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Ar saknēm novadā!

Volejbola klubs „Ozolnieki” sezonu iesāk ar jaunu cīņassparu

Šo sezonu VK „Ozolnieki” aizvada
Nacionālās līgas 1.
divīzijā. Komanda
sezonu uzsākusi
atjaunotā spēlētāju
sastāvā pieredzējušā
trenera Gunta Atara
vadībā. Komandā ir 16
spēlētāji. Tās kodolu
veido volejbolisti ar
iepriekšēju pieredzi un
jaunpienācēji.
Pēc jaunajā sezonā
aizvadītajām pirmajām
trim spēlēm komandas
treneris Guntis Atars ir
noskaņots pozitīvi:
”Pirmās divas sezonas
spēles aizvadītas izbraukumā- Cēsīs un
Daugavpilī. 7. oktobrī Cēsīs
tikāmies ar SK „Fono”, kur
5 setos guvām skaistu

uzvaru ar 3:2 (25:20;
22:25; 17:25; 25:18; 16:14).
Mūsu rindās ar visvairāk
gūtajiem punktiem bija
Edgars Jusis un Emīls
Elksnītis – katram 17
punkti. Bet jau pēc
nedēļas, 14. oktobrī,
Daugavpilī aizvadījām
spraigu spēli, kur tikāmies
ar “SK Lokomotīve/DT”,
piecos setos gūstot uzvaru
ar 3:2. Spēles pirmajos
divos setos pārāki bija
Daugavpils sportisti, kuri
cerēja, ka trešais sets
nebūs citādāks, un domāja
mūs aizsūtīt mājās ar
rezultātu 0:3, taču
Ozolnieku volejbolisti
atspēlējās un uzvarēja
visus atlikušos setus,
noslēdzot spēli ar
satriecošu uzvaru (19:25;
18:25; 25:15; 25:19; 15:9)!
VK „Ozolnieki”
rezultatīvākie spēlētāji šajā
spēlē bija: Edgars Jusis ar
17 punktiem, Atis Dandens
-13, Jānis Gabranovs-11 un Renārs Jansons ar 10
punktiem.”
VK „Ozolnieki” pirmo

sezonas mājas spēli
aizvadīja 21. oktobrī
Ozolnieku Sporta centrā,
tiekoties ar spēcīgajiem
pagājušā gada čempioniem VK „Ventspils”.

Atzīmējot Jelgavas Zonta
kluba 20. jubileju, septembra nogalē norisinājās
pasākums „No sirds uz
sirdi”, kurā šogad par profesionāliem sasniegumiem
sveiktas medicīnas jomas
darbinieces, ko apbalvojumam izvirzījuši pacienti.
Par augstiem profesionāliem
sasniegumiem
Jelgavas
Zonta klubs sveica septiņas
medicīnas darbinieces. Starp
apbalvotajām nominācijā Par
izcilu darbu” godināja arī
mūsu novadnieci - ģimenes
ārsta palīgu, SAC “Zemgale”
ilggadēju medicīnas darbinieci Diānu Līgotāju. SAC
“Zemgale” iemītnieki un
Ozolnieku novada iedzīvotāji
ir pateicīgi Diānai Līgotājai par
iejūtību, profesionalitāti un
pozitīvo attieksmi pret

pacientiem ikdienas darbā.
Cik ilgi Jūsu dzīve ir saistīta
ar Ozolnieku novadu?
Bērnībā dzīvoju pie Cenu
stacijas, bet no 1986. gada
dzīvoju Ozolniekos. Pati
izlēmu mācīties medicīnu
Rīgas 1. Medicīnas skolā.
Skolu beidzu 1992. gadā un
aizgāju strādāt uz Ozolnieku
ambulanci. Dzīvoju netālu no
SAC “Zemgale” un no
1994.gada strādāju aprūpes
centrā dažādās specialitātēs.
Mīlu savu darbu un daru to ar
prieku.
Kas ir galvenais Jūsu darbā?
Cilvēkus pieņemu tādus, kādi
viņi ir – ar saviem priekiem,
bēdām, problēmām. Katram
jāatrod sava pieeja. Uzskatu,
ka slimības izpausmes ir
sekas, bet jāārstē būtu cēloņi,
vairāk jādomā par profilak-

rindās labu spēli demonstrēja Edgars Jusis ar 20
gūtiem punktiem, kurš arī
saņēma labākā spēlētāja
titulu, un Nauris Polītis ar
12 punktiem. Spēles laikā

Atbalstam savējos!

