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Garozas pamatskolas sirdspuksti
ir skolēni, bet spēks – pedagogi
Krāšņu atmiņu pavedienu
apvīts, 20. augustā norisinājās
Garozas pamatskolas absolventu un bijušo skolas darbinieku salidojums, veltīts skolas 130 gadu jubilejai. Kopā ar
siltiem pateicības vārdiem par
skolas saglabāšanu un uzplaukumu, skolas direktores Dinas Štelmaheres rokās sagūla
krāšņi ziedi no bijušajiem kolēģiem, absolventiem, Ozolnieku

kļuvusi vēl skaistāka,” pārliecināta skolas iepriekšējā direktore Līvija Politere. Īpaši emocionāli silts ir brīdis svinīgajā
koncertuzvedumā, kad gaišas
domas un sveicieni tiek sūtīti
arī bijušajiem skolas veidotājiem, direktoriem un pedagogiem, kuru dvēselītes aizsauktas mūžībā.
Paldies novada izdevējam
Jānim Lejam, kura pārraudzī-

par lauku skolām, gan arī par
iedzīvotāju skaitu pagastā. 1911.
gada 18. decembrī pagastā ir
1239 „dvēseles” un skolu 1911.
gadā apmeklēja 114 bērnu. Pirmā pasaules kara vētras visai
smagi skāra Garozes pagastu,
arī Kroņa Garozes skolas vietā
bija drupu kaudze.
1920. gadā Garozes pagastā
bija reģistrētas trīs skolas, kas
bija izvietotas dažādās privāta-

Sekmīgu Jauno
mācību gadu!
Septembris ir īpašs laiks, kad aizraujošu
darba cēlienu uzsāk mūsu bērni - paaudze,
kas, pedagogu iedvesmoti, atklāj jaunas
teorijas, praktizē jau pārbaudītas zināšanas un neatlaidīgi sasniedz savus mērķus,
kļūstot par sabiedriski aktīviem un patstāvīgiem cilvēkiem.
Visas Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestādes ir gatavas jaunajam mācību gadam: pedagogi un palīgpersonāls ir
apņēmības pilni sagaidīt vairāk nekā 625
pirmsskolas audzēkņus un 1090 skolēnus,
lai, papildinot cits citu, organizētu aizraujošu mācību procesu.
Mūsu novadā ir radīta droša un attīstību veicinoša mācību vide, tāpēc atliek
novēlēt, lai audzēkņiem būtu prieks par
mācību procesu, pedagogiem – enerģija
un iedvesma motivēt bērnus, bet vecākiem
– patiess gandarījums par savu atvašu sasniegtajiem rezultātiem!
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pašvaldības, novada Izglītības
nodaļas pārstāvjiem un svinību
viesiem, uzsverot, ka skola ir
Garozas ļaužu dvēsele, audzēkņu otrās mājas un vieta, kur gūt
jaunas zināšanas.
„Garozas skola vēl ir tepat,
aug, dzīvo un skan,” kodolīgi apsveikuma runā secina novadniece, dzejniece Ināra Šteinberga.
Lai arī vairumam absolventu skolas gadi sen jau aiz muguras, nevarēja nejust to auru, kas
virmoja ik uz soļa, ejot cauri atkalredzēšanās prieka burzmai:
„Ar skolu saistītās atmiņas
vienmēr paliks ar mums – tās
ir, bija un būs daļa no mūsu
dzīves. Būtiski, ka šo skolu mēs
uzskatām par savu, jūtamies tai
piederīgi.”
„Skola apdzīvotajai vietai
dod dvēseli un ir „gaismas nesēja”. Priecājos, ka skolas direktore šeit ir izaugusi, mācījusies
un atgriezusies darbā, visus
spēkus ieguldot skolas izaugsmē,” secina pašvaldības deputāts Jānis Vīgants.
„Skolu veido cilvēki, kuri to
vada. Pēdējos gados skola ir

bā izdevniecībā „Avots” dienasgaismu ieraudzījusi skolas
pedagogu sagatavota apjomīga
skolas 130 gadu vēsturi aptveroša atmiņu grāmata „Mana
skola gadu simteņos”.
Izrādās, ka rakstītajos avotos Garozes vārds saistībā ar
skolām, minēts vairākkārt.
Pirmoreiz tas sastopams 1873.
gadā. Ir eksistējusi skola, kas
atradusies vietā, ko sauca par
Schlokhof. 1880./81.gada un
vēlāku gadu pārskatos Garozes
skola tiek dēvēta par privāto
skolu, kurā ir gan vasaras, gan
ziemas nodarbības. Skolā bija
divas klases. Garozē pagasta
skola atradās valsts muižas
teritorijā, tādēļ daudzos dokumentos sastopams vārds
Kroņa Garoze. Pēc kādreizējo
skolotāju atmiņām, skola atvērta jau 1885. gadā. Tomēr
praktisku darbību tā sāka tikai
1886. gadā, kad skolas 2 klasēs
mācījās 79 bērni,45 zēni un 34
meitenes.
Ik pa laikam cariskās Krievijas Izglītības ministrijas Augstākā komisija pieprasīja ziņas

jās mājās.1920. gadā Garozes
pagastam tiek piešķirti 5000
rubļu liels aizdevums skolas
atjaunošanai. Viena no skolas
pagaidu ēkām bija pie stacijas.
1920. gada nogalē un 1921.
gadā turpinās skolu remonti.
Visiem pagasta iedzīvotājiem
bija paredzēts piedalīties dažādos ar skolas remontu un uzturēšanu saistītos darbos. Uzņēmēji, kam bija iespējas, deva
materiālus, citi piedalījās praktiskajos darbos. Mācības skolā
bija par velti, tās apmaksāja
pagasts. Kārtību skolā uzturēja
pagasta algots cilvēks, tomēr arī
bērni piedalījās skolas kārtības
uzturēšanā, slaukot klases, nesot ūdeni.
Skola Garozē prasīja diezgan
lielus ieguldījumus, kuru pagastam nebija, pieaugot bērnu
skaitam, pagasta padome nolēma sākt jaunas skolas būvniecību. 1924. gadā izskatīja jautājumu par Garozes pagasta skolas
jaunbūvi. Secināja, ka skola ir
nepieciešama vismaz 200 skolēniem, jo skola apkalpo ap 300
(turpinājums 3. lpp.)

Ģimenes ar skolēniem
var pieteikties
atbalstam
„Tuvojoties jaunajam mācību gadam,
novadā deklarētās ģimenes var vērsties
Ozolnieku novada Sociālajā dienestā ar
iesniegumu, lai saņemtu finansiālo vai
materiālo atbalstu skolēniem. Uz palīdzību
mācību piederumu iegādei var pretendēt
ģimenes, kuras ir atzītas par trūcīgām vai
maznodrošinātām, kā arī daudzbērnu
ģimenes,” stāsta novada Sociālā dienesta
vadītāja Sarmīte Strode.
Materiālo pabalstu skolas piederumu iegādei 30.00 EUR apmērā var saņemt daudzbērnu ģimeņu vecāki.
Trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu atbalstam, sākoties mācību gadam, ir iespēja
saņemt dāvanu karti 30.00 EUR vērtībā
kancelejas preču iegādei, ja bērns apmeklē
vispārizglītojošo izglītības iestādi. Trūcīgām
ģimenēm ir iespēja saņemt skolas somas
vai mācību piederumu komplektu.
Lai uzzinātu detalizētāku kārtību palīdzības
saņemšanai, lūgums vērsties pašvaldības
Sociālajā dienestā: pirmdienās no plkst.
8.00 līdz 17.00 un ceturtdienās no plkst.
9.00 līdz 19.00 pie sociālājiem darbiniekiem
vai zvanīt 26110405 vadītājai Sarmītei
Strodei.
Solvita Cukere
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domes ziņas

augusts 2016
augusta sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:

1. Nolēma piešķirt papildu

finansējumu pirmsskolas pedagogu atalgojumam 23 171 EUR
apmērā no 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.
2. Apstiprināja Saistošos noteikumus 14/2016 „Grozījumi
saistošajos noteikumos 3/2016
„Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””.
3. Papildināja Ozolnieku
novada pašvaldības maksas pakalpojumu sarakstu ar Garozas
pamatskolas telpu un apkārtnes teritorijas īres maksu.
4. Nolēma lūgt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases 210
025.45 EUR apmērā Konteinera tipa katlu mājas, kas atrodas
Celtnieku ielā 28, Ānē, Cenu
pagastā, Ozolnieku novadā,
izbūves darbiem un 39 459.20
EUR apmērā bruģēta laukuma,
kas atrodas pie Teteles pamatskolas, izbūvei.
5. Apstiprināja saistošo noteikumu 11/2016 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2016
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” redakciju un
atcēla Ozolnieku novada domes
2016.gada 12.jūlija lēmuma
Nr.2 (protokols Nr.8) 1.punktu.
6. Ievēlēja darbam Budžeta
komisijā Ozolnieku novada
domes deputātus Ģirtu Neiju un
Dinu Tauriņu.
7. Apstiprināja Ozolnieku novada pašvaldības iekšējā audita
plānu 2016.gadam.
8. Nolēma lūgt VAS „Latvijas
Valsts ceļi” nodot Ozolnieku no-

