Ozolnieku
avīze
2016. gada jūlijs nr. 7 (233)

ar saknēm novadā
Dzimstību novadā veicina pašvaldības atbalsts ģimenēm

Svinīgā pasākumā 16.
jūlijā Ozolnieku Tautas
namā novada iedzīvotāju
Toms Klegeris-Dortāns
ar vecākiem

gadā var lepoties ar vienu
dvīņu puiku pāri. Priecē,
ka jaundzimušais mazu-

vecākiem un ne mazāk
svarīga pašvaldībai. Iedzīvotāju pieauguma sek-

Nikola Līvija Vītola
ar vecākiem

Olivers Čužinskis
ar vecākiem

justos gaidīts ne tikai
ģimenē, bet arī savā novadā. Pašvaldība izmaksā vienreizēju finansiālu
pabalstu sakarā ar jaunā
novadnieka
dzimšanu,
apliecinot labo gribu atsaimē atkal uzņemti jaundzimušie. No janvāra līdz
jūlijam novadnieku ģimenēs piedzimuši 57 mazuļi.
Ar jauko notikumu jaundzimušo vecākus sveica
Ozolnieku novada pašvaldības priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis, pasniedzot
jaundzimušajiem piemiņas dāvanu – sudraba
karotīti ar novada simboliku. Klātesošos sveica arī
vokālā ansambļa “Mārīte”
mazie solisti Rūtas Bergmanes vadībā, Ozolnieku
PII “Zīlīte” mazie dejotāji,
vadītāja Mārīte Skrinda
un dižozola Zīle - amatierteātra aktrise Madara
Griba.
2016.gada
pirmajā
pusgadā Ozolnieku pagastā dzimuši - 22, Cenu
pagastā – 22 un Salgales
pagastā 13 bērni, no kuriem 29 meitenes un 28
zēni. Novads pirmajā pus-

lis 12 novadnieku
ģimenēs ir trešais
bērniņš, astoņas ģimenes ir sagaidījušas ceturto mazuli,
bet divas novadnieku ģimenes ir
sagaidījušas piekto
un sesto bērniņu,
kuplinot
novada
daudzbērnu ģimeņu
saimi. Jo vairāk laba
vēlējumu, jo mazulim laimīgāks mūžs,
uzsvēra apsveicēji.
Daudzi novadnieki
jaundzimušajiem devuši neparastus vārdiņus
ar „aristokrātisku pieskaņu”- Nikola, Milena,
Reičela, Vendija, Selīna,
Betija, Melānija, Railija
un Keita meitenēm, bet
zēniem – Regnārs, Viljams, Henrijs, Eliass un
Leonards.
Katra mazā dzīvībiņa
ir neizmērojama laime

Mila Gozena ar
vecākiem

mēšanas labā pašvaldība
piedāvā pabalstus, nodrošina bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos, finansē
vasaras nometnes, rīko
jaundzimušo sveikšanu
un citus jaukus pasākumus, lai mazais cilvēks

Elza
Letīcija
Kursiša ar
vecākiem

balstīt vecākus.
Jaunie vecāki novērtē
pašvaldības sniegto atbalstu un atzīst, ka tas iedrošina pieņemt lēmumu par
ģimenes paplašināšanu.

Solvita Cukere
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Jūlija sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:
1. Apstiprināt precizējumus

Saistošajos noteikumos 11/2016
„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2014 „Par palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā””
un atcelt Ozolnieku novada domes 2016.gada 14.jūnija lēmumu
Nr.6 (protokols Nr.7).

2. Lūgt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases 40 200 EUR
apmērā, tajā skaitā:
7 900 EUR apmērā projekta „
Bruģēta pandusa pie PII “Zīlīte”
Zaķu grupas, kas atrodas Melio-

rācijas ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā,
būves darbi” īstenošanai, 20 500
EUR apmērā projekta „Garozas
pamatskolas, kas atrodas Garozas pamatskolā, Garozā, Salgales
pagastā, Ozolnieku novadā, telpu
remonta darbi” īstenošanai un
11 800 EUR apmērā projekta
„Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, kā arī apsardzes sistēmas,
kas atrodas Garozā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā, izbūves
darbi” īstenošanai.

Var pieteikties aprūpes
un atelpas brīža
pakalpojumiem projektā
“Atver sirdi Zemgalē”
„Bērniem ir daudz vajadzību.
Bērniem ar veselības traucējumiem – vēl vairāk. Jau dažu gadu
laikā visā Latvijā un arī Ozolnieku
novadā tiks radīti jauni pakalpojumi, kas atvieglos šo bērnu un
viņu vecāku dzīvi. Tomēr, lai tos
saņemtu, jau šobrīd vecākiem
ir svarīgi savas atvases pieteikt
izvērtēšanai,” aicina Ozolnieku
novada Sociālā dienesta vadītāja
Sarmīte Strode.

Ko nozīmē “izvērtēšana”?
Izvērtēšana – tas izklausās
gana nopietni, raisot asociācijas
ar ārstu komisiju, kas, iekārtojusies aiz galda, ar kritisku skatienu
vērtē vienu bērnu pēc otra. Patiesībā speciālistu mērķis ir cits
– nevis uzstādīt diagnozi, bet gan
saprast, kas bērnam pietrūkst, lai
viņš justos labāk. Proti, to, kāds
atbalsts viņam nepieciešams.

Kāpēc tas ir svarīgi?
Ne velti saka – kas der visiem,
neder nevienam. Tāpēc vispirms
jāsaprot, kas katram bērnam, kam

noteikta invaliditāte, vajadzīgs,
un tikai pēc tam pašvaldībās varēs veidot jaunus pakalpojumus.
Tik individuāla pieeja personām
ar veselības traucējumiem Latvijā
tiek īstenota pirmoreiz. Turklāt
paredzēts, ka rehabilitāciju varēs
saņemt ne tikai pats bērns, bet arī
viņa vecāki, piemēram, bez maksas apmeklēt psihologu.

