta, "C" grupā (2002.
g. un jaunāki dalībnieki)

izcīnīta 1.vieta un "B" grupā
(2000. g., gan jaunāki dalībnieki) izcīnīta 2.vieta.
Individuāli izcīnītās vietas
distancēs:
1.vieta - Edvards Krūmiņš, Anna Buholca, Artūrs
Freimanis, Rihards Krūmiņš,
Raivo Veļiks,
2.vieta - Rūdolfs Muraško,
3.vieta - Eva Vīnava un
Kristaps Dūda.
Lai gūtu sacensību pieredzi, piedalījāmies „Cēsu
kauss-2015“ sacensībās
volejbolā, kur startējām spēcīgā komandu konkurencē.
Meitenes (dzim. 2001. g. un
jaunākas dalībnieces) izcīnīja 3.vietu. Paldies vecākiem,
kuri atbalsta savus bērnus,
mudinot nodarboties ar
sportu. Veiksmīgus startus
arī turpmāk!
Marina Cīrule un Rasma
Skruļa, Ozolnieku vidusskolas
sporta skolotājas, treneres

„Olimpiskā diena” popularizē veselīgu dzīvesveidu
25. septembrī jau trešo
gadu Olimpiskajā rīta vingrošanā iesaistījās Ozolnieku
novada izglītības iestādes,
uzņēmumu darbinieki un
SAC „Zemgale” darbinieki
kopā ar iemītniekiem. Par
labu ikgadēju tradīciju veidojas pirmsskolas izglītības
iestādes (PII) „Zīlīte” bērnu,
skolotāju un Ozolnieku
novada pašvaldības darbinieku kopīga vingrošana,
popularizējot veselīga
dzīvesveida nepieciešamību
visos vecumposmos.

Pasākuma vadītājs sporta skolotājs un treneris
Raimonds Aleksandrovs ir
gandarīts: „ Katru gadu aicinām pasākumā piedalīties
sportiskus novadniekus, kuri
būtu gatavi bērniem pastāstīt par kādu sporta veidu.
Šī gada pasākuma īpašais
viesis bija riteņbraucējs Juris
Āboliņš. Vienlaikus popularizējam arī olimpisko kustību.
Ļoti iedvesmojoši, ka kopā
ar bērniem sporto skolotāji
un pašvaldības darbinieki,
sniedzot bērniem pozitīvu

piemēru.”
Vecāku
pārstāvis Juris
Āboliņš: „Šodien man bija
prieks uzrunāt
bērnus, tuvāk
pastāstot par
drošas riteņbraukšanas
pamatprincipiem. Kopā
ar dēlu Haraldu uz „Zīlīti”
katru dienu turp un atpakaļ
braucam ar velosipēdiem.
Manuprāt, daudzviet Ozol-

niekos ir izveidota riteņbraucējiem droša vide un katru
gadu tiek izbūvēti jauni
veloceliņi.”
Solvita Cukere

Ozolnieku rudens pusmaratons pulcē rekordlielu dalībnieku skaitu
18. oktobrī Ozolniekos
jau devīto gadu pēc kārtas
kopš skrējiena atjaunošanas norisinājās tradicionālais rudens pusmaratons
(distances garums – 21,097
kilometri), ar satelītskrējienu
(aptuveni 4,5 km), bērnu
skrējieniem (sākot no 50
līdz 300 metriem), kā arī
nepilnu 2 km distanci nūjotājiem un ikvienam interesantam no 5 līdz 105 gadu

vecumam.Visās
distancēs kopumā
startēja turpat 400
skrējēju. Pasākums
notika jaunā vietā –
pie Ozolnieku ezera,
kur tika ierīkota un
sertificēta jauna
trase.
Jaunākos sacensību dalībniekus
skrējienā pavadīja Trusis un
visu sacensību laiku norisi-

nājās radošās darbnīcas.
Tika apbalvoti seši
ātrākie sportisti sieviešu

un vīriešu konkurencē,
kā arī trīs labākie desmit
vecuma grupās. Pasākumā sportisti un Ozolnieku
novada domes pārstāvji
sumināja Skrējēju kluba
„Ozolnieki” ilggadējo vadītāju Juri Bērziņu 70. dzīves
jubilejā, pateicoties par
izloloto skriešanas tradīciju
novadā.
Rolands Bartaševics,
SK „Ozolnieki”
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mā līderu komandām, pateicoties
pašvaldības atbalstam, kā kopīga
balva tiek dāvāta iespēja doties
ekskursijā. Katru gadu piedāvājam arī kādu jaunu sporta veidu,
iesaistot arvien lielāku interesentu loku. Šoreiz plānojam piedāvāt
jaunu komandas sporta veidu ar
noteikumu - jo vairāk dalībnieku,
jo vairāk komandai gūto punktu. Gaidām priekšlikumus un
Jūsu vēlmes sportošanas iespēju
daudzveidošanai, lai novembra
beigās sāktu spartakiādi ar zolītes
turnīru.