vada pašvaldībai uz Sadarbības
līguma pamata zemi gar valsts
autoceļu Jelgava-Staļģene-Code, Salgales pagastā, Ozolnieku
novadā, aptuveni 4050 m2
platībā, kas nepieciešama ielu
apgaismojuma izbūvei.
9. Nodeva atsavināšanai
nekustamo īpašumu “Tamuļi”, Cenu pagastā, Ozolnieku
novadā.
10. Nolēma piedalīties biedrības Lauku partnerība „Lielupe”
izsludinātajā ELFLA līdzfinansētā projektu konkursā.
11. Nolēma izdarīt izmaiņas
Ozolnieku novada Attīstības
programmas 2012.-2018. pielikumā „Investīciju plāns”, papildinot to ar projektos sasniedzamiem iznākuma rādītājiem
un izdarīt izmaiņas Ozolnieku
novada Attīstības programmas
2012.-2018. pielikumā „Investīciju plāns”, norādot projektu
konceptos apstiprināto ERAF
finansējumu.
12. Nolēma saglabāt Veselīga
dzīvesveida un sporta nodaļu
kā Ozolnieku novada pašvaldības struktūrvienību. Deleģēt
Veselīga dzīvesveida un sporta
nodaļas vadīšanu Ozolnieku
novada domes priekšsēdētāja
vietniekam. Veikt grozījumus
Ozolnieku novada pašvaldības
2016.gada štatu sarakstā,
likvidējot Veselīga dzīvesveida
un sporta nodaļas vadītāja
amatu. Izveidot darba grupu
veselīga dzīvesveida ilgtermiņa
koncepcijas izstrādei.

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.11/2016
APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 09.augusta lēmumu Nr.6 (prot. Nr.9)

Grozījumi 2014.gada 12.augusta Ozolnieku novada
domes saistošajos noteikumos Nr.6/2014
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 15.pantu, 21.1panta otro daļu un 21.2panta otro daļu, 24.panta pirmo
daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 5.panta ceturto daļu, 6.,
8.pantiem, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu,

Izdarīt Ozolnieku novada domes
2014.gada 12.augusta saistošajos
noteikumos Nr.6/2014 „Par palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā” šādus
grozījumus:
Papildināt noteikumu tiesisko
pamatojumu ar sekojošām tiesību
normām:
„likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 21.1 panta otro
daļu un 21.2 panta otro daļu”.
Aizstāt noteikumu 2.punktā
vārdus “10.11.punktā” ar vārdiem
“11.1 punktā”.
Papildināt noteikumus ar
3.4.apakšpunktu punktu šādā
redakcijā:
„3.4. palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.”
Izteikt noteikumu 5.1punktu
sekojošā redakcijā:
„5.1 Pašvaldības dome pēc
iesniegto dokumentu un Sociālo
jautājumu komitejas un/vai Izglītības,
kultūras un veselīga dzīvesveida
veicināšanas komitejas atzinuma
izvērtēšanas pieņem lēmumu:
5.11. par personas atzīšanu par
tiesīgu saņemt Palīdzību un reģistrēšanu vai atteikumu personu reģistrēt
noteikumu 7.4. un 7.6.apakšpunktos
norādītajos palīdzības reģistros, kā arī
par personas izslēgšanu no minētajiem palīdzības reģistriem;
5.12. par sociālo dzīvokļu

izīrēšanu un īres līguma termiņa
pagarināšanu;
5.13. par dzīvojamās telpas
izīrēšanu speciālistam un īres līguma
termiņa pagarināšanu.”
Papildināt noteikumus ar
7.6.apakšpunktu punktu šādā
redakcijā:
„7.6. dzīvojamās telpas izīrēšanai
speciālistam.”
Izslēgt noteikumu 11.10.apakšpunktu.
Papildināt noteikumus ar 11.1
punktu šādā redakcijā:
„11.1. Pašvaldība noteikumu V.
nodaļā noteiktajā kārtībā ir tiesīga
izīrēt dzīvojamo telpu kvalificētam
speciālistam, kurš nepieciešams
pašvaldības autonomo funkciju
nodrošināšanai izglītības, kultūras,
veselības, sociālās aprūpes, veselīga
dzīvesveida un sporta nozarēs, kā arī
komunālo pakalpojumu organizēšanā iedzīvotājiem.”
Izslēgt noteikumu 15.punktu.
Papildināt noteikumus ar jaunu V.
nodaļu šādā redakcijā:
V. Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
41.1 Tiesības īrēt speciālistam
izīrējamu dzīvojamo telpu Ozolnieku
novadā ir personām (ģimenēm), kas
noteiktas Noteikumu 11.1punktā.
41.2 Persona (ģimene), kura vēlas
īrēt speciālistam izīrējamu dzīvojamo

telpu, iesniedz pamatotu iesniegumu
un darba devēja motivētu lūgumu par
dzīvojamās telpas nepieciešamību.
41.3. Persona (ģimene), kura
iesniegusi dokumentus un ar
Pašvaldības domes lēmumu ir atzīta
par tiesīgu īrēt speciālistam izīrējamu
dzīvojamo telpu, tiek reģistrēta noteikumu 7.6.punktā minētajā palīdzības
reģistrā kā pretendente uz speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu,
pieteikumu iesniegšanas secībā.
41.4. Speciālistam izīrējamu
dzīvojamo telpu izīrē uz Pašvaldības
domes lēmuma pamata personai
(ģimenei), kura ir atzīta par tiesīgu
īrēt speciālistam izīrējamu dzīvojamo
telpu.
41.5 Speciālistam izīrējamas
dzīvojamās telpas īres līgums tiek
slēgts rakstveidā uz darba tiesisko
attiecību laiku, bet ne ilgāku par 3
(trīs) gadiem.
41.6. Ja pēc minētā termiņa persona (ģimene) nav zaudējusi tiesības
īrēt speciālistam izīrējamu dzīvojamo
telpu, pēc personas iesnieguma
ar Domes lēmumu īres līgums tiek
pagarināts. Iesniegums par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas
izīrēšanas turpināšanu iesniedzams
vismaz vienu mēnesi pirms īres
līguma termiņa beigām.
Mainīt nodaļas “Noslēguma
jautājumi” numerāciju no V. uz VI.

Saistošo noteikumu Nr.11/2016 „Grozījumi 2014.gada 12.augusta Ozolnieku novada domes saistošajos
noteikumos Nr.6/2014 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar 2016.gada 17.marta
grozījumiem likumā „Par palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā”, pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem
var noteikt, kurās darbības nozarēs
nepieciešami speciālisti un kārtību,
kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo
telpu speciālistiem.
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošo noteikumu grozījumu mērķis
ir papildināt noteikumus ar kārtību,
kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu
speciālistiem.

2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošo noteikumu grozījumiem tie
papildināti ar 11.1 punktu, nosakot, kuri
speciālisti ir nodrošināmi ar dzīvojamo
telpu vispārējā kārtībā un ar nodaļu
“Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo platību”, kurā noteikta kārtība, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo
telpu speciālistam.
3.Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai nav
nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai darba vietas un pašvaldības

budžeta līdzekļu apjoms nemainīsies.
4.Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms
5.Informācija par administratīvajām
procedūrām
Administratīvajām procedūrām tiek
pakļauta lēmuma pieņemšana, izpildes
administrēšana un pārsūdzēšana.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Nav organizētas.

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Ievērojami pieaudzis pašvaldības ieguldījums ceļu sakārtošanā
Pilnvērtīga novada attīstība
bez sakārtota ceļu tīkla nav
iespējama, tāpēc, izstrādājot
šī gada budžetu, par vienu
no prioritātēm tika izvirzīta
pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana.
Ceļu remontdarbiem un
uzturēšanai nepieciešami
apjomīgi finanšu līdzekļi, tādēļ,
izvērtējot prioritāri veicamos
remontdarbus, tiek ņemts
vērā ielas nozīmīgums un
satiksmes intensitāte. Lai
racionāli ieguldītu atvēlēto
finansējumu, jārēķinās arī ar
ūdenssaimniecības attīstības
projektu. Ielu remonti tiek
plānoti un veikti pakāpeniski,
savstarpēji saskaņojot darbus.
Gada otrajā pusē varam
jau veidot pārskatu par 2016.
gadā veiktajiem ceļu remonta
un uzturēšanas darbiem.
Ozolnieku novada teritorijā
pašvaldības pārziņā esošo
ceļu asfaltbetona seguma
kopgarums ir 41 km, grants
segums – 57 km, grunts –
78 km. Ar Valsts piešķirtajām

ceļu uzturēšanas mērķdotācijām ziemas sezonas kopšanas darbiem un ikdienas
ceļu uzturēšanai pietiek, bet
apjomīgākiem ceļu remonta
darbiem līdzekļi tiek ieguldīti
no pašvaldības budžeta.
Šeit var minēt Kopielas
rekonstrukciju Ozolniekos, kas
ir saistīta ar uzņēmējdarbības
objektiem un blīvi apdzīvotu
privāto māju sektoru, kur tika
novākts sabrukušo betona
paneļu segums, izbūvētas
apakšzemes komunikācijas,
uzklāts jauns segums. Darbus
šeit plānots pabeigt septembra
nogalē. Veikto darbu kopējās
izmaksas sastāda 230 000
EUR. Ielas rekonstrukcijai tiks
piesaistīts arī Eiropas Savienības finansējums.
Jau drīz varēsim pārvietoties pa sakārtoto Zemgales
ielu, kur būs uzklāts asfalta
segums un izbūvēts apgaismojums posmā no Jelgavas
ielas līdz ēkai Zemgales ielā
Nr.23, Ozolniekos. Šīs ielas
sakārtošana ir svarīga arī jau-