Kā pieteikties?
Ozolnieku novadā dzīvojošo bērnu ar invaliditāti vecāki un audžuvecāki ar iesniegumu var vērsties
pašvaldības Sociālajā dienestā pie
sociālās darbinieces Elīnas Krastiņas Parka ielā 4, Brankās, Cenu
pagastā, Ozolnieku novadā, kontakttālruņi - 26110405, 63099201.
Līdzi jāņem dokuments, kas
apliecina bērna pārstāvības tiesības, un VDEĀVK atzinums par to,
ka bērnam piešķirta invaliditāte,
vai bērna invalīda apliecība.
Dace Mauliņa, Ozolnieku novada
pašvaldības Attīstības plānošanas
daļas Projektu vadītāja

Bērna dzīvesvietu var
deklarēt vienlaikus ar
dzimšanas fakta reģistrāciju
No 2016. gada
1.jūlija spēkā stājušies valdībā atbalstītie
grozījumi
Dzīvesvietas deklarēšanas un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas
likumos, kas sniedz
iespēju jaundzimušo bērnu vecākiem
deklarēt bērna dzīvesvietu vienlaikus
ar bērna dzimšanas
fakta
reģistrāciju
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā.
Likumu izmaiņas
nosaka, ka adrese,
kas norādīta dzimšanas reģistra ierakstā, reģistrējot bērna
dzimšanu, uzskatāma par deklarēto dzī-

vesvietu, ja vienlaikus ar dzimšanas
reģistrācijas faktu ir
noteikts bērna tiesiskais statuss. Turpmāk šīs abas minētās
darbības varēs veikt
jebkurā
Dzimtsarakstu nodaļā, ieskaitot
Ozolnieku
novada Dzimtsarakstu nodaļu Stadiona
ielā 10, Ozolniekos.
Kā līdz šim, reizē
ar bērna dzimšanas
reģistrēšanu, Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā var
aizpildīt iesniegumu
pašvaldības pabalsta
saņemšanai, ko var
saņemt
Ozolnieku
novadā pirmreizēji

deklarētā bērna vecāki. Pabalstu var
saņemt skaidrā naudā, kā arī pārskaitot
uz bankas norēķina
kontu. Pabalstu izsniedz, pamatojoties
uz Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.8/2014
“Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti”.
Vecākiem, dodoties
uz
dzimtsarakstu
nodaļu, līdzi jāņem
personu apliecinošs
dokuments (pase vai
personas apliecība),
medicīnas iestādes
izziņa par bērna
dzimšanu.

Solvita Cukere

Izvirzi savu pretendentu konkursam
“Ozolnieku novada
Gada cilvēks”.
Nominācijas:

● Mūža ieguldījums;
● Gada cilvēks izglītībā;
● Gada cilvēks kultūrā;
● Gada cilvēks sportā;
● Gada jaunietis;
● Gada cilvēks pašvaldības darbā;
● Gada cilvēks uzņēmējdarbībā;
● Gada cilvēks.
Pieteikuma anketas iespējams aizpildīt elektroniski vai drukātā formā.
Sīkāka informācija par konkursu pieejama pašvaldības mājas lapā
www.ozolnieki.lv

No augusta stājas spēkā jaunie elektrības sadales tarifi
1.augustā stāsies spēkā jaunie
elektrības sadales tarifi. Daļa iedzīvotāju maldīgi sapratuši, ka
fiksētās ikmēneša maksas ieviešana automātiski nozīmēs elektrības rēķina pieaugumu par,
piemēram, 1,50, ietverot PVN,
mājsaimniecībām vienfāzes pie-

slēgumos. Jaunā tarifu struktūra
ir veidota tā, lai maksa par elektrības piegādi, kas tiks samazināta par līdz pat 22%, pie vidēja
elektrības patēriņa faktiski kompensētu fiksēto ikmēneša maksu
par pieslēgumu un negatīvi neietekmētu lietotāju. Lai klienti

ērti varētu noskaidrot elektrības
rēķina izmaiņas, izstrādāts informatīvs tarifu salīdzināšanas
kalkulators. Tāpat uzņēmuma
mājas lapā pieejams arī slodzes
aprēķina kalkulators. AS “Sadales tīkls” aicina ikvienu klientu
izmantot abus kalkulatorus un

aprēķināt, vai nav vērts sakārtot
saimniecību un ierīkot pareizu
pieslēgumu. Visa informācija
par tarifiem ir pieejama www.sadalestikls.lv
Miks Lūsis,
A/S „Sadales tīkls” konsultants

Talkā attīra Iecavas upi

9. un 10. jūlijā, projekta “Laivu ceļš “Ozolnieki”” ietvaros notika
Iecavas upes attīrīšanas
talka, kurā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieku.
Divās dienās izdevās
upes posmu atbrīvot no
kritušajiem kokiem, kuri
pārkrituši pāri upei un
iegūlušies ūdens dzelmē.
Talkas rezultātā Iecavas upes posms no Rīgas ielas tilta līdz Misas
ietekai Iecavas upē ir
atbrīvots drošai un ērtai laivotāju kustībai.
Ričs Bērants, talkas darbu vadītājs: „Talka ļāva
vēlreiz
pārliecināties
par Ozolnieku novada
iedzīvotāju entuziasmu.
Vēlamies
pateikties
Ozolnieku
novada
pašvaldībai, uzņēmumam
SIA „Uzars Serviss»,

biedrībai
„Ozolnieku
airēšanas
klubs»,
uzņēmumam
SIA
«UPPE»
un
biedrībai
«Tuvu»
par
atbalstu.
Priecājāmies
talkā
redzēt
Ozolnieku
novada
un
Branku
jauniešus
no
«Tēvu un dēlu
darbnīcas».
Paldies
senioriem
par
neizsīkstošo
enerģiju un iedvesmu.
Pateicamies Viktorijas ielas
iedzīvotājiem, kuri sniedza
iespēju
atveldzēties.
Novērtējam
talciniekus,
kuri pieda-lījās ar savām

Paziņojums par nekustamā
īpašuma izsoli
Ozolnieku novada domes izsoles komisija rīko
atkārtotu nekustamā īpašuma Celtnieku ielā
20, kas atrodas Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku
novadā, kadastra Nr.5444 007 0193, rakstisku
izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,188 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 5444 007 0193 un ēkas
ar kadastra apzīmējumu 5444 007 0193 001.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2016.gada 29.jūlija līdz 2016.
gada 30.augusta plkst. 8:15 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā, Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā.
Piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 30.augustā
plkst.8:20, Ozolnieku novada pašvaldības zālē,
Stadiona ielā 10, Ozolniekos.
Mantas sākumcena ir EUR 16 020.Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 602 apmērā
Ozolnieku
novada
domes
kontā
Nr.LV72HABA0551001405027, a/s „Swedbank”,
kods: HABALV2X ar norādi Nodrošinājums nekustamā īpašuma Celtnieku iela 20 izsolei
Īpašuma apskate iespējama katru darba
dienu, iepriekš piesakoties pa tālr. 63084713,
28628991.
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

laivām un citu tehniku, lai
darbi pie upes attīrīšanas
noritētu raitāk.”
Divās dienās upe atbrīvota no 30 kritušajiem
kokiem. Talka organizēta

ar Ozolnieku novada pašvaldības atbalstu kā viens
no projektu konkursa „Es
zinu, varu un daru” apstiprinātajiem projektiem.
Ar novadnieku gādību
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upe ir palikusi vizuāli
pievilcīgāka un drošāka
laivotājiem, peldētājiem
un makšķerniekiem.