Tuvākā mājas spēle Ozolnieku Sporta centrā:

11. novembrī / plkst. 16:00

VK ”Ozolnieki”
pret
VK ”Aizkraukle”

Aicinām skatītājus klātienē vērot spēles Ozolnieku Sporta Centrā un aktīvi atbalstīt novada komandu!

Spēles pirmais sets gan
spēlētājiem, gan līdzjutējiem tribīnēs uzjundīja
īstas kaislības, jo noslēdzās
ar mājinieku pārsvaru

Diāna Līgotāja saņem apbalvojumu
par izcilu darbu medicīnā

Foto no apbalvošanas pasākuma.

25:23. Arī nākamajos setos
VK „”Ozolnieku” puiši
demonstrēja labu saspēli
un guva punktu pēc
punkta, tomēr veiksme
šoreiz bija spēcīgo

pretinieku pusē, un spēle
noslēdzās ar rezultātu 1:3
(25:23,19:25,23:23:25,
22:25).
Šajā spēlē VK „Ozolnieki”

bija patīkami just
Ozolnieku novada jauniešu
uzmundrinošās aktivitātes
un atbalstu komandai.

SIA "Ozolnieku KSDU" skaidrojums
par plānoto tarifu maiņu

tiskiem pasākumiem un
veselīgu dzīvesveidu ikdienā.
Visi sasniegumi ir mediķu
komandas, nevis viena
cilvēka darbs.
Kur gūstat dzīvesprieku?
Cenšos dzīvot interesanti un
ar prieku. Mans hobijs un
prieka avots ir rokdarbi. Man
patīk adīt, izšūt, zīmēt,
vēlētos, lai visam pietiek laika.
Ko Jums nozīmē Zonta
kluba apbalvojums?
Mani apbalvojumam izvirzīja
SAC ”Zemgale” iemītnieki.
Bija patīkami, ka apbalvo
mediķus, kuri savu darba
mūžu atdevuši medicīnai un
līdzcilvēkiem.
Ko Jūs novēlēsiet Ozolnieku
novadam 15. gadu jubilejā,
ko svinēsim nākamgad?
Novēlu, lai cilvēki sevi ciena
un rūpējas par savu veselību.
Novēlu ar cieņu un mīlestību
izturēties pret bērniem, jo, ko
mēs sēsim, to arī pļausim.
Laiks ir vērtīgs, tas ir
dārgākais, kas mums ir dots.
Lai mums visiem pietiek laika
labiem darbiem!
Rakstu autore
Solvita Cukere

SIA “Ozolnieku KSDU”
2008. gada 26. septembrī
apstiprinātais siltumapgādes pakalpojuma tarifs
bija spēkā līdz 2017. gada
1. aprīlim, līdz ar to
uzņēmumam šogad ir
jāizstrādā un jāapstiprina
jauns tarifs, ņemot vērā
visas gadu gaitā radušās
izmaiņas tarifu veidojošajās komponentēs un
jaunās šķeldas katlu
mājas siltumenerģijas
ražošanas izmaksas, kā to
paredz katlu mājas
būvniecībai piesaistītā
Eiropas Savienības fondu
finansējuma apguves
noteikumi.
Ņemot vērā veco siltummezglu straujo
nolietošanos, 2016. gadā
tika pieņemts lēmums
piesaistīt ES fondu
līdzfinansējumu un būvēt
šķeldas katlu māju un
siltumtrases, tā
nodrošinot nepieciešamo
siltumapgādes sistēmas
atjaunošanu un