nās katlumājas apkalpošanai, kas nodrošinās siltumu
Ozolnieku iedzīvotājiem. Pašreiz darbi notiek pilnā sparā,
un tos plānots pabeigt š. g.
30. septembrī. Veikto darbu
kopējās izmaksas sastāda
145 000 EUR.
Minētajos posmos uz
šo laika periodu ir ierobežota automašīnu satiksme.
Atvainojamies iedzīvotājiem
par sagādātajām pagaidu
neērtībām, cerot, ka pēc darbu pabeigšanas, ielas būs
sakārtotas labā kvalitātē.
Pabeigta projekta izstrāde un izsludināts iepirkums
Celtniecības ielas rekonstrukcijai. Ja laika apstākļi
būs labvēlīgi, darbus plānots
pabeigt līdz 1. novembrim.
Kā katru gadu, tiek
veikti ikdienas ceļa seguma
uzturēšanas darbi, grantēto
ceļu uzbēršana un planēšana. Šogad vairākiem lauku
ceļiem tika veikta nomaļu
grunts uzauguma noņemšana. Veicot dolomīta šķembu

uzbēršanas darbus, seguma
kvalitātes uzlabošanai materiāls vēl tika pieblietēts ar
vibrējošo veltni. Šos darbus
jau otro gadu pašvaldībā
veic SIA “Dreamway”.
Daudzviet asfalta segums
savu laiku nokalpojis, un
bedru lāpīšana dod maz labuma. Ekonomiski izdevīgāk
būtu nevis lāpīt bedres, bet
mainīt asfalta virskārtu. Pašvaldība var veikt pakāpenisku ielu seguma rekonstrukciju. Tāpēc bedrīšu remonts
joprojām ir nepieciešams
ielām, kas ir sliktā stāvoklī,
un gaida uz apjomīgākiem
remontdarbiem. Asfalta
seguma uzturēšanu jau vairākus gadus veic SIA “CBS
“Igate””.
Šogad nopietni strādājam
arī pie asfaltbetona seguma
sakārtošanas pašvaldības
daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos.
Latvijas Lauku attīstības
programmas ietvaros piešķirts
finansējums, ko līdz 2020. ga-

dam būs iespējams izmantot
pašvaldības īpašumā esošo
lauku grants ceļu uzlabošanai.
Uzklausot vietējos iedzīvotājus
un uzņēmējus, tika izvēlēti
prioritāri rekonstruējamie ceļi.
Pašreiz tiek izstrādāts projekts, un darbi sāksies 2017.
gada pavasarī.
Vēl tuvākajā laikā tiks
realizētas vairākas aktivitātes
satiksmes drošības pilnveidei
novadā. Pamazām sakārtojas infrastruktūra Rīgas ielā,
Ozolniekos. Plānoti labiekārtošanas darbi, tostarp izbūvētas
autobusu pieturas platformas
un uzstādīti mūsdienīgi paviljoni.
Ar Satiksmes ministriju
tiek risināts jautājums arī par
satiksmes uzlabojumiem Rīgas
ielas krustojumā pie Ozolnieku
Tautas nama.
Paralēli norit arī plānotie
remontdarbi uz „Latvijas
Valsts ceļi” pārvaldītajiem ceļu
posmiem.
Guntis Žeivots, Ozolnieku
novada pašvaldības Saimniecības daļas vadītājs

aktualitātes

Aicina donorus
ziedot asinis

7. septembrī Ozolnieku Bērnu un jauniešu
iniciatīvu centrā, Rīgas
ielā 29, Ozolniekos, gaidāma rosība. Te Valsts
asinsdonoru
centra
(VADC) specializētais
autobuss gaidīs gan tādus asins donorus, kas
asinis ziedojuši jau iepriekš, gan īpaši tādus,
kas to nolems darīt pirmo reizi.
Ja esi 18 līdz 65 gadus
jauns, sver ne mazāk par 50
kg, dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu, esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi, esi vesels
un pēdējā laikā neesi slimojis, esi pirms tam lietojis
veselīgu uzturu un daudz
šķidruma, šī ir tava iespēja
izdarīt kaut ko labu un izglābt kāda cilvēka dzīvību.
Turklāt asins ziedošana ir
veselīga! Nododot asins,
organismā tiek stimulēta
asinsrades sistēma un atjau-

nots asins sastāvs. Donoru
dienā asinis varēs ziedot no plkst. 10:00 līdz
14:00. VADC īpaši aicina atsaukties A rēzus pozitīvo, kā
arī O rēzus negatīvo, B rēzus
negatīvo, A rēzus negatīvo
asins grupu donorus, jo šo
asiņu krājumi šobrīd nav pietiekamā daudzumā.
Atceries - ziedojot asinis, nepieciešams uzrādīt
personu apliecinošu dokumentu – pasi, ID karti vai
autovadītāja apliecību. Nepieciešams līdzi paņemt arī
bankas konta numuru.
Donoru diena notiek
Valsts asinsdonoru centra
kampaņas „Mums ir viena
asinsrite” ietvaros, kas tiek
īstenota, lai atgādinātu, ka
mēs visi esam saistīti un
kādu dienu asinis var vajadzēt jebkuram no mums.
VADC Administratīvais
departaments,
Tālr.: 67408878,
www.donors.lv

Garozas pamatskolas
sirdspuksti ir skolēni,
bet spēks – pedagogi
(sākums 1. lpp.)

apdzīvoto vietu. Šos un vēl
daudzus citus interesantus
faktus varam atrast izdotajā
grāmatā par Garozas skolas
vēsturi cauri laikmetu
līkločiem, līdz nonākam
2001.gadā, kad tiek atklāts
skolas uzraksts, svin skolas
karoga atklāšanu un iesvētīšanu. 2001.gadā skola saņem Atzinības rakstu par
sakoptāko dzīves telpu, bet
2006.gadā sakomponēta
skolas himna.
Un aizraujošajā notikumu skrējienā attopamies
šodien- 2016.gadā, kad
skolas 2.stāvā izremontētas 4 telpas un koridors, kā
arī direktores kabinets, tiek
uzcelta garāža un noliktavas telpas. Šogad atvērts
arī moderni aprīkots skolas
muzejs, kur salidojuma laikā daudzi absolventi, nostalģisku jūtu vadīti, cenšas
ietilpt vecajā skolas solā,
bet ar smagu nopūtu secina: ”Skolas sols kļuvis par
šauru. Esam izauguši!”
Salgales atbalsta biedrība,
sveicot
Garozas
pamatskolu 130 gadu
pastāvēšanas jubilejā, sarūpējusi jauku dāvanu visiem
novadniekiem. Biedrības
vadītājs Edgars Paulovičs:
”Varam būt gandarīti, ka,
ejot cauri gadiem, skolas

kolektīvs kopj izglītības,
mākslas, sporta un kultūras
tradīcijas. Priecājoties par
izveidoto vēsturiskā apskata grāmatu, biedrība vēlas
dot savu ieguldījumu šīs
grāmatas popularizēšanā,
tās dāvinot visu Ozolnieku
novada skolu bibliotēkām,
lai vērtīgās vēstures lappuses būtu pieejamas ikvienam interesentam.”
Solvita Cukere

augusts 2016

Vasaras skolā izglītojas
sociālajā
darbā

Augusta sākumā Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Rēzeknes domi
trešo reizi rīkoja sociālo
dienestu vadītāju Vasaras
skolu, lai veicinātu sociālo
darbinieku profesionalitāti, personības attīstību un
izaugsmi, sertificētu supervizoru Aivitas Rozes un Betijas Putniņas vadībā.
Ozolnieku novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Strode dalās gūtajos
iespaidos: ”Saprotams, ka
Sociālā dienesta darba ikdiena ir saistīta ar dažādu
problēmsituāciju risināšanu, tāpēc Vasaras skolā galvenais uzsvars bija
vērsts uz profesionālo un
psihoemocionālo iemaņu
pilnveidošanu un stiprināšanu, mobilizējot personības stiprās puses un
veicinot izaugsmi.”
„Vasaras skolā kopā
piedalījāmies 45 sociālo
dienestu vadītāji no visiem

plānošanas reģioniem. Bija
vērtīgi pavadīt laiku ar kolēģiem, iepazīstot Sociālā
dienesta darba specifiku
citviet. Vasaras skolas dalībniekiem bija iespēja
piedalīties arī spēku atjaunošos pasākumos,” uzsver
Sociālā dienesta vadītāja.
Vasaras skolas norisi nodrošināja biedrība
„Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”.
Tās laikā visas aktivitātes
norisinājās profesionālu
konsultantu, kā arī deju
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un kustību terapeitu vadībā.
Nometnes liecina, ka
profesionāļi ir ieinteresēti radoši pilnveidoties,
papildināt savas profesionālās kompetences un
personiskās kvalitātes ar
jaunām zināšanām un
metodēm sociālajā darbā
un saskarsmē. LM plāno
arī turpmāk atbalstīt sociālā darba profesijas pārstāvju personības attīstību un izaugsmi.
Solvita Cukere