Renāte Kuļomina,
“Laivu ceļš „Ozolnieki””
projekta vadītāja

Suņu čipošanai
un reģistrēšanai
dots pusgads

Ministru kabinets noteicis prasību līdz 2017. gada
1. janvārim nodrošināt
suņu čipošanu un reģistrēšanu. MK noteikumi Nr.
491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”
paredz, ka sešu mēnešu
vecumu sasniegušu suņu
īpašniekiem jānodrošina,
lai dzīvniekam tiktu implantēta mikroshēma un
tas tiktu reģistrēts Lauksaimniecības datu centra
(LDC) datubāzē. Ja sunim
nav implantēta mikroshēma, to LDC reģistrēt nevar.
Pieņemot lēmumu par
obligātu suņu čipošanu, tika
paredzēts, ka tas ļaus novērst klaiņojošu suņu problēmu un nodrošinās dzīvnieku īpašnieku bezatbildīgās
darbības uzraudzību.
Suņu apzīmēšanas un
reģistrācijas LDC datubāzē
pakalpojumu varēs piedāvāt
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori vai
pilnvaroti veterinārārsti, kā
arī apmācītas personas, kurām būs līgums ar dzīvnieku
patversmi. PVD plāno veikt
izbraukuma kampaņas uz
lauku reģioniem, kuru laikā
suņu īpašnieki varēs apzī-

mēt savu dzīvnieku. Tāpat
PVD speciālisti suņu čipošanu varēs
veikt, apsekojot zemnieku
saimniecības.
Novada
iedzīvotājiem
sava mīluļa
čipošanu un
reģistrēšanu
ir iespējams
veikt pie tuvākajiem
veterinārārstiem Ozolnieku novadā:
Sintijas
Vidiņevičas (Upes iela 4, Brankas,
Ozolnieku novads, tālr.
2979388), Dinas Circenes (“Magnolijas”, Salgales
pagasts, Ozolnieku novads,
tālr. 29 185 709), SIA Zooaprūpes centrs “Sveiks
un vesels” (Meliorācijas
iela 2, Ozolniekos, tālr.
27788278) un izbraukumu veterinārajā privātpraksē (Marina Mihailova, tālr. 26323043).
Saimnieki,
vienlaikus
čipojot un reģistrējot vairākus suņus, var rēķināties ar
ievērojamām atlaidēm.

Dzīvnieku reģistrēt ir
iespējams LDC (Lauksaimniecības datu centrs)
Jelgavā,
Dobeles
ielā
41a, iepriekš piesakoties pa tālruni 63027628,
26510575, 22015476. Līdzi
jāņem personu apliecinošs
dokuments un suņa pase.
Valsts nodeva par suņa
reģistrēšanu LDC būs
7,11 eiro.
Suņu īpašniekiem, kuri
nebūs savu dzīvnieku reģistrējuši, jāņem vērā, ka,
sākot ar nākamo gadu,
varēs tikt pie soda līdz
200 eiro.

Solvita Cukere,
sadarbībā ar PVD
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Svētkos Ozolnieku novads uzzied “Kā pasakā…”

Ar ziedu smaržu, saules
labvēlību, saviļņojošu svētku
gājienu, kopības sajūtu, uzgavilējot dziesmai un dejai, nosvinēti 6. Ozolnieku novada
svētki – krāšņākais šīs vasaras notikums.
Kā ierasts, jūlija beigās
novada svētki norisinājās ar
bagātīgu pasākumu piedāvājumu dažādām gaumēm,
aicinot iesaistīties notikumos, kas jau izveidojušies par

tradīciju, piemēram, svētku
gājienā, kā arī pārsteidzot ar
vēl nebijušu kultūras un aktivitāšu piedāvājumu - galma
dāmu dejām un bruņinieku
turnīru, parūpējoties par
daudzveidīgām izklaidēm ģimenēm ar bērniem.
Kā gara, gara tēva josta ar
izrakstītiem krāsainiem dzīpariem no Ozolnieku vidusskolas sākās svētku gājiens,
kam priekšgalā soļoja un ar