paplašināšanu, saskaņojot
to ar iespējamajām novada
teritoriālās attīstības
perspektīvām un iegūstot
enerģētisko neatkarību no
pasaules dabasgāzes
piegādes nosacījumu
svārstībām.
Jaunuzceltā šķeldas katlu
māja ir veiksmīgi nostrādājusi vienu apkures sezonu,
sniedzot uzņēmumam
iespēju uzkrāt un analizēt
datus par sistēmas jaudu
un reālajām siltumenerģijas ražošanas izmaksām,
ņemot to par objektīvu
pamatu jauna tarifa
aprēķina projekta
izstrādāšanai un
nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai,
kas šobrīd ir iesniegta
izvērtēšanai Regulatorā.
Secīgi realizējot visu tarifa
saskaņošanas procesu,
plānots, ka jaunais apkures
tarifs varētu stāsies spēkā
ar 2018. gada otro ceturksni.
Tarifu pieauguma skaidrojums 3.lpp.

Darbu uzsākusi Izglītības, kultūras un sporta daļa
11. jūlija domes sēdē deputāti
balsoja par grozījumiem
Ozolnieku novada pašvaldības
nolikumā. Lai optimizētu
novada pārvaldes struktūru,
tika izveidota Izglītības,
kultūras un sporta daļa,
kuras vadība uzticēta Elīzai
Justei, kura iepriekš vadīja PII
„Bitīte”.
Ar ieteikumiem novada
izglītības, kultūras un sporta
attīstībai var vērsties, rakstot
uz e-pastu: eliza.juste@
ozolnieki.lv vai Ozolnieku
novada domē, iepriekš
sazinoties ar daļas vadītāju pa
tālruni 29844955.
Izglītības, kultūras un sporta
daļa savas kompetences
ietvaros īsteno pašvaldības
autonomās funkcijas izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes
lietu jomās Ozolnieku novadā.
Izglītības, kultūras un sporta
daļas galvenie darbības
mērķi ir:
• īstenot valsts un pašvaldības izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes politiku
pašvaldības administratīvajā
teritorijā;
•nodrošināt kvalitatīvu un
pieejamu izglītību, veicot
izglītības kvalitātes
monitoringu un sniedzot
atbalstu izglītības procesa
īstenošanā;
•nodrošināt kultūras vērtību
un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu,
kultūras kvalitātes pilnveidošanu, jaunrades attīstīšanu un Ozolnieku novada
pašvaldības iedzīvotājiem

lietderīgas un radošas brīvā
laika pavadīšanas iespējas;
•veicināt un rūpēties par
sporta attīstību un veselīga
dzīvesveida sekmēšanu
Ozolnieku novadā;
•veicināt Ozolnieku novadā
dzīvojošo un strādājošo
personu fiziskās un garīgās
veselības saglabāšanu,
nostiprināšanu un darba
spēju atjaunošanu,
iedzīvotāju un darba
kolektīvu saliedēšanu,
sadarbības veicināšanu
starp nozaru darbiniekiem
un kolektīviem;
•nodrošināt Ozolnieku
novada jauniešu interešu
pārstāvniecību un vajadzību
aizstāvību, kā arī veicināt
jauniešu pilntiesīgu
līdzdalību sociālajā,
politiskajā un kultūras jomā
gan vietējā, gan valsts
mērogā.
Izglītības, kultūras un
sporta daļā ir apvienotas
četras nodaļas- Izglītības
nodaļa, Jaunatnes lietu
nodaļa, Kultūras nodaļa,
Veselīga dzīvesveida un
sporta nodaļa.
Jaunizveidotajās nodaļās
darbu uzsākuši jauni
speciālisti.
15. septembrī darbu
pašvaldībā ir uzsākusi
Izglītības,
kultūras un
sporta daļas
Jaunatnes
lietu nodaļas
vadītāja Santa
Tuherma.