Salgalieši iedvesmojas Latgalē
3.augustā Salgales pagasta iedzīvotāji devās izzinošā ekskursijā uz Latgali.
Vispirms iepazina Gunāra
Igauņa Mūzikas instrumentu muzeju Gaigalavas
pagastā ar 100 dažāda veida
instrumentiem, kas pēdējo
120 gadu laikā tika spēlēti
Latvijas teritorijā - akordeoni, ermoņikas, garmoškas, bajāni, kokles, cītaras
un cimboles. Patīkami, bija,
ka visus arī iesaistīja kopīgā
muzicēšanas procesā.
Tālāk ceļš veda uz Ru-

Paziņojums par atkārtotu
dzīvokļa izsoli
Ozolnieku novada domes izsoles komisija rīko trešo dzīvokļa īpašuma Nr.2 (2 istabas, 58 m2), kas atrodas “Garozas stacija 2”, Salgales
pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 54789000133, tai skaitā tam
piesaistīto kopīpašuma domājamo daļu, atkārtotu rakstisku izsoli ar
augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2016.
gada 30.augusta līdz 2016.gada 28.septembra plkst. 8:15 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā, Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā.
Piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 28.septembrī plkst.8:20, Ozolnieku
novada pašvaldības zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos.
Mantas sākumcena ir EUR 1 080.Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums EUR
108.- Ozolnieku novada domes kontā Nr.LV72HABA0551001405027,
a/s „Swedbank”, kods: HABALV2X ar norādi “Nodrošinājums Dzīvokļa
“Garozas stacija 2” -2 izsolei”.
Dzīvokļa apskate iespējama katru darba dienu, iepriekš piesakoties pa
tel. 29342722 pie Gunta Žeivota.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā) darba laikā pie ziņojuma dēļa.
Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena divu mēnešu laikā no izsoles dienas, tās iemaksu veicot pašvaldības kontā.
Uz izsolāmo mantu nav personas ar pirmpirkuma tiesībām.
Kontaktpersona: izsoles komisijas priekšsēdētāja Zanda Oša, tel.
63084708, e-pasts: zanda.osa@ozolnieki.lv

gāju novada Lazdukalna
pagasta senlietu privātkolekciju „Saipetnieki” ar
vairāk nekā 6000 eksponātu, sākot no senlaicīgiem sadzīves priekšmetiem, darba rīkiem, līdz pat
automašīnām, motocikliem
un pļaujmašīnām. Šajā
saimniecībā varēja vērot izaugsmi – dārzā dēstīti jauni
augi, tiek būvēta estrāde un
rotaļu laukums mazajiem
apmeklētājiem.
Spilgtākos
ceļojuma
iespaidus salgalieši piedzīvoja Rēzeknē- Latgales
vēstniecībā GORS - Baltijā
pirmajā no pašiem pamatiem celtajā akustiskajā
koncertzālē, kas ir lieliska
vieta koncertiem, izstādēm,
kino, semināriem un citiem
pasākumiem. Gides pavadībā varēja izzināt koncertzāles noslēpumus, tās
iespējas publiskās un aiz
skatuves zonās, no terases
apskatīt pilsētu, kā arī atvēsināties strūklakās.

Visus laipni sagaidīja
muzejs „Andrupenes lauku
sēta”, kur skatāmi 20. gadsimta sākuma Latgales lauki
ar simtgadīgām lauku mājām, klēti, melno pirti, smēdi
un podnieku darbnīcu. Šeit
varējām nogaršot Latgales
kulinārā mantojuma „brīnumus”- kļockas, kuģeli, sieru,
sviestu, maizi, speķi, šmakovku un kopā ar lauku kapelu gan dziedāt, gan dejot.
Vakarā tika izstaigāts
Kristus Karaļa kalns, kas
atrodas netālu no Aglonas
bazilikas Egles ezera krastā. Priecēja kalna teritorijā
izveidotais skulptūru parks,
kurā atainoti notikumi, kas
norisinājušies no cilvēces
pirmsākumiem līdz mūsdienām. Kristus Karaļa
kalnu cilvēki veidojuši brīvprātīgi. Mājās visi atgriezās
ar spilgtiem iespaidiem un
iedvesmu jauniem darbiem
savā novadā.

Anda Plikša, kultūras darba
organizatore Salgales
pagastā
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Lai novada jaunieši varētu
pavadīt vasaru aizraujošos
piedzīvojumos, Ozolnieku novada
pašvaldība šogad līdzfinansēja
četras bērnu un jauniešu vasaras
nometnes.
Šogad Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības
nodaļa izstrādāja atbalsta programmu „Atbalsts bērnu
un jauniešu vasaras nometnēm” ar mērķi rosināt novada organizācijas, iedzīvotājus un iestādes organizēt vasaras nometnes, piedāvājot iespēju bērniem un jauniešiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku vasarā, programmas
īstenošanai atvēlot 2000 EUR. Kopumā tika iesniegti 5
pieteikumi pašvaldības līdzfinansējumam, kur kopējais
pieprasītais finansējums sastāda 2446,80 EUR. Tika
atbalstīti 4 pieteikumi par kopējo summu 1946,80
EUR apmērā.
Atbalsta programmas ietvaros šovasar norisinājās
sekojošas nometnes:
Biedrība „Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu
biedrība” - Nometne Ozolnieku novada daudzbērnu
ģimenēm,
Biedrība “Tuvu” - Vasaras nometne jauniešiem
“Tuvu”,
Biedrība “CHEESE” - nometne “Veselā MIESĀ
vesels GARS!”,
Salgales evaņģēliski luteriskā draudze - Diennakts
nometne „Varavīksnes spektrs”.
Šīs nometnes deva iespēju iepazīties ar citiem
jauniešiem Ozolnieku novadā, attīstīt komunikācijas
spējas, savstarpējo sadarbību vienaudžu vidū, informācijas apmaiņu un tās analīzi. Bet par to, kā klājās katrā
no vietām, lai stāsta paši dalībnieki.

Īpašā Salgales „VARAVĪKSNE”

Šajā lietainajā vasarā
bieži varam vērot varavīksni, tomēr Emburgā pirmajā augusta nedēļā atspīdēja
īpašā „Varavīksne” – bērnu
vasaras nometne, kurā jau
14. sezonu Salgales ev. lut.
draudze aicināja vietējās
apkaimes bērnus vecumā
no 6 līdz 12 gadiem piedalīties neaizmirstamā piedzīvojumā.
No 31.jūlija līdz 6.au-

Labdarības nometnē attīsta
radošās spējas

Jau septīto gadu Sergeja Jēgera Labdarības fonds
rīkoja radošās darbnīcas
kopā ar pazīstamiem Latvijas māksliniekiem, kas
iejūtas skolotāju lomā un
dalās ar zināšanām, ieinteresējot bērnus un jauniešus radošā darba noslēpumos. Darbnīcās Ozolnieku
vidusskolā ar bērniem
nedēļu strādāja divi audzinātāji, profesionāli mūziķi
un mākslinieki, kā arī divi

brīvprātīgie. Tāpat
kā
pērn,
arī šogad
mākslinieks
nometni
rīko Ozolniekos.
Nometnē
šogad darbojās
30
bērni - no
maznodrošinātām,
daudzbērnu ģimenēm
un
jaunie talanti. Piecas dienas
bērniem bija iespēja, radoši darbojoties, papildināt
savas zināšanas, atklāt sevī
vēl jaunus talantus un iegūt jaunus draugus. Bērni
gleznoja ūdenī, keramikas
nodarbībās paši darināja
figūras un traukus.
Ar mākslinieci Vēsmu Vītolu bērni viesojās
sociālā aprūpes centrā
„Zemgale”, kur tie kopā ar
senioriem gleznoja. Savu
erudīciju bērni pārbaudī-

ja atjautības spēlēs, kuras vadīja TV „Zvaigznes”
Jana Duļevska un Valters
Krauze. Savukārt mūzikas pasaulē ļāva ielūkoties
Latvijas Nacionālās operas
solists – baritons Armands
Siliņš. Bērni dziedāja kopā
ar Sergeju Jēgeru un darīja vēl daudzas aizraujošas
lietas! Bērnu acis iemirdzējās, kad viņi saņēma
dāvanas, ko bija sarūpējuši
fonda atbalstītāji. S. Jēgers
pateicas tiem 54 ziedotājiem, kuri deva savu artavu
un atbalstu šī projekta īstenošanā.
Pateicība Ozolnieku vidusskolas direktorei Klārai
Stepanovai, kura ar interesi piedalījās radošajās
nodarbēs. Paldies sociālās
aprūpes centra „ Zemgale”
direktorei Astrīdai Kroģerei par iespēju ik dienu
centrā pusdienot, bērnos
veicinot pozitīvu un cienījamu attieksmi pret senioriem. Pateicamies par sadarbību Ozolnieku novada
domei un priekšsēdētājam
Pēterim Veļeckim.