dzīvespriecīgām melodijām
ielīksmoja Ozolnieku novada biedrības „Zelmeri Pro”
orķestris. Novada kolektīvi,
skolas, iestādes, uzņēmumi
un draugu kopas apliecināja svētku devīzes vārdus „Ar
saknēm novadā!”. Gājienā
un svētku koncertā brīnišķīgo kopības sajūtu izbaudīja
arī Rumānijas pilsētas Pitešti
tradicionālās mākslas skolas mūziķu delegācija, lepni
nesot savas valsts simbolus.
Viesi no Rumānijas Latvijā
ieradušies vairākkārt, dibinot
draudzību starptautiskā projekta Mūžizglītības programmas Comenius Regio partnerības „Izglītības sistēmas
salīdzināšana” ietvaros.
Draudzīgi uzsaukumi un
gaviles gājiena dalībniekus
pavadīja līdz pat pasākuma
svētku vietai – Ozolnieku
Sporta centra stadionam.
Savu dimdošo sveicienu
Ozolniekiem dāvāja arī motokluba „Free Eagles” braucēji, kuru spēkratus svētku
vakara gaitā pasākuma dalībnieki varēja ne tikai aplūkot,
bet arī izbaudīt to ātrumu.
Svētku noskaņa turpinājās, veidojot tradicionālo ziedu ceļu pie svinību skatuves
un aplūkojot novada skolu un
pirmsskolas izglītības iestāžu
kopīgi veidoto bērnu daudzkrāsaino zīmējumu izstādi,
kas sasaucās ar svētku tēmu
„Kā pasakā..”.
Svētku svinētājus, atklājot
pasākuma muzikālo programmu, sveica Ozolnieku
novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis: „Šodien
Ozolnieki zied, dzied un dejo,
ievedot mūs burvīgās sajūtās
un lepnumā par novadā paveikto! Paldies visiem, kuri ar
pašaizliedzīgu darbu palīdz
uzziedēt mūsu novadam un
dzīvot arvien labāk!”
Pasākuma laikā tika apbalvoti novada sportiskākie ļaudis – 7. novada spartakiādes
uzvarētāji. Vietējo uzņēmēju
un amatnieku veikums priecēja svētku tirdziņā, vēlreiz
apliecinot, ka Ozolnieku novada ļaudis dzīvo un rada ar
iedvesmu. Bērniem lielākais
prieks bija piedalīties novada
jauniešu sagatavotajās radošajās darbnīcās, piepūšamajās
atrakcijās, izmēģināt prasmi
Ebru mākslā uz ūdens virsmas
un citās aktivitātēs. Izrādi “Sunīša Pluto un Runča Fēliksa
noslēpumainā brīnumu grāmata” baudīja gan bērni, gan
pieaugušie.
Vakara gaitā varējām dziedāt līdzi un dejot kopā ar pašmāju grupām “Tērvete” un
“ElektroFolk”, gan uzgavilēt
atraktīvajiem viesiem – gru-

pai no Viļņas “Antikvariniai
Kašpirovskio dantys”.
„Tā tik bija ballīte!” – ar
sajūsmu atzina visu paaudžu
novadnieki, kuri visu grupas
“Mākoņstūmēji”
koncerta
laiku nodejoja pie svētku skatuves. Tā noteikti var sacīt arī
tie, kas līdz rīta ausmai līksmoja zaļumballē un naksnīgajās debesīs sagaidīja svētku
uguņošanu.
„Mēs centāmies radīt
svētkus maziem un lieliem,
ģimenēm, visiem, kas vēlējās
būt kopā šajās svētku dienā!
Vislielākais paldies mūsu novada domei, uzņēmējiem un

pasākuma atbalstītājiem: SIA
„Astarte - Nafta”, SIA „Āne
EP”, SIA „Ozolnieku aptieka” ( SIA “Dzars”), Ozolnieku
novada Jauniešu centriem,
Ozolnieku Sporta centram
un SIA „Ozolnieku KSDU”.
Pateicoties viņu atbalstam,
svētki izdevās tik koši! Tikai
kopīgi darbojoties, uzplaukst
mūsu Ozolnieku novads,”
uzsver svētku organizatori –
Ozolnieku novada Kultūras
nodaļa. Ozolnieku novada
svētki nosvinēti, bet tajos gūtās pozitīvās emocijas sirdi
sildīs vēl ilgi.
Solvita Cukere

„Ozoliem” Latvijas čempionātā sudrabs
Ozolnieku novada svētkos norisinājās arī
2016. gada Latvijas čempionāts un Ozolnieku
novada domes kausa izcīņa virves vilkšanā, kur
mājiniekiem - „Ozolu” virves vilcējiem - visās
trijās svara kategorijās šoreiz tomēr neizdevās
pieveikt spēcīgos konkurentus „Velkoņus” no
Ventspils, izcīnot sudraba godalgas.
Svarīgākā cīņa par zelta medaļām norisinājās
700 kilogramu svara kategorijā, kur pēc pirmajām divām kārtām ventspilnieku un „Ozolu”
starpā rezultāts bija 1:1. Finālcīņās „Ozoli” tomēr
piekāpās pretinieku pārspēka priekšā. Sudraba
medaļas „Ozolu” komandai izcīnīja: Mārtiņš
Zitāns, Andris Sarģelis, Artūrs Romanovskis, Valdis
Kaktiņš, Raimonds Struka, Aleksandrs Verškovs,
Māris Gūtmanis, Oskars Oļševskis un Aleksandrs
Šalājevs. Trešo vietu un bronzu izcīnīja „Ozoli-1”otrā novadnieku komanda.

Līdzīgs vietu sadalījums arī 640 un 600 kilogramu kategorijās, vienīgi vieglākajā svarā trešajā vietā ierindojās Jelgavas novada Līvbērzes
pagasta komanda, pārspējot lietuviešu virves
vilcējus no Klaipēdas kluba „Gekonas”.
Kluba „Ozoli” valdes loceklis Laimonis
Vanags jau kaļ nākotnes plānus: „Centīsimies
ventspilniekus apsteigt klubu konkurencē
pasaules čempionātā, kas norisināsies Zviedrijā
Malmē no 5. līdz 9. septembrim. Šis zaudējums
liks komandai sasparoties nākamajām
sacensībām un, izanalizējot sacensību video
materiālus, slīpēt cīņas tehniskās nianses. Vēl
augusta beigās virves vilcēji piedalīsies arī Latvijas kausa izcīņā, kur mums ir izredzes uzvarēt.
Paldies novadniekiem par atbalstu sacensībās!”
Solvita Cukere
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Darbīgie un talantīgie novadnieki

sports

Novadniece, komponiste un dzejniece
Laivu braucienā pēta Lielupi Dace Cabe svin 60. dzīves vasaru

Sagaidījuši īstu vasaras tveici,
krietns pulciņš salgaliešu devās laivu braucienā pa Lielupi, kas tek gar
pašu namdurvīm. 25 interesentus
transports nogādāja Mežotnē, lai,
papriecājušies par lepno Zemgales
pili, laistu laivas ūdenī un irtos pa
straumi. Jutāmies pārsteigti par
niedrāju labirintiem, pa kuriem
bija jāstumj smailītes, lai nokļūtu
dziļākos ūdeņos. Brīžiem vienkāršāk bija izkāpt no laivas un aizvilkt
to, kur iecerēts, jo seklā un aizaugusī Lielupe lejpus Mežotnes baznīcai
un Vīna kalnam nemaz neatgādināja par savu nosaukumu.
Visi braši cilāja airus, un pēc
neliela treniņa arī dziedošā meiteņu komanda tika līdzi pārējiem.
Spožajos saules staros no ūdens
mēģinājām saskatīt Mežotnes pilskalnu, Zizmas un citas gravas, kur
atsedzas šīs Zemgales daļas raksturīgie dolomīti. Pretim augstajam