Irēna Leitēna, Ozolnieku Sporta centrs

Volejbolisti
jaunajā sezonā
cīnīsies par
katru bumbu!

Oktobra beigās sākas jaunā Latvijas volejbola sezona. Baltijas līgā
šogad Ozolnieku novadu pārstāvēs
divas komandas - „Poliurs/Ozolnieki” un VK Ozolnieki. Latvijas volejbola līgu sadalījumā ir notikušas
arī citas būtiskas izmaiņas. Ir likvidēta 1. līga, un komandas, kas spēlēja līgā, no šīs sezonas ir pievienotas Nacionālajai līgai. Šo sezonu VK
Ozolnieki aizvadīs Nacionālās līgas
2. divīzijā. Par VK Poliurs/Ozolnieki komandas galveno treneri ir
kļuvis Guntis Atars, kurš šo vietu
ir nopelnījis, pateicoties labajam
sniegumam iepriekšējā sezonā, kur
VK Ozolnieki komandu spēja aizvadīt līdz Čempiona titulam. Trenerim šis gads būs dubulti atbildīgs,
jo arī VK Ozolnieki viņš paliks kā
galvenais treneris. Guntim Ataram
palīgā nāks un otrā trenera pienākumus veiks VK Poliurs/Ozolnieki
ilggadējais komandas kapteinis Ivo
Baranovskis.
Treneris Guntis Atars ar cerībām gaida jauno sezonu: ”Abas
spēlētāju komandas sezonai ir
nokomplektētas. Esam aizvadījuši treniņspēles un jauno sezonu
sagaidām ar cerībām. Šobrīd strādājam pie disciplīnas, komandas
saliedētības un spēles tehniskām
niansēm. Spēlētāji ir gatavi cīnīties
par uzvarām katrā no līgas spēlēm.” Aicinām skatītājus klātienē
vērot spēles Ozolnieku Sporta centrā un aktīvi atbalstīt abas novada
komandas!
Elīna Rozīte

«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.

8

oktobris 2015

ziņojumu dēlis

Sveicam novembra
mēneša jubilārus!
MIHAILU SNIGIREVU
JAROSLAVU BOJANOVSKI
ILMĀRU FREIMANI
ZIGURDU HĀZI
ĀDOLFU MIČULI
ŅINU SOLOVJOVU
ALEKSANDRU MASLOVU
VELTU ŠĶĒLI
VILMU VIDUCI
ANNU ZAGNIBEDU
MIRDZU KŪLMANI
AINU PŪCI
JEKATERINAI NOVIKOVAI - 90!
JEVGENIJAI GAVRIĻENKO -90!
STAŅISLAVAM BROKĀNAM - 90!













PAZIŅOJUMS

SIA „E Daugava” (reģ. Nr. 40003600332, adrese: Lugažu
iela 6-33, Rīga, LV-1045) plāno paplašināt darbības
apjomus un veidus bīstamo atkritumu pārstrādes
kompleksā Ozolnieku novada Salgales pagasta
„Akačos”, „Atvaros” un „Medņos”. Pēc Vides
pārraudzības valsts biroja (VPVB) lēmuma (15.12.2014.)
notiek šīs darbības ietekmes uz vidi novērtējums, kuru
veic SIA „Eiroprojekts”.
Š.g. 20.oktobrī ir pabeigta un iesniegta VPVB ietekmes
uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija. Ar
ziņojumu var iepazīties internetā www.eiroprojekts.lv/
Salgale un sūtīt rakstiskus priekšlikumus VPVB
(Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, 67321173, www.
vpvb.gov.lv, vpvb@vpvb.gov.lv).
SIA „E Daugava”, kontakttālrunis- 29277744

Ozolnieku Tautas nams
novembrī ielūdz

Ānes kultūras namā
novembrī
7. novembrī plkst. 18:00
RTU studentu teātris piedāvā
franču dramaturga Eižena
Labiša-Vodeviļa darbu
„Mizantrops”.
Darbība norisinās Parīzē pie kāda
turīga aristokrāta, kurš pieņem
darbā cilvēku. Cilvēku, kurš
nekad nemelo! Kas labāk - melot
vai teikt tikai patiesību?
Režisore Ludmila Stančika.
Izrāde krievu valodā.
Ieeja 2.00 EUR.
18. novembrī plkst. 18:00
Nikolaja Puzikova svētku
koncerts.
Ieeja bez maksas.