Laine Trofimova, nometnes
radošā skolotāja

gustam nometnes dalībnieki pieredzējušu pedagogu vadībā mācījās
saskatīt un izprast garīgās
pamatvērtības,
iepazīstot tās caur spēlēm, stāstiem, dziesmām un pašu
rokām veidojot skaistas
lietas. Katra nometnes
diena bagātināja bērnus,
ar pozitīvām emocijām
darbojoties veidošanas un
dziedāšanas nodarbībās.

Īpašu prieku sagādāja
peldes Lielupē un jūrā.
Organizatori pateicas visiem, kuri palīdzēja nometnes organizēšanā – Ozolnieku
novada domei, Salgales
pagasta pārvaldei un
tās vadītājai Evai Segliņai, kā arī atbalstītājiem.
Nometnes noslēguma pasākumā piedalījās īpašie viesi - Valdis Indrišonoks un
Ingus Feldmanis, dziedot kopā ar nometnes
dalībniekiem, un saņemot
bērnu vecāku pateicību.
Nometnes pedagogi un
darbinieki tic, ka nometnes „Varavīksne” vēsts kā
labā sēkla augs bērnos un
viņu ģimenēs, veidojot
sabiedrību ar mīlošiem,
iejūtīgiem un aktīviem cilvēkiem!

Nometnes „Varavīksne”
veidotāju vārdāAlise Bētiņa

Kopīgi darbojoties,
izkristalizējas
pamatvērtības
No 26. līdz 30. jūnijam
nometņu centrā “Ganības”
Užavā, netālu no jūras, norisinājās biedrības “Tuvu”
organizēta nometne 46
jauniešiem vecumā no 11
līdz 17 gadiem. Tā kā laikapstākļi lutināja, neiztrūkstoša nodarbe bija dažādas
ūdens spēles, peldes un
braucieni ar laivām. Visu
nometnes laiku jaunieši
pelnīja vietējo valūtu „Užiņus”, lai nometnes noslēgumā saņemtu vērtīgas
balvas no sponsora.
Nauda tika pelnīta ne
tikai sporta spēlēs un jautrās aktivitātēs. Jaunieši
pat paši pieteicās palīdzēt
saimniecēm virtuvē, pie
tīrīšanas darbiem un sazāģēt malku vakara ugunskuram, tik liels bija azarts
sasniegt mērķi! Nometnē
bija iespēja arī piedalīties
radošajās darbnīcās un
olimpiskajā turnīrā. Veselu dienu jaunieši pavadīja
pārgājienā mežos un pie
jūras, izpildot SIA „Uppe”
sagatavotos pārbaudījumus
un uzdevumus. Īpašu pārsteigumu bija sagatavojis

novadnieks- triālists Andris
Grīnfelds, kurš lika notrīsēt katrai sirdij, redzot, cik
sarežģītus trikus iespējams
veikt ar motociklu.
Nometnes “Tuvu” mērķis bija ne vien radīt atpūtas un izklaides platformu
piecu dienu garumā, bet
arī cauri visām aktivitātēm
mācīt jauniešiem vērtības
un atziņas, kas viņiem noderēs visu atlikušo dzīvi.
Liels paldies visiem jauniešiem, kuri piedalījās,
un ceram uz drīzu tikšanos kādā no nākamajiem
pasākumiem. Liels paldies lieliskajai brīvprātīgo
komandai, bez kuras nometnes īstenošana nebūtu
iespējama, un nometnes
atbalstītājiem: Ozolnieku
novada pašvaldībai, uzņēmumam „Uppe”, biedrībai
„Gain German”, Palīdzēsim.lv un citiem. Lasot jauniešu rakstītās atsauksmes
un nometnes izvērtējumu,
ir skaidrs, ka tiksimies jau
nākamgad nometnē “Tuvu
2017”!
Zane Rautmane,
biedrība „TUVU”
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Ozolnieku novada
daudzbērnu ģimenes
darbojās nometnē
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Dabas aizsardzība kā piedzīvojums –
Ekoskolu Jūras forums
6. un 7. augustā Cenu
pagasta “Caunītēs” “Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrība” organizēja nometni, kur 2
diennaktis draudzīgi kopā
darbojās 9 novadnieku
ģimenes, tai skaitā 26
bērni un jaunieši vecumā
no 5 līdz 18 gadiem.
Nometnes mērķis bija
Ozolnieku novada esošajām daudzbērnu ģimenēm, veicot patriotisko
audzināšanu un izglītojot
par drošību mājas, kā arī
nodrošinot kopīgus - uz
paaudžu sadarbību vērstus pasākumus (radošās
darbnīcas, ģimeņu orientēšanās, ģimeņu hobiju
prezentēšana, utt.), veicināt ģimeņu savstarpēju
sadarbību un veiksmīgu
integrāciju sabiedrībā.
Īpaša atsaucība no
jauniešu
puses
bija
daudzveidīgajām fiziskajām aktivitātēm, tomēr
viņi arī labprāt iesaistījās
izglītojošajos un radošajos
pasākumos, jo varēja savas prasmes un zināšanas
apliecināt
vienaudžiem
un vecākiem. Liels izaicinājums, it īpaši ģimenēm
ar maziem bērniem, bija
nakšņošana teltīs.
Šajās dienās nometnes
dalībnieki
savstarpēji
bagātinājās un saņēma

emocionālu atbalstu veselīgas gaisotnes uzturēšanai ģimenē, jo bija
organizētas radošās darbnīcas un citas aktivitātes,
kur ģimenes paaudzes
darbojās kopā. Muzikālais
vakars ar sadziedāšanos,
ģimeņu prezentācijas un
radošās aktivitātes deva
iespēju visai ģimenei darboties kopā un apzināties
sevi kā vērtību.
Aktivitātes organizēja
un vadīja biedrības aktīvie biedri – daudzbērnu
māmiņas un tēti, kā arī
lauku sētas „Caunītes”
saimniece Santa Rubene.
Paldies Ozolnieku novada pašvaldībai, Ozolnieku Sporta centram un
Rolandam Baranovskim,
zemessardzes virsseržantam Ērikam Grinēvicam
un aktīvajiem biedrības
biedriem.
Nometne notika projekta “Nometne Ozolnieku novada daudzbērnu
ģimenēm” ietvaros, to finansēja Ozolnieku novada pašvaldība Ozolnieku
novada bērnu un jauniešu
vasaras nometņu projektu
konkursa ietvaros.
Raimonds Zariņš,

“Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrības”

valdes priekšsēdētājs

Jūlija nogalē Vides izglītības fonds ar Saulkrastu
novada domes atbalstu rīkoja sesto Ekoskolu forumu, kas šogad bija veltīts
jūras un dabas aizsardzības
jautājumiem. Ekoskolu Jūras forums notika Zvejniekciema vidusskolā un pulcēja
vairāk nekā 200 dalībnieku
no 84 izglītības iestādēm,
kas iesaistījušās Ekoskolu
programmā. Forumā piedalījās arī Ozolnieku vidusskolas pedagogi – Ingrīda
Ginovska un Inta Vaškevica, kā arī 8.b klases skolnieces – Rūta Balode un Laura
Kristiāna Jureviča.
Ekoskolu programma ir
viens no populārākajiem
vides izglītības modeļiem
pasaulē, kas Latvijā darbojas jau četrpadsmit gadus.
Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk
nekā 200 izglītības iestādes, bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk
nekā 49 000 skolas.
Forums arī šogad sniedza iespēju Ekoskolu pārstāvjiem izmantot vasaras
brīvlaiku, lai iegūtu jaunas
zināšanas, vērtīgas prasmes
un apmainītos ar labākajām idejām vides izglītības jomā. Protams, netika
aizmirsts arī par kultūras
un izklaides programmu.
Jūras foruma laikā tika

piedāvātas atsevišķas programmas pedagogiem un
jauniešiem. Katrs dalībnieks varēja izvēlēties lekcijas vai radošās darbnīcas
atbilstoši savām interesēm.
Foruma laikā lekcijās
uzzinājām aktuālākos jautājumus par mūsdienu
draudiem
bioloģiskajai
daudzveidībai pasaulē un
Latvijā. Mežu, pļavu, jūras,
upju, purvu dabas vērtības un to apdraudējumus
skaidroja eksperti no Pasaules Dabas Fonda, Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Dabas aizsardzības
pārvaldes, SIA “Purvu bridēji”, bet kopumā dažādas
ar dabas aizsardzību un
vides izglītību saistītas nodarbības vadīja vairāk nekā
30 lektori.
Dalībniekiem
interesanta likās Naura Vējoņa
vadītā nodarbība par SIA
„EkoGetliņi” ikdienu, tomātu šķirņu daudzveidību
un videi draudzīgu audzēšanu. Atmiņā palicis arī
Loretas un Andra Urtānu
aizraujošais un interesantais stāstījums par invazīvo
sugu apzināšanu Latvijā.
Neparasta un „garda” nodarbība bija augu valsts virtuvē, kur gatavojām brauniju. Bet fotogrāfs Andris
Eglītis dalījās savā pieredzē,
kā veiksmīgāk iemūžināt

skaistos dabas mirkļus fotogrāfijās.
Lai videi draudzīgas rīcības nebeigtos līdz ar forumu, tika piedāvātas arī
vairākas nodarbības, kurās
apguvām videi draudzīgu
gatavošanu,
sabiedriskā
monitoringa
principus,
atkritumu samazināšanu
ikdienā, nederīgo drēbju
otrreizēju izmantošanu un
citas prasmes, kas palīdzēs
mazināt ietekmi uz vidi.
Apzinoties, ka jebkurš
liels pasākums atstāj savu
ietekmi uz vidi, Ekoskolu foruma laikā īstenojām
vairākus principus, kas šīs
ietekmes samazina – izmantojām sadzīves ķīmiju
ar samazinātu ietekmi uz
vidi, neizmantojām vienreiz lietojamos traukus,
centāmies samazināt ūdens
un enerģijas patēriņu, kā
arī tika izslēgta dzīvnieku
izcelsmes produktu lietošana dalībnieku ēdināšanā.
Secinājām, ka gardu maltīti
var pagatavot arī bez gaļas.
Foruma noslēgumā devāmies pārgājienā gar jūras
piekrasti, atzīmējot Vides
izglītības fonda rīkotās
kampaņas „Mana jūra” piecu gadu jubileju, kuras laikā
veicām arī jūras piesārņojošo atkritumu monitoringu.
Inta Vaškevica, Ozolnieku
vidusskolas pedagoģe