upes krastam pie “Cīruļu” mājām
zemais ūdens līmenis atklāj gadu
gaitā sanesto smilšaino salu upes
vidū, kuru varam uzskatīt par Salgales vārda veidotāju.
Vērojot dabu un apkārtni, ieradāmies piknika vietā pie Salgales
baznīcas drupām, kur mūs sagaidīja Andris Tomašūns ar interesantiem vēsturiskiem stāstiem. Šoreiz
viņam līdzi šīs vietas 1940.gada
fotogrāfija un arī 70 gadu vecas
Lielupes navigācijas kartes, kurās
varēja izpētīt laivojuma maršrutu.
Cienājoties Baznīckrogā, pārrunājām, ka, neraugoties uz aizaugušo
upi, tās dziļākajos atvaros mitinās
ne mazums lielu zivju.
Salgales atbalsta biedrība pateicas visiem dalībniekiem un Ozolnieku novadam par atbalstu pasākuma norisē.
Edgars Paulovičs, Salgales atbalsta
biedrība

Atzīmējot novadnieces Daces
Cabes 60. gadskārtu dziesmu un
mūzikas caurvītajā dzīves pavedienā, kopā ar gaviļnieci atskatāmies
uz dzīves spilgtākajiem pieturas
punktiem. Jau astoņus gadus Daci
par savējo sauc Jelgavas speciālās
internātskolas bērni, kuriem viņa
ir kā otra mamma, jo strādā par
audzinātāju un labprāt ievirza audzēkņus arī mūzikas pasaulē.
Svinot apaļo dzīves jubileju,
Dace vispirms jau priecājas par
savu ģimeni- diviem bērniem un
sešiem mazbērniem, kuri motivē
radošajiem sasniegumiem. Savukārt novadniekiem Dace zināma
kā mūzikas pedagoģe, novadnieku tautas deju ansambļa pianiste,
Jāņos un citos svētkos izpildīto
dziesmu melodiju un arī vārdu
autore. Lai gan sākotnēji jaunībā
iegūta medicīniskā izglītība, tomēr
dzīve Daci aizvedusi pa mūzikas
apvītu ceļu. Mūzikas mīlestību un
akordeona spēles „knifus” Dace
bērnībā apguvusi pašmācības ceļā
savā ģimenē – mātes vadībā.
Dace stāsta, ka uz dzīvi Ozolniekos ienākusi tālajā 1983. gadā un
līdz 2008. gadam, audzinot savus
bērnus, izlēmusi nodoties mūzikas pedagoga darbam PII „Zīlīte”,
vienlaikus atklājot un mudinot arī
ģimenēs turpināt izkopt bērnos pamanīto muzikālo dzirkstelīti. Dace
var lepoties, jo ir pirmā mūzikas
skolotāja vairākiem Latvijā zinā-

Mūsu novadnieks no Teteles Jānis
Bērziņš šogad absolvējis LLU Tehniskās fakultātes (TF) programmu
„Lietišķā enerģētika”, iegūstot profesionālo bakalaura grādu un diplomu
ar izcilību. Bakalaura studiju noslēgumā aizstāvējis darbu „Optisko kabeļu
izmantošana mehānisko deformāciju
detektēšanai un mērīšanai”.
Jānis uzskata, ka katrs skolotājs
ir pelnījis pateicību, jo ikviens devis
savu pienesumu, kā arī palīdzējis
attīstīties.Pēc 12. klases absolvēšanas devies uz koledžu ASV, kur sācis
studijas inženierzinātnēs un pēc koledžas absolvēšanas atgriezies Latvijā.
„Visvairāk no studiju laika atmiņā palikusi pēdējo semestru kopības
sajūta, kad kopā ar kursa biedriem

Solvita Cukere

Man rokdarbi ir kā meditācija

LLU izcilnieks Jānis Bērziņš: „Panākumu
atslēga slēpjas prasmē klausīties”
viens otram palīdzējām “tikt
cauri” grūtākajiem mācību
posmiem.
Problēmas
apskatīt no citas puses un
nākt klajā ar jaunām idejām,
risinājumiem, ko mums
mācīja un mudināja pasniedzējs Aigars Laizāns, kura
nodarbībās vienmēr varēja
iemācīties daudz ko jaunu
gan akadēmiskās, gan dzīves gudrībās. Savukārt pasniedzējs Vitālijs Osadčuks
palīdzēja bakalaura darbu
izstrādāt “desmitnieka” līmenī,” par
saviem mācībspēkiem stāsta Jānis.
Studiju laikā Jānis ir apguvis nepieciešamās zināšanas, lai varētu
veiksmīgi strādāt enerģētikas nozarē,
tomēr pats būtiskākais, ko studijas ir
iemācījušas, ir gan konstruktīvā, gan
analītiskā domāšana, prasme izteikties un pamatot savu viedokli, kā arī
“dzīves skola” – ja vēlies kaut ko sasniegt, tad centies, dari un iemācies, jo
tavā vietā neviens cits to nedarīs.
Jānis stāsta: „Panākumu atslēga
noteikti slēpjas prasmē klausīties, ko
pasniedzēji stāsta, un spējā “paņemt”
pēc iespējas vairāk viņu zināšanu un
pieredzi.”
Lana Janmere, LLU

miem jaunajiem talantiem.
Jau divos izdevumos godā celts
un tiek izdziedāts grāmatu autores
Daces Cabes skanīgais repertuārs.
Daces „muzikālajā bankā” sagūlušas gan dziesmas bērniem, gan
vokālajiem ansambļiem, gan „Jāņu
kora” repertuārs, kas gadu no gada
tiek izdziedāts un papildināts, sasniedzot jau vairāk nekā 150 dziesmu. „Dzīves notikumi, kas aizskar
manu dvēseli, izlaužas dzejā un
dziesmās,” smaidot secina darbīgā
jubilāre. Dace pie sasniegtā nedomā apstāties un viņai padomā jauns – apdziedāšanas dziesmu krājums ar pašas sacerētiem vārdiem.