Grāmatu izsniegšanas punkts Emburgā
No š.g. 6. novembra
piektdienās no plkst. 9.00 – 14.00 Salgales
pagasta pārvaldē „Vīgriezes” darbu uzsāk Garozas
bibliotēkas ārējais izsniegšanas punkts.
Grāmatas iespējams izvēlēties gan uz vietas, gan
internetā: Ozolnieku novada pašvaldības mājas
lapas sadaļā Kultūra – Bibliotēkas – Garozas
bibliotēka – e-katalogs.
Jums ir iespēja grāmatas pasūtīt arī pa
tālr. 26583230 vai e-pastu: garozasbibl@ozolnieki.lv

5. un 19. novembrī 19:00 – 21:00 nodarbību cikls “TAVAM ĶERMENIM,
PRĀTAM, UN DVĒSELEI”. Ļaujoties kustībām un mūzikai, atbrīvosim savu
prātu, dziedināsim savu dvēseli un atklāsim bioenerģijas deju. Nodarbības
vada: Antra Sloka-Jakovļeva - Mag.Psych., eksistenciālā psihoterapeite,
un Igors Jakovļevs. Interesenti var pievienoties nodarbību ciklam! Maksa
par nodarbību - 7,00 eiro.
7. novembrī Mārtiņdienas jampadracis
pie Ozolnieku Tautas nama un TN zālē
12:00 – 12:40 Liepājas Jaunā teātra izrāde bērniem “Puteklīša Piedzīvojumi”
12:40 – 13:15- Rotaļu programma “Kikerigū”
13:15 – 15:00 - Radošās darbnīcas un jautrības Mazajā piedzīvojumu trasē
12:00 – 15:00 Labumu tirdziņš
Ielūdz Gailītis un Vistiņa! Ieeja bez maksas!
14. novembrī 17:00 Izrāžu apvienības “Pannas Teātris” piedzīvojumu
komēdija „Bruņota un Bīstama”. Galvenajā lomā Zane Daudziņa. Režisors
-Juris Rijnieks. Ieeja: 10,00 un 8,00 eiro.
17. novembrī 17:30 Valsts svētku sarīkojums un konkursa “Ozolnieku
novada Gada cilvēks” godināšanas pasākums. God. Iedzīvotāji, aicinām
ielūgumus uz svētkiem saņemt Tautas namā līdz 13. novembrim!
17. novembrī 21:00 – 02:00 svētku balle ar grupu “Lilioms”. Ieeja: 4,00
eiro. Galdiņu rezervēšana un biļešu iegāde līdz 16. novembrim.
25. novembrī 10:30 “Teātris un Es” izrāde bērniem un vecākiem “Misija
Krokodils”. Misijā piedalās Papagailis, Surikāts, Flamingo un pats Krokodils.
Režisors Armands Ekštets. Ieeja: 3,00 eiro.
Kases darba laiks – O., T., C., P. 16:00 – 20:00 un stundu pirms pasākumiem. Biļešu
iepriekšpārdošana TN kasē un bilesuparadize.lv.  Info: www.ozolnieki.lv/
kultura/tautasnams.  T. 63050144, 26525350

Salgales pagastā novembrī
Ozolnieku Tautas nams aicina pieteikties tirgotājus uz „Mārtiņdienas
jampadrača” tirdziņu 7. novembrī
plkst. 12:00 – 15:00.
Tālr:26525350 vai tautasnams@ozolnieki.lv

Kad bērni ir apkārt, tad ir kaut kā drošāk.
Cik otrādi! Pat tad, ja nevar tie mūs aizstāvēt, tu jūties
tomēr možāk, tu jūties stiprāk, kad tev vajag iet...

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādei “Zīlīte”- 50!

Aicinām bijušos audzēkņus un darbiniekus
uz jubilejas koncertu
27. novembrī plkst.18:00
Ozolnieku Tautas namā!
Pakavēsimies bērnu dienu krāsās un atmiņās!
Tālr. uzziņām 26656663, 63050116.
E-pasts: zilite@ozolnieki.lv

Pagalma svētki – Rudens tirdziņš pie LLKC!
10. novembrī no pulksten 12.00 līdz 15.00
LLKC pagalmā (Rīgas ielā 34, Ozolnieki) notiks
Mārtiņdienas tirdziņš.