Ozolnieku novadā norisināsies
trešā jauniešu diena
9. septembrī norisināsies Ozolnieku novada jauniešu diena, ar mērķi popularizēt
darbu ar jaunatni. Jauniešu dienā atklāsim izremontētās Emburgas jauniešu centra
telpas. Visas dienas garumā jauniešiem būs iespēja piedalīties dažādās radošajās
darbnīcās, atrakcijās, stafetēs, satikties ar dažādu organizāciju pārstāvjiem.
Pasākumā piedalīsies arī Ozolnieku novada jaunsargi un zemessargi.
Aicinām aktīvi piedalīties jauniešu dienas aktivitātēs!
Jauniešu dienu atklāsim plkst.14:00 Emburgas jauniešu centra telpās.
Radošās aktivitātes sāksies plkst.15:00 pie Salgales pagasta pārvaldes.
Einārs Ervīns Deribo, Ozolnieku novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālists
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Ozolnieku jaunās māmiņas pulcējas
uz nodarbībām

Kā vērojams jaundzimušo sveikšanas pasākumos, Ozolnieku novadā

ir daudz jauno māmiņu,
tāpēc radās ideja apvienoties un kopīgi pilnveido-

vēstures lappuses
Atceroties
Latvijas
valstiskās neatkarības atjaunošanas 25. gadadienu
un ar laika distanci vērtējot to dienu notikumus,
kas norisinājās no 1991.
gada 19. līdz 21. augustam, saprotam, ka augusta
pučs nenoliedzami paātrināja Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu, bet
būtiskākie vēstures pavērsieni norisinājās padomju
impērijas
galvaspilsētā
Maskavā. Bieži izskanējis
jautājums – vai Latvijas
parlaments, valdība un
vietējā vēlētā vara darīja
pietiekami, lai pretotos
valsts apvērsumam, ko
realizēja tā sauktie pučisti
jeb PSRS Ārkārtējā stāvokļa valsts komiteja.
Atcerēsimies 1991. gada
19. augustā publiskoto pučistu pirmo lēmumu, sākot ar republiku valdībām
un beidzot ar ciematu un
ciemu varas orgāniem,
bija jāpakļaujas Ārkārtējā
stāvokļa valsts komitejas
lēmumiem. Bija jāaptur
politisko partiju un kustību darbība, kas „kavē
situācijas normalizāciju”.
Pučisti noliedza jebkādu
mītiņu, demonstrāciju vai
streiku rīkošanu.
Latvijas Augstākās padomes pretdarbība bija
tajā pašā dienā pieņemtais
aicinājums, kas uzdeva
valsts un vietējiem varas

ties interešu grupā. Ozolnieku bērnu un jauniešu
iniciatīvu centrā no maija

sākuma aktīvi darbību
uzsākušas Ozolnieku novada māmiņas, kuras ne
tikai dalās pieredzē mazuļu audzināšanā, bet arī
gūst jaunas zināšanas un
prasmes.
Ļoti gaidīsim mūsu
pulkā aktīvas Ozolnieku
novadā deklarētas māmiņas.
Ozolnieku Bērnu un
jauniešu iniciatīvu centrā
māmiņas tiekas katru ceturtdienu no plkst. 11.00
līdz 14.00. Katra tikšanās
reize ir plānota, ņemot
vērā māmiņu vēlmes un
intereses. Kopā esam darinājušas skaistas rotas,

sportojušas un guvušas
zināšanas skaistumkopšanā. Arī turpmāk esam
iecerējušas dažādas sev
tīkamas aktivitātes, kā arī
plānojam lielāka mēroga
pasākumus, kuri varētu
kļūt par tradīciju novadā.
Informāciju par gaidāmajām aktivitātēm māmiņas
var gūt Ozolnieku novada
mājas lapā vai Ozolnieku
Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā, Rīgas ielā 29,
Ozolniekos.
Sintija Ciša,
Ozolnieku jauniešu centra
vadītāja
(Tālr. 20462386,
sintija.cisa@ozolnieki.lv)

Pagājuši 25 gadi kopš 1991. gada augusta puča

orgāniem nepildīt nelikumīgās Ārkārtas stāvokļa
komitejas lēmumus. Tie,
kuri piedzīvoja to dienu
notikumus, atceras, ka
stratēģiski svarīgos objektus, tai skaitā radio un
televīziju, ieņēma bez jebkādas pretestības. Radās
jautājums – kāpēc netika
aicināta palīgā tauta, kā
tas bija janvāra barikāžu
dienās? Argumenti bija
saistīti ar asinsizliešanas
novēršanu, bet vai tādi
paši draudi nebija arī janvārī, barikāžu laikā? To
dienu vienīgā reālā pretestība bija LR Augstākās
padomes izsludinātais vispārējais streiks, lai atbalstītu Krievijas Federācijas
prezidentu Borisu Jeļcinu-

ietekmīgāko politiķi, kurš
nostājās pret pučistiem.
Ozolniekos, meliorācijas uzņēmumā Jelgavas
PMK – 13 arodbiedrības
pirmorganizācijas vadītājs
kopš 1988. gada beigām
bija Pēteris Miļūns, kurš
1989. gada vietējo padomju vēlēšanās bija ievēlēts
Jelgavas pilsētas padomē.
Ņemot vērā viņa saistību
ar arodbiedrībām, 1991.
gada 21. augusta rītā viņš
tika izvirzīts par Jelgavas
pilsētas un rajona streika
komitejas vadītāju. Tajās
dienās viņš atbalstu saņēma arī no nepilsoņiem.
Toreizējais Valsts autoinspekcijas Jelgavas nodaļas priekšnieks Jevgeņijs
Aļisovs piešķīra inspekci-

jas mašīnu, kas aprīkota
ar skaļruņiem. P. Miļūna
mērķis bija apbraukāt pilsētas un rajona lielākos
uzņēmumus un informēt,
ka izsludināts streiks, kas
vēršas pret puču, aicināt
streikot, kur tas vēl nenotika. Runājot par Ozolnieku uzņēmumu strādniekiem, P.Miļūns apgalvo,
ka visi meliorācijas uzņēmumi streikoja. Ap pusdienlaiku,
piebraucot
blakus kultūras namam,
caur skaļruņiem aicināja
streikot rūpnīcas Jelgavas
eksperimentālās remontmehāniskās
rūpnīcas
darbiniekus, kuri vienīgie Ozolniekos nestreikoja. Kāpēc tā bijis, Pēteris
Miļūns ieteica apjautāties

rūpnīcas Tautas frontes
nodaļas vadītajam, tajā
laikā uzņēmuma galvenajam konstruktoram Arvīdam Roziņam, kāda bija
situācija rūpnīcā.
Arvīds Roziņš uzskata, ka toreiz rūpnīcā un
Ozolniekos kopumā nebija
pārliecinātu interfrontiešu. Uzņēmuma vadība neliedza transportu rūpnīcas
darbinieku
nogādāšanai
uz lielajiem Tautas frontes
organizētiem pasākumiem,
piemēram, Baltijas ceļu
1989. gada 23. augustā.
Reizēm bija problēmas ar
transportu, jo rūpnīcai, atšķirībā no melioratoriem,
bija tikai viens neliels autobuss. Barikāžu laikā
braukuši arī uz Zaķusalu.
Nekādu sankciju par dalību barikādēs no rūpnīcas
vadības neesot bijis. Kas
attiecas uz puča dienām,
tad, acīmredzot, pietrūka
informācijas par politisko
streiku.
Jāsecina, ka dažkārt mēs
cenšamies vienkāršot to
dienu notikumus un ielikt
kaut kādos rāmjos atsevišķu cilvēku rīcības motīvus.
Vēsturē tomēr nereti lielu
lomu spēlē nejaušība, tāpēc
ikkatram būtu savs skatījums uz notikumiem pirms
25 gadiem.
Aigars Stillers, Ozolnieku
novada vēstures ekspozīcijas
krājumu glabātājs
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„OZO STARS” jaunie hokejisti izcīna pirmo godalgu Čehijā
No jūnija „Ozo Hallē”
treniņus uzsākusi jaunizveidotā jauniešu hokeja komanda „OZO STARS”. Hokeja klubs dibināts šogad
un tā darbības pamatā ir
četras skaidras un noteiktas
vērtības – drošība, sadarbība, atbildība un attīstība.
Nosprausts arī sportiskais
mērķis – pēc kluba treniņu
sistēmas sniegt bērniem iespēju pilnvērtīgi trenēties
Jevgēnija Ļinkeviča un Vladimira Parhomenko vadībā.
Šobrīd „OZO STARS”
hokeja komandā trenējas
20 jaunieši no 11 līdz 13 gadiem (U-13 vecuma grupa).
Komandā
apvienojušies
līdzšinējie Latvijas sporta
skolu audzēkņi, kuri sevi ir
pierādījuši ne tikai Latvijā,
bet arī Eiropā un Krievijā.
Psihologi uzskata, ka attīstīt bērna gribu, līdera iezīmes, veicināt uzticēšanos
sporta principiem var gan
caur piedalīšanos sporta