Tiks pagarināts konkursa “Ozolnieku novada Gada cilvēks”
norises un kandidātu pieteikšanas laiks, paredzot arī
iedzīvotāju piedalīšanos konkursa pretendentu vērtēšanā
12. oktobrī Ozolnieku novada domes sēdē izskatīja jautājumu
par konkursa “Ozolnieku novada Gada cilvēks” nolikumu.
Tika pieņemts lēmums veikt izmaiņas konkursa nolikumā,
paredzot vairākus būtiskus un ļoti nepieciešamus uzlabojumus, piemēram:
1) sabiedrības iesaisti nominācijām pieteikto kandidātu novērtēšanā un simpātiju balvas ieguvēju
noteikšanā (šobrīd nolikums paredz, ka uzvarētāju nosaka
tikai domes deputāti);
2) konkursa norises laika pagarināšanu, nosakot, ka konkursa nominantus būs iespējams pieteikt par sasniegumiem
no katra gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, tātad
kalendārajā gadā, lai arī cilvēki, kuru sasniegumi tiek
atklāti gada nogalē, varētu tikt nominēti konkursam
(šobrīd nolikums paredz nominantu pieteikšanu līdz 1.
oktobrim);
3) tāpat konkursa uzvarētāju godināšanas pasākums tiks
organizēts atsevišķi kā īpaša apbalvošanas ceremonija,
nevis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltītajā pasākumā, kā to paredz šī brīža nolikums.
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļai ir uzdots sagatavot
nolikuma grozījumus, iekļaujot nepieciešamās izmaiņas.
Plānots, ka jaunā konkursa “Ozolnieku novada Gada cilvēks”
nolikuma redakcija tiks apstiprināta Ozolnieku novada domes
novembra sēdē.
Paldies visiem cilvēkiem, kuri jau līdz 2017. gada 1. oktobrim
pieteica savus konkursa kandidātus, protams, visi pieteiktie
nominanti turpina dalību konkursā un tiks vērtēti atbilstoši
uzlabotās nolikuma redakcijas kritērijiem.
Aicinām cītīgi turpināt sekot līdzi novadnieku sasniegumiem un
būt gataviem pieteikt tos, kuri līdz pat gada beigām paveic
nozīmīgas lietas novada labā, lai jau 2018. gadā tiktos īpašā
apbalvošanas ceremonijā, kur noskaidrosim 2017. gada
uzvarētājus!
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

Savas darba gaitas Ozolniekos
viņa sāka kā Ozolnieku Bērnu
un jauniešu iniciatīvu centra
administratore, bet nu jau
vairākus gadus S.Tuherma
strādā ar jauniešiem mūsu
novada skolās kā karjeras
konsultante. Beidzot studijas
Latvijas Lauksaimniecības
universitātē, S.Tuherma ir
ieguvusi maģistra grādu
izglītības zinātnē un karjeras
konsultanta kvalifikāciju. Šogad
S.Tuherma ir beigusi mācības
un ieguvusi Jaunatnes lietu
speciālista apliecību.
Ja Tev ir jautājumi un priekšlikumi darbam ar jauniešiem,
zvani uz tālr. 29482315 vai
raksti uz e-pastu:
santa.tuherma@ozolnieki.lv
6. oktobrī darbu pašvaldībā ir
uzsākusi Izglītības, kultūras un
sporta daļas
Veselīga
dzīvesveida
un sporta
nodaļas
vadītāja
Svetlana
Krūmiņa.
Domes sēdē
amatā apstiprinātajai nodaļas
vadītājai ir augstākā juridiskā
izglītība un pieredze specialitātē. Svetlana pēc
profesionālas sportistes
karjeras beigām strādājusi par
sporta treneri, organizējusi
vairāku uzņēmumu sportiskās
aktivitātes. Piedaloties nozares
sporta dzīvē, organizējusi plaša
mēroga sporta pasākumus visā
Latvijā. S.Krūmiņa ir beigusi