7. novembrī plkst.12.00 deju kopa “Garroze” un Garozas Jauniešu centrs aicina uz Mārtiņdienas pasākumu
Garozā, pakalpojumu centrā “Eži”. Minēsim mīklas,
būs radošās darbnīcas un tirdziņš. Rokdarbu
pulciņa «Fantāzija» un floristikas pulciņa
«Saulgrieze» darbu izstāde. Darbosies salātu bārs.
Līdzi ņemiet augļus un dārzeņus, lai kopīgi gatavotu
salātus.
11. novembrī, Lāčplēša dienā, plkst.16.00
aicinām piedalīties Lāpu gājienā no Garozas centra.
Plkst.16.30 svinīgs pasākums pie Vareļu pieminekļa.
17. novembrī plkst. 20.00
Garozas pamatskolā Latvijas Republikas 97.
gadadienai veltīts svētku pasākums. Jauktā kora
“Svīri” koncerts, Salgales Mūzikas un Mākslas skolas
audzēkņu un pedagogu koncerts. Ballē spēlēs grupa
“Klaidoņi”.
Pasākums pie galdiņiem, līdzi ņemot groziņus.
Lūdzu iepriekš pieteikties līdz 15. novembrim.
Ieeja bez maksas. Tālr. informācijai: 29109265
18. novembrī tiek organizēts brauciens uz svētku
salūtu Jelgavā. Autobuss kursēs: plkst. 19.00 no Emburgas un plkst. 19.10 no Garozas.

Ģimenes ar bērniem var saņemt palīdzību

Novadnieču Zanes Rautmanes un Lāsmas Cimermanes izveidotās
biedrības “Tuvu” labdarības veikalā Jelgavā, Pasta ielā 20, uzrādot
trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, ir iespēja saņemt
augstvērtīgu zīdaiņu pārtiku.
Labdarības veikala darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai no plkst.
10:00-18:00, sestdienās no plkst. 10:00-15:00. Iedzīvotājiem ir iespēja arī
ziedot sev vairs nevajadzīgas, bet citiem vēl noderīgas lietas. Visa veikala peļņa tiek izlietota labdarības projektiem.
Iepriekš piezvanot pa tālruni 26319985, ir iespēja gan nodot savu ziedojumu, gan arī saņemt nepieciešamās lietas ģimenēm, kas nonākušas
finansiālās grūtībās.
Apsveicam Ozolnieku Tautas nama bērnu popgrupu “Nianse”
ar iekļūšanu Latvijas Televīzijas bērnu un jauniešu mūsdienu
dziesmu izpildītāju konkursa “Balss pavēlnieks” finālā!
Atbalstīsim „Niansi” 8. novembrī konkursa finālā un
29. novembrī superfinālā LTV1 tiešraidē ar skatītāju balsojumu.

Ozolnieku meliorācijai – 65!
Aicinām bijušos darbiniekus uz
jubilejas saietu 28. novembrī
15:00 svinīgs mirklis pie Melioratoru akmens
15:30 jubilejas saiets.

Programmā – koncerts “Melioratora piedzīvojumi”, dejas
ar grupu “Vigars un draugi”, izstāde, videomateriālu
skatīšanās pie uzkodu galdiņiem. Gruntīgumam līdzi
ņemams groziņš.
Lūdzam pieteikties bijušos PMK 13 darbiniekus ar
ģimenēm līdz 20. novembrim Ozolnieku Tautas namā,
maksa 2,50 eiro.

Ozolnieku Sporta centra pasākumi n ove m b r ī
Datums
14.11.

Plkst.
8:30-20:00

Sporta pasākumi
REMOSS 2015 Piedzīvojumu sacensības
(Sporta, tautas, jauniešu un ģimenes sacensības visai dienai)

VK POLIURS/OZOLNIEKI Baltijas līga MĀJAS SPĒLES
07.11.2015 /18:00/ Poliurs/Ozolnieki vs TTU
08.11.2015 /16:00/ Poliurs/Ozolnieki vs Pärnu VK
28.11.2015 /18:00/ Poliurs/Ozolnieki vs Jarvamaa
29.11.2015 /16:00/ Poliurs/Ozolnieki vs Selver

Sporta komplekss MĀLZEME
Ozolnieku novads, Āne Celtnieku iela 26
Elīna Rozīte, T: 26870287

VK OZOLNIEKI Nacionālā līga, 2. divīzija MĀJAS SPĒLES
08.11.2015 /12:00 / VK Ozolnieki vs Madona
15.11.2015 /14:00 / VK Ozolnieki vs Jēkabpils Juniori
29.11.2015 /12:00 / VK Ozolnieki vs Kuldīgas NSS

Aizsaulē
aizgājuši
Juris Kamašilovs
Solvita Galvanovska
Praskovja Karpova
Anatolijs Koļcovs
Aleksandra Fedotova
Dīna Aleksandra Tiltiņa
Aina Bullīte
Velta Randere

1949
1969
1920
1951
1924
1972
1926
1934