nodarbībās, gan caur sacensībām, bet ļoti svarīgs
faktors ir pieaugušo kontrole un atbalsts. Tāpēc hokeja komandas ”Ozo Stars”
vadība uzticēta augsti kvalificētam un pieredzējušam
profesionālim Jevgēņijam
Ļinkevičam, kurš ir treneris ar lielu pieredzi ne tikai
Latvijā, bet arī Amerikas
Savietotajās Valstīs.
Kluba menedžeris Vitauts Ločmelis stāsta:
”Kluba uzstādījums, lai
jaunieši, trenējoties pie
profesionāla trenera un
pareizi izstrādātas treniņu procesa programmas,
varētu sasniegt pasaules
līmeni tepat Latvijā. Programma paredz katru gadu
piedalīties vismaz 5 starptautiskos turnīros, kur sezonā tiks izspēlētas vismaz
35 spēles ik gadu. Šāda
spēļu pieredze augstākajā līmenī ļaus jauniešiem,
sasniedzot 16 gadu vecumu, sevi pieteikt reizi gadā

turnejā pa Ameriku un Kanādu, spēlējot ar pasaules
TOP komandām.”
Augusta sākumā „OZO
STARS” komanda devās
savā pirmajā turnīrā uz hokeja lielvalsts galvaspilsētu
Prāgu, lai piedalītos starptautiskajā hokeja turnīrā
„Czech Hockey Challenge
Cup 2016”, kurā piedalījās
vairāk nekā 50 komandas
no dažādām valstīm. Puiši
dienu no dienas demonstrēja lieliskus sasniegumus,
gūstot uzvaras: pirmajā
dienā pieveicot Čehijas
komandu „ApeX Hockey
Select” ar rezultātu 10:2,
tam sekoja uzvara pār „HC
Hvezda Prague” komandu
8:1, aiz sevis atstājot Kanādas komandu „Cowboys”,
uzvarot ar rezultātu 7:2.
Pēdējā spēlē pret „Challenger hockey Select” komandu puiši burtiski lidoja uzbrukumā, aizstāvot vārtus,
ne mirkli neatslābstot un
gurdinot pretinieku, guva

uzvaru 5:1, tādējādi izcīnot
sudraba godalgas. Par rezultatīvāko spēlētāju atzīts
„OZO STARS” uzbrucējs
Dans Ločmelis.
„OZO STARS” uzvaras kaldināja 15 laukuma
spēlētāji – Dans Ločmelis, Ralfs Pudāns, Ēriks
Moteiko, Ingus Ločmelis, Emīls Šķeltiņš, Toms
Mots, Artūrs Borovojs,
Kārlis Dzenītis, Gusts Janičenko, Ernests Štein-

bergs, Jānis Piļka, Matīss
Ošans, Roman Rychkov,
Danils Tarvils, Rūdis Lācis
un vārtsargs Kārlis Brīvkalns- Beķeris. Jāpiebilst,
ka „OZO STARS” bija jaunākā komanda turnīrā gan
dalībnieku vecuma, gan
komandas pastāvēšanas
ziņā. Prieks un lepnums
par puišiem! Paldies līdzjutējiem un atbalstītājiem,
kuri mums tic.
Solvita Cukere

Andris Grīnfelds Eiropas čempionātā SAC „Zemgale” uztur „Olimpisko
triālā pirmajā desmitniekā
garu”

14. augustā Grosheubachā Vācijā noslēdzās 2016. gada Eiropas
čempionāts triālā, kurā
Latvijas godu jau vairākus
gadus pēc kārtas pārstāvēja mūsu novadnieks,
vairākkārtējs Latvijas un
Baltijas čempions Andris
Grīnfelds.
Šogad A. Grīnfelds ir
piedalījies visās Eiropas
čempionāta posmu sacensībās. Čempionāta pēdējā
posmā, cīnoties sarežģītā
trasē Bavārijas kalnos, Junioru grupā A. Grīnfelds
(Agarska Triāla Klubs)
izcīnīja desmito vietu, bet
sezonas
kopvērtējumā
ierindojies devītajā vietā.

A.Grīnfelds vērtē sasniegto: „Kopumā esmu
apmierināts, tomēr rezultāts varēja būt augstāks,
jo nedaudz pietrūka stabilitātes un pieredzes trasēs ar reljefu un citiem
elementiem, kādu pie
mums Latvijā nav. Tomēr
katrās sacensībās izdevās
gūt aizvien jaunu pieredzi,
kas noteikti noderēs turpmāk. Vēlos pateikties savai ģimenei, „Agarska triāla klubam” un ikvienam,
kurš atbalstīja, lai man
būtu iespēja piedalīties
visos sacensību posmos.”
Solvita Cukere, sadarbībā ar
Agarska Triāla Klubu

9. augustā Ozolnieku
novada SAC „Zemgale”,
sekojot Rio Olimpiskajās spēlēs notiekošajam,
sportiskās aktivitātes sita
augstu vilni. Šeit kūsāja olimpiešu cīņasspars,
neraugoties uz to, ka vairums centra iemītnieku
ir cienījamos gados un
ar nopietnām veselības
problēmām. Izrādās, ka
arī tehniskie palīglīdzekļi- ratiņkrēsli, staiguļi un
kruķi- nav šķērslis centra
iemītnieku aktīvai dzīves
pozīcijai un vēlmei piedalīties piecās „olimpiskajās
disciplīnās”.
Jau piekto reizi Olimpiskajā dienā iesaistījās
SAC „Zemgale” darbinieki
kopā ar 82 iemītniekiem,
šogad pasākuma organizāciju un vadību uzticot
iestādes fizioterapeitiemrehabilitologiem,
kuri
spēja atrast iemītnieku
spējām atbilstošas fiziskās
aktivitātes.
SAC „Zemgale” direktore Astrīda Kroģere uzsver pasākuma būtību:
”Mūsu vēlme bija aicināt
iemītniekus uz sportiskām aktivitātēm, ne tikai
vērot Rio Olimpiādē notiekošo TV ekrānos. Pirms
pasākuma
pārrunājām
olimpiskos principus un,
reizē ar labām domām
visiem Latvijas olimpiešiem, debesīs palaidām
ar hēliju pildītus balonus.

Ikgadējais pasākums
„Priecājamies, ka šogad
pasākumā pirmo reizi kā sasniedzis savu galveno
brīvprātīgie tiesnešu pa- mērķi - saliedēt centra
līgi piedalījās arī aprūpes darbiniekus, klientus un
brīvprātīgos palīgus, stipcentra darbinieku bērni.”
„Šogad centra iemītnieki rinot sportisko garu un
sacentās šautriņu mešanā sagādājot prieku visiem
iesaistītapa ūdens baloniem, līkloču „olimpiādē”
stafetē ar olimpisko riņķu jiem.
mešanu, papīra bumbu
Solvita Cukere
mešanā grozā, puzles likšanā un dārza boulingā, izcīnot
«Ozolnieku Avīze»
gardas balvas un
Metiens – 3500 eks.
diplomus.
OlimIznāk reizi mēnesī.
piešu sportiskajās
Reģistrācijas nr. 00702098
izklaidēs
piedalīIzdevējs: Ozolnieku novada dome
jās arī lieldraugi
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
- Briedītis un Pele.
Ozolnieku novads, LV-3018
Pasākumi sociālās
Redaktore: Solvita Cukere
aprūpes
centra
Tālr. 29448482
klientiem palīdz sae-pasts: avize@ozolnieki.lv
glabāt dzīvesprieku
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
un uzlabo dzīves
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
kvalitāti,” stāsta soPar rakstos minētajiem faktiem
ciālā darbiniece Iriatbild autors.
ta Āboliņa.
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ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam
septembra
jubilārus!
Ženijai Miškovskai- 105!
Gunāru Belovu
Mirdzu Āboliņu
Austru Krūmiņu
Uldi Ozoliņu
Juri Ziebergu
Ivanu Marčenko
Mariju Vaščenko
Valēriju Šulcu
Mirdzu Liepu
Austri Graubiņu
Ainu Purmali
Birutu Bērtulsoni

Kolektīva nosaukums

Vadītāja vārds, tel.