Novadniecei no Ānes Lilijai Salmiņai plecos cienījama gadu nasta - 75,
bet vēl aizvien sirdī ir vēlme aktīvi
darboties un ar pašdarinātajiem rokdarbiem priecēt gan sev tuvos cilvēkus,
gan novadniekus. Ānes bibliotēkā bija
apskatāma rokdarbu meistares pirmā
austo darbu personālizstāde.
Rokdarbniece atzīst, ka nav no runātājām, viņai sveša izrādīšanās - vairāk patīk sevi izteikt jaunradē: „Nāku
no Latgales puses. No senčiem man
ir nodots latgaliešu darba tikums un
rūpība. Ģimenē visas sievietes esam
rokdarbnieces. Jaunībā aizrāvos ar
adīšanu, tad izgāju šūšanas kursus,
sev un meitām apģērbu šuvu pati. Pusmūžā LLU pasniedzēja Vija Baumane
man ierādīja aušanas mākslu, un vēlāk
es atradu ceļu uz lietišķās mākslas studiju „Dardedze”, tad nopirku stelles un

strādāju pati savās mājās. Līdz
2013.gadam piedalījos studijas „Dardedze” izstādēs. Esmu
sieviete „ar krampi”, kurai ir
tehniskā domāšana, kas palīdz
arī pie rokdarbiem. Latviski
mierīgie toņi un latviskās zīmes man ir sirdij tuvi. Strādājot
varu pārdomāt dažādus dzīves
jautājumus”.
Rokdarbniece dalās pārdomās: „Manas trīs meitas arī
prot šūt, bet citus rokdarbus
nepārņēma. Bērniem ir saaustas segas, dvieļi, galdauti, gleznas, gultas pārklāji, spilveni un
grīdceliņi. Ānē dzīvoju no 1969.
gada, te pagājusi mana mūža lielākā
daļa. Šeit jūtos kā vietējā. Vasarā vairāk rosos pa dārzu, bet ziemas periodā
darbojos pie stellēm. Ānes bibliotēkā
katru gadu rokdarbu izstādēs piedalījos ar dažiem darbiņiem, bet personālizstādei pamudinājumu sniedza
bibliotekāre Jevgēnija Noreiko.” Lilija
smaidot stāsta: „Savus darbus vienmēr
dāvāju ar prieku. Dīkā sēdēt nemāku,
strādāju rokdarbus, arī sociālajos tīklos esmu rokdarbnieču lapās, paskatos
rakstus, krāsas, iedvesmojos un atkal
strādāju. Man patīk dzīvot pašdarinātu
lietu gaisotnē, lai gan tās nereti izmaksā dārgāk nekā nopirkt jaunas, bet visu
jau nosaka paša pievienotā vērtība.
Rokdarbi ir mans hobijs un meditācija
mūža garumā.”
Solvita Cukere

Ozolnieku futbola veterāni
uzvar ciemiņus no Somijas

Somijas vidienes Jemsas pilsētiņas futbola cienītāji pierādījuši,
ka sports ir pamats ilgam, radošam
un pilnvērtīgam mūžam. Komandas dalībnieku vidējais vecums ir
ap 70 gadiem, taču tas netraucē būt
optimistiem, pabūt vairākās valstīs un cīnīties futbola laukumos
ar vietējiem futbola interesentiem.
Ozolnieku futbola laukumā 16.jūlijā arī skatītāji negarlaikojās. Spēles gaitā varēja redzēt vairākus
interesantus meistarības pierādījumus, piemēram, somu spēlētāja ar galvu gūtos vārtus un mūsu
spēlētāja
skaisto
„devītnieku”.
Ja spēles sākumā likās, ka Ozolnieku futbola veterāni ar dažiem
palīgiem no kaimiņiem (vidējais
komandas dalībnieku vecums ir ap
40 gadiem) spēli vadīs uz vieniem

vārtiem, tad pie rezultāta 3:2 bija
„jāpārslēdz” spēles ātrums. Ar skatītāju ovācijām gūtie vārti turpinājās kā vienā, tā otrā laukuma galā.
Spēles gala rezultāts 7:4 Ozolnieku
komandas labā, taču zaudētāju nebija. Jukas Rislaki vadītā viesu komanda „KANSAVALISET KOSKELAISET” pateicās pretiniekiem,
pasniedzot simpātijas un meistarības
specbalvu FK “Ozolnieki” spēlētājam
Jānim Vugulim un Ozolnieku novadam par viesmīlīgo uzņemšanu.
FK „Ozolnieki” komandas vadītājs
Olafs Krūzmētra izsaka pateicību sacensību organizatoriem par iespēju
piedalīties starptautiskā futbola veterānu spēlē, komandas spēlētājiem un
skatītājiem par atbalstu klātienē.
Irēna Leitēna, Ozolnieku Sporta
centrs
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Ozolnieku novada šortrekisti
iekļūst Latvijas izlases kandidātu
atbalsta programmā
Ozolnieku novada šortrekisti Normunds Beikmanis
(23 g.), Reinis Bērziņš (15
g.), Tomass Bakēvics (18 g.)
un Endijs Vīgants (19 g.),
treneres Evitas Krievānes
vadībā, parakstīja sadarbības
līgumus jaunai starptautiskai
šorttreka atbalsta programmai, kas paredz nākamos
sešus gadus intensīvas šī demokrātiskā sporta attīstības
iespējējas perspektīvajiem
sportistiem.
Programmā kā konsultants ir pieaicināts viens no augstas
raudzes šorttreka speciālistiem pasaulē, Starptautiskās slidošanas savienības eksperts Stjuarts Horspūls
no Lielbritānijas: „Strādājot atsevišķi, var sasniegt konkrētu līmeni, taču,
lai kļūtu par labākajiem, šorttrekā ir
jātrenējas kopā, jo tikai tā katrs sportists var progresēt un palīdzēt kļūt
labākiem arī komandas biedriem.”
Kopīga sadarbība ar starptautiskās klases ekspertu ļaus arī trenerei
Evitai Krievānei celt savu treneres
kvalifikāciju starptautiskas atzinības
līmenī.
Latvijas Ātrslidošanas federācijas
prezidents E.Silovs uzsvēra: ”Jaunā
programma paredz mērķtiecīgi gatavot šorttreka vīriešu komandu 2022.

gada ziemas olimpiskajām spēlēm
Pekinā, kas ļaus cīnīties par augstākajām godalgām. Šorttrekā vieni un
tie paši sportisti cīnīsies par astoņiem
medaļu komplektiem.”
Solvita Cukere

Apsveicam Ozolnieku novada
ūdens motociklu braucējus ar
izcīnītajām godalgām Eiropas
čempionātā Polijā:
Grētu Zalcmani ar izcīnīto
pirmo vietu „SKI Ladies” klasē,
Kristu Uzari ar izcīnīto trešo
vietu „SKI Ladies” klasē,
Jāni Uzaru ar izcīnīto otro
vietu “SKI Veterans” GP klasē!

Noslēgusies 7. novada spartakiāde
Jūnija nogalē, cīnoties ar emocionālo spriedzi, norisinājās 7. novada
spartakiādes pēdējās sacensības.
Mini futbolā divos laukumos pēc apļa
sistēmas spēkiem mērojās piecas komandas. Ar visām uzvarām mini futbola turnīrā čempionu godu izcīnīja
„Tetelānes” komanda. Starp pārējām
komandām trīs spēļu pamatlaiki beidzās ar neizšķirtu rezultātu, un tikai
pēc soda sitieniem un savstarpējās
spēles, tika noskaidrots, ka sudraba
medaļas pienākas „Centra” komandai, bet bronzas - „Ozokalnam”. Iepriekšējā gada futbola eksčempioni
„Ezermalas” šoreiz uzvarēja „Centra”
komandu, bet gala rezultātā tomēr
ierindojās ceturtajā vietā. Savukārt
„Kauguru” komandai mini futbola
rezultāti vairs nevarēja pazemināt
komandas šīs sezonas lielisko sniegumu spartakiādes kopvērtējumā.

Par Ozolnieku novada 7. spartakiādes
čempioniem kopvērtējumā ar 16 punktu pārākumu (264 punkti) šoreiz
kļūst Jāņa Valerta vadītā „Kauguru”
komanda. Par tālākajām reitinga vietām izvērtās sīva cīņa un gala rezultātu šķīra tikai daži punkti. Otrajā vietā
ar 248 punktiem - spartakiādes eksčempioni „Centra” komanda. Trešajā
vietā ar 244 punktiem un Rimantu
Štopi priekšgalā izvirzās „Tetelānes” komanda. Tālākais komandu
reitings ir sekojošs: 4.vietā -„Ozokalns” (241 p.), 5.vietā –„Ezermalas” (236 p.), 6.vietā – „Salgale”(206
p.), 7.vietā – „Aizupes”(178 p.) un
8.vietā – „Brankas” ar 94 punktiem.
No plānotajiem 13 sporta veidiem
šoreiz, laika apstākļu dēļ, nenotika
zemledus makšķerēšana, kā arī lielais
lietus samazināja dalībnieku skaitu
tradicionālajā velotūrē. Tomēr, kopā

ar zolītes
kausa
dalībniekiem,
novadnieki ir
aktīvi
pavadījuši
1218 cilvēksportošanas
dienas,
kas no novada iedzīvotāju skaita, sastāda 11.6 %.
Spartakiādes
kopvērtējuma
rezultātu paziņošana un uzvarētāju svinīga sveikšana norisinājās Ozolnieku novada svētkos.
Septiņi novada spartakiādes sportošanas gadi ir pierādījuši, ka šī
kustība ir dzīvotspējīga un vajadzī-

Novadnieks Klāvs Lisovskis- divkārtējs
Eiropas čempionāta uzvarētājs BMX

10. jūlijā ar divām zelta godalgām
BMX sporta divās kategorijas no Eiropas čempionāta Itālijā atgriezies
Ozolnieku novada iedzīvotājs Klāvs
Lisovskis (23 gadi).
Pavisam Latvijas sportisti izcīnīja
sešas godalgas Eiropas čempionāta
BMX riteņbraukšanā bērnu, jaunāko
jauniešu un krūzeru grupās. Eiropas
čempiona titulu krūzeru 17-24 grupā
izcīnīja Klāvs Lisovskis, bet kopumā

lielajā finālā iekļuva 13 Latvijas dalībnieki. Sacensībās kopā piedalījās 94
dažāda vecuma un meistarības grupu
Latvijas sportisti.
Arī krūzeru sacensībās M17-24
konkurencē ātrākais bija Klāvs Lisovskis, kļūstot par divkārtēju Eiropas čempionāta uzvarētāju. Klāvs
pirmo reizi zelta medaļu Eiropas
čempionātā izcīnīja 15 gadu vecumā
un pēc 8 gadiem šogad atkal ir čem-

piona godā: ”Sacensībās abās disciplīnās bija liela konkurence. Patīkami ir sajust uzvaras garšu, stāvot
uz apbalvojamo augstākā pakāpiena. Šovasar 6. augustā vēl došos uz
Ziemeļvalstu čempionātu Somijā,
bet pēc tam sāksies gatavošanās
nākamā gada startiem - Eiropas
čempionātam Francijā un pasaules
čempionātam ASV.”
Solvita Cukere

ga, tajā iesaistās arvien jauni dalībnieki un iedzīvotāji vēlas startēt
kopā, kā arī radināt savus bērnus
pie aktīva un veselīga dzīvesveida.
Spartakiādes organizatori ir gatavi
uzklausīt novada iedzīvotāju vēlmes
un turpināt radoši strādāt.
Irēna Leitēna, Ozolnieku Sporta
centrs
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e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem
atbild autors.

ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam augusta jubilārus!

Jelgavas un Ozolnieku novadu
15. grāmatu svētki
2016. gada 26. augustā Ānes kultūras namā
09.30 –15.00 – Grāmatu komercizstāde – piedalās izdevniecības Zvaigzne ABC,
Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Avots. Pircēji piedalās izlozē „Veiksmīgais pircējs”.
10.00 Grāmatu svētku atklāšana Ānes kultūras nama lielajā zālē

Grietu Dzidru Dobriņinu
Valentīnu Badunu
Aiju Mucenieci
Andri Eiduku
Āriju Kļaviņu
Valdi Meņģeli
Veltu Rudzīti
Pelageju Cimmerlingu
Ēriku Pūci
Olgai Gailišai - 90!