Uzņemšanas laiks

Senioru deju kolektīvs
„Ozolnieki”

Mārīte Skrinda
29428013

18. septembrī plkst. 17.00
Svētdiena
Aicināti pāri vai kungi labākajos gados!

Jauktais koris
„Līga”

Vilhelms Vācietis
26221168

Bērnu un jauniešu muzikālais teātris „Nianse”

Ingūna Lipska
27731017

Ozolnieku
16. septembrīTautas
plkst. 18:30 nams
Pirmdiena
Piektdiena
jūlijā ielūdz
Pirmdiena
Piektdiena

6. septembrī
plkst. 17.30

Otrdiena
Ceturtdiena

Aigars Dāboliņš

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

PII "ZĪLĪTE" no 1.septembra
Raimonds Aleksandrovs 		
			29285989
PII „PŪCĪTE” 		
Una Tiliba 29452792
Novada sacensības un
čempionāti		
Irēna Leitēna 26440373
Šorttreks (bērni un jaunieši)
Evita Krievāne 20004004
Vispārējā fiziskā sagatavotība
(Bērnu grupas: 4-6; 7-9; 10-13g.v.)
*BEZ MAKSAS		
Una Tiliba 29452792
Futbols (Bērnu grupa: 5-8 g. v.)
*BEZ MAKSAS no 1.oktobra
Rimants Štopis 26402025
Teniss (Bērnu grupa: 4-6 g. v.) Ivars Zušs 29781229
			Inna Beļjatiča 25637155
VK POLIURS/OZOLNIEKI
Baltijas līga / volejbols
Guntis Atars 29293803
VK OZOLNIEKI
Nacionālā līga / volejbols
Guntis Atars 29293803
Volejbols Ozolnieku novada
Veterānu komanda 		
Jāzeps Rimeicāns 29299425
Badmintons		
Olafs Krūzmētra 29409914
Futbols Ozolnieku novada
Veterānu komanda 		
Olafs Krūzmētra 29409914
Orientēšanās		
Ingūna Čākure 26542051
II stāva - mazā ZĀLE
Pilates			
Joga			
Ozo daiļslidošana		

Iveta Jonkus 29597769
Iveta Jonkus 29597769
Ieva Pujāte 29490345

II stāvs - VINGROŠANAS ZĀLE
OZO daiļslidošana		
Karate			
Šorttreks			
Hokejs (bērni)		
Kaprīze Hip Hop dejas
Zumba dejas		

Ieva Pujāte 29490345
Sergejs Rubļovs 29276315
Evita Krievāne 20004004
Jeļena Garkušina 28280617
Sintija Upeniece 29693911
Ilze Skrabe 26748724

III stāvs - TRENAŽIERU ZĀLE, NOVUSA ZĀLE
MT Skola (Mototriāls)
K. Vērnieks 29800891
VK Poliurs/Ozolnieki		
A. Bērziņš 29410174
VK Ozolnieki		
G. Atars 29293803
Novuss (novusa zāle)
H. Dauburs 29674606
Šorttreks			
E. Krievāne 20004004

Pieteikšanās (fotozo@inbox.lv)

Pēc vienošanās

23.jūlijā Ozolnieku
novada svētki “Kā pasakā…” Ozolnieku
29254513
sporta centra stadionā (Svētku programmu skatīt 1. lpp.)
MAKSAS KURSI
Solvita Grasmane 6.septembrī
22037566
10:00 – 11:00 (no 1 - 2 gadi)
(vēlams iepriekš
11:30 - 12:30 (no 3 – 8 mēn.)
pieteikties)
8.septembrī
10:00 – 11:00 (no 2 -3 gadi),
11:30 - 12:30 (no 8 -14 mēn.)

Otrdiena
Ceturtdiena

Solo dziedāšanas stundas
(bez vecuma ierobežojuma)

Evija Lagzdiņa
26411308

Kontaktēties ar pasniedzēju

Pēc vienošanās

Cigun

Ieviņa Zakrepska
26750994

7. septembrī plkst. 19:00

Trešdiena

Mākslas studija bērniem un
pieaugušajiem
„Krāsu pasaka”

Ilze Nakopitjana –
Simkina
29739493

14. septembrī
plkst. 17:00 – 18:30

Trešdiena

Treneris, kontaktpersona

Tālr: 26525350, 63050144; e-pasts: tautasnams@ozolnieki.lv
EIROPAS SPORTA NEDĒĻA 2016

17.-23.septembris
17.septembrī plkst.10.00-13.00 – NOVUSA DIENA Ozolnieku Sporta centrā (OSC).
18.septembrī plkst.10.00-20.00 - ATVVĒRTO DURVJU DIENA Ozolnieku Sporta centrā.
19.-23.septembrī plkst.11.00 - VINGROŠANA Ozolnieku novada domē.
19.-23.septembrī - IEPAZĪŠANĀS NODARBĪBAS interešu grupās pēc OSC grafika:
 PILATES
I.Jonkus		
29597769
 JOGA
I.Jonkus 		
29597769
 ZUMBA
I.Skrabe 		
26748724
 HIP HOP DEJAS
I.Nadziņa 		
20342139
 VFS – bērnu 4-13.g.v. vispārējā fiziskā sagatavotība
U.Tiliba 		
29452792
 FUTBOLS bērniem 5-8 g.v.
R.Štopis 		
26402025
 TENISS bērniem
I.Beļjatiča
25637155
 KARATĒ bērniem 7.-14.g.v.
S.Rubļovs
29276315
 MOTOTRIĀLS
K.Vērnieks
29800891
 SKRIEŠANA (trešdienā pl.18.00 un 25.sept.)
J.Bērziņš
26086671
 VOLEJBOLS
G.Atars 		
29293803
 BADMINTONS
O.Krūzmētra
29409914
 NOVUSS
H.Dauburs
29674606

SALGALES
PAMATSKOLA
PATEICAS
SIA “E-DAUGAVA”

par finansiālu atbalstu
Mehānikas pulciņa izveidei Salgales pamatskolā,
iegādājoties Lego
Education aprīkojumu.
Skolas pedagogu vārdā
Iluta Aleksīna

Pasākumi Salgales pagastā

1.oktobrī plkst.14.00 Salgales pagasta Mūzikas un
mākslas skolas koncertzālē Starptautiskajai veco
ļaužu dienai veltīts pasākums.
 Tikšanās ar mūziķi Uldi Fridrihsonu un dzejnieci
Ināru Šteinbergu. Varēs iegādāties dzejnieces
grāmatas.
 Ballē spēlēs grupa “Prieka taurenītis”.
 Aicinām uz pasākumu pie galdiņiem visus interesentus - vecmāmiņas, vectētiņus un mazbērnus.
Līdzi ņemiet no rudens veltēm gatavotu groziņu.
Lūgums iepriekš pieteikties līdz 26.septembrim pie
Andas Plikšas Tālr.29109265

Ozolnieku Sporta centra pasākumi septembrī
Plkst.		
13.00		
13.00		
10.00-13.00
10.00-20.00
11.00		
18.00		

5. septembrī plkst. 18.00
(3-10 gadi)

No 15. jūlija – 31. augustam Maijas Meijeres gleznu izstāde

Bērnu vokālais „Patiesā
ansamblisdzīve”.
Rūta Bergmane
„Mārīte”(3 – 4 gadi, 5 – 6 gadi) 28328935

Fotostudija

I.stāvs - SPORTA ZĀLE, ģērbtuves

Datums		
11.09.		
17.09.		
17.09.		
18.09.		
25.09.		
7.,14.,21.,28.09.

Nodarbību diena

Amatierteātris 16. jūlijā plkst.12:00
Dace VilneOzolnieku novada jaundzimušo bērniņu
Otrdiena
26730840
septembrī plkst.18.00
Ceturtdiena
un viņu vecāku
sumināšanas8.pasākums.
Ieeja ar ielūgumiem.

NODARBĪBAS OZOLNIEKU SPORTA CENTRĀ 2016./2017. GADĀ
Sporta veids		

OZOLNIEKU TAUTAS NAMA KOLEKTĪVI ATSĀK DARBĪBU
UN AICINA JAUNUS DALĪBNIEKUS:

Sporta pasākumi 		
FK “Jelgava-2” futbola spēle pret FK “METTA”		
FK “Jelgava-2” futbola spēle pret “RFS2”		
Novusa diena Eiropas Sporta nedēļas ietvaros		
OSC Atvērto durvju diena Eiropas Sporta nedēļas ietvaros
Ozolnieku novada čempionāts skriešanā 5 km 		
Koptreniņi skriešanā “Ozolnieku apļi”

Foto kursi iesācējiem

Ozolnieku Tautas nams aicina
visus foto mākslas interesentus uz foto kursiem un foto
vakariem. Iespēja dalīties
pieredzē, apgūt un papildināt
savu redzējumu par gaismu,
krāsu, atspulgu, priekšmetu
un dabas fotografēšanu. Pieteikties - ozofoto@inbox.lv.
Vadītājs- Aigars Dāboliņš,
T. 29254513.

Aizsaulē
aizgājuši
Olga Kirilova 1928
Ivars Osvalds Raguckis 1936