PAPILDUZŅEMŠANA
OZOLNIEKU
MŪZIKAS SKOLĀ

31.augustā no plkst. 1100 līdz 1300

 Bērnus 7-8 gadu vecumā
aicinām mācīties spēlēt vijoli un
čellu
 Bērnus 8-12 gadu vecumā
aicinām mācīties spēlēt akordeonu, saksofonu, flautu, trompeti,
eifoniju un sitamos instrumentus
 Bērnus vecumā no 6 gadiem
uzņemsim mācībām Mūzikas
ābecītes grupā.
 Bērnus un pieaugušos bez
vecuma ierobežojuma aicinām
apgūt instrumentu spēli interešu
izglītības programmās.
Stājoties mūzikas skolā, bērnam
jāsagatavo viena latviešu tautas dziesma. Nepieciešamie dokumenti:
Dzimšanas apliecības kopija.
Pieteikšanās papilduzņemšanai
pa tālruni 63022892; 29229482, vai
personīgi - Ozolnieku Mūzikas skolā,
Rīgas ielā 23, Ozolniekos

Atļauj šodien saviem
gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē
plaukst,
Atļauj šodien saviem
gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien
zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis
trauc!

2016. gada 20. augustā
notiks Garozas
pamatskolas absolventu
un bijušo skolas
darbinieku salidojums,
veltīts skolas
130 gadu jubilejai.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.
15.00 līdz 16.00. Pēc svinīgā
pasākuma – tikšanās un atmiņas pie
sarūpētajiem groziņiem. Vakara
gaitā būs iespēja iegādāties
suvenīrus, kas simbolizē skolu.
Izdošanai tiek gatavota grāmata par
Garozas skolu, tāpēc būsim
pateicīgi par jaukiem atmiņu
stāstiem, fotogrāfijām, vēstures faktiem, sevišķi par pirmskara un kara
laika periodu skolas dzīvē, kā arī
ziņas par izsūtīšanu. Grāmatu varēs
iegādāties salidojuma laikā.

Pieaugušajiem

10.30 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Kas jauns pensiju un sociālo pabalstu
sistēmā?” piedalās Labklājības ministrs Jānis Reirs
11.00 Ekskursija gides Signes Lūsiņas vadībā uz brīvdienu māju „Ānes muiža” un
Teteli
12.30 Pusdienas pieaugušajiem
13.00 Tikšanās ar grāmatu ”Elga Īgenberga. Dzīves riču-raču” (Zvaigzne ABC),
“Uldis Stabulnieks. Tik un tā”(Lauku Avīze) autori Daigu Mazvērsīti - Ānes kultūras
nama lielajā zālē
13.00 „Augļu dārzā raža katru gadu” saruna ar LVAI vadošo pētnieku, Dr. Agr.
Edgaru Rubauski– Jauniešu centra zālē
Ānes kultūras namā apskatāma Ingas Gedrovičas foto izstāde

Bērniem un jauniešiem

10.30 „Fantastikas pasaulē” – tikšanās ar rakstnieci Ievu Melgalvi (Zvaigzne ABC)
5. -7. kl. skolēniem Ānes Jauniešu centra zālē
10.30 „Stāsts par Pakaļasti, kas vēl aug” rakstniece Luīze Pastore (Zvaigzne ABC)
ciemojas pie bērniem PII „Saulīte”
11.30 Jauniešu sarunas par citu domāšanas kodu ar grāmatu „Mirušie nepiedod”
un „Mēness teātri” (Zvaigzne ABC) autori Ievu Melgalvi – Ānes Jauniešu centra
zālē
11.00 Radošā darbnīca bērniem kopā ar Vaifiju
„Iespējas un drošība internetā ”– Europe Direct informācijas centrs Jelgavā
11.45 „Tā top dzeja” – dzejas darbnīca ar jauno dzejnieci Annu Elizabeti Lūsiņu
10.30 Radošās darbnīcas kopā ar jauniešu centru vadītājiem
12.00 - 12.30 Pusdienas bērniem
13.00 – 15.00 Sportiskas aktivitātes kopā ar Ozolnieku Jaunsargiem
Visiem kopā
14.00 – 14.30 Loterija „Veiksmīgais pircējs”
14.30 – 15.10 Muzikāli literārs sveiciens
Izbraukšana uz Grāmatu svētkiem no Ozolnieku novada bibliotēkām:
Emburga (no pagasta pārvaldes) – plkst. 9.10
Garoza - plkst. 9.25
Brankas (Vainu bibliotēka) - plkst. 9.20
Jaunpēternieki - plkst. 9.10
Ozolnieki - plkst. 9.25

Būsim arī pateicīgi par ziedojumiem
grāmatas izdošanai. Ziedojuma konts:
Ozolnieku novada dome,
LV19HABA0551009450870. Maksājumā
norādīt ziedojuma mērķi - Garozas pamatskolas grāmatas izdošanai.

Novada seniori aicināti doties
ikgadējā ekskursijā pa maršrutu
Kuldīga- Alsunga-Jūrkalne.
u 23. augustā Ozolnieku un Cenu pagasta

iedzīvotājiem.
Izbraukšana plkst. 7:00 no Ozolnieku novada domes;
7:15 no Branku pakalpojumu centra.
u 24. augustā Ānes un Salgales pagasta
iedzīvotājiem.
Izbraukšana plkst. 7:00 no Ānes kultūras nama.
Pieteikšanās līdz 18.augustam SIA “Ozolnieku KSDU” pie Annas
Luščenokas tālr. 26140194, Sociālajā dienestā pie Zeltītes Skrabes
tālr. 29289054, Garozā pie Andas Plikšas, tālr. 29109265 vai Ānes
kultūras namā pie Larisas Veipas, tālr. 63048077.

Sporta pasākumi un sacensības augustā
Datums

Plkst.

NOTIKUMS, PASĀKUMS

01.08.2016

13.00

FK “Jelgava-2” futbola spēle pret FK “Rīga 2”

14.08.2016

13.00

FK “Jelgava-2” futbola spēle pret FK “Spartaks”

18.08.2016

14.00

FK “Jelgava” U-18 futbola spēle pret FK “Liepāja”

25.08.2016

16.00

FK “Jelgava-2” futbola spēle pret FK “Daugavpils”

28.08.2016

11.00

Skriešanas seriāls “Ielūdz Ozolnieki”, 5.kārta

3.,10.,17., 24., 31.08

18.00

Koptreniņi skriešanā “Ozolnieku apļi”

Aizsaulē
aizgājuši
Jekaterina Novikova
Elza Ūka
Pēteris Homčenko
Antons Jaks
Ilga Kera
Angelija Urbāne

1925
1934
1928
1933
1922
1938