Latvijas Universitātes Juridisko
fakultāti tiesību zinātņu
specialitātē, kā arī apmeklējusi
psiholoģijas kursus un
apmācības kursus pasākumu
organizēšanā un
profesionālās izglītības
pilnveidošanā.
Ja Tev ir ierosinājumi sporta
aktivitātēm novadā, zvani uz
tālr. 29450547 vai sūti tos uz
e-pastu: svetlana.krumina@
ozolnieki.lv
15. oktobrī darbu pašvaldībā ir
uzsākusi
Izglītības,
kultūras un
sporta daļas
Kultūras
nodaļas
vadītāja
Evita Poča.
Novadniece
E.Poča ir beigusi Ozolnieku
vidusskolu un pēc tam
absolvējusi Latvijas Kultūras
akadēmiju – Starptautisko
kultūras sakaru specialitāti.
Zināšanas likumdošanā un
tiesībās papildinājusi
Juridiskajā koledžā. Pirmā
darbavieta – laikraksta
„Zemgales Ziņas” reklāmas
nodaļā. Vairāki gadi aizvadīti
Rīgā, strādājot starptautiskā
uzņēmumā finanšu, loģistikas
un poļu valodas tulka amatā.
E.Poča strādājusi SIA “Viesu
Līči” vadītājas amatā, kā arī
Ballīšu ideju aģentūrā “Tieši
Tev” publisko pasākumu
rīkošanā.
Ierosinājumus novada
kultūras dzīves pilnveidošanai

var iesniegt, zvanot uz tālr.
26563691 vai sūtot uz
e-pastu: evita.poca@
ozolnieki.lv
Izglītības, kultūras un sporta
daļas
Izglītības
nodaļas
vadītājas
vietnieces
amatā 2.
oktobrī
darbu sākusi
Ance Jaks.
A.Jaks pamatizglītību
ieguvusi Ozolnieku novadā,
augstāko izglītību ieguvusi
Rīgas Stradiņa universitātes
Komunikācijas zinātņu
fakultātē. Uzreiz pēc studiju
pabeigšanas A.Jaks uzņemta
jauno skolotāju sagatavošanas programmā
"Iespējamā misija". Strādājusi par latviešu valodas un
literatūras skolotāju
Ozolnieku vidusskolā un
Jelgavas Valsts ģimnāzijā.
Valsts Izglītības satura
centra projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā"
ir profesionālās pilnveides
vecākā eksperte - veido un
vada mācības aprobācijas
skolu komandām.
Ja Tev ir ierosinājumi
aktivitātēm izglītības jomā
novadā, zvani uz
tālr. 29217196 vai sūti tos uz
e-pastu: ance.jaks@
ozolnieki.lv
Solvita Cukere

ATGĀDINĀJUMS OZOLNIEKU NOVADA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM

Aicinām visus NĪN maksātājus veikt kārtējos maksājumus un parādu nomaksu līdz 2017.gada 15.novembrim, saskaņā ar aprēķinu Maksāšanas paziņojumā, kas tika nosūtīts 2017.gada sākumā.
NĪN parādniekiem pēc apmaksas termiņa beigām piemērosim Lēmumu par NĪN parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā.
Aicinu NĪN maksātājus – fiziskas un juridiskas personas – sūtīt savu e-pastu lidija.zukovska@ozolnieki.lv,
lai maksāšanas paziņojumu saņemtu ātri un personīgi, un samaksu veiktu likumā noteiktajos termiņos.
Neskaidrību gadījumos, lūdzu, zvaniet pa tālr. 63057762.
Lidija Žukovska, Nodokļu administratore

VAI OZOLNIEKU NOVADĀ IR NEPIECIEŠAMS JAUNS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA KUSTĪBAS MARŠRUTS?
Ozolnieku novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par jauna sabiedriskā transporta maršruta “Emburga –
Garoza – Tetele – Āne – Brankas – Ozolnieki” izveides nepieciešamību. Ja jums vai jūsu ģimenes locekļiem šāds
pakalpojums ir nepieciešams, lūgums sniegt iespējami precīzu informāciju par vēlamajiem sabiedriskā transporta
izbraukšanas laikiem un maršrutiem.

Virzienā no Emburgas uz Ozolniekiem:
PIRMDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

-

-

16:00/2.cilv.

-

12:00/1 cilv.

-

-

20:00/2.cilv.

-

20:00/1 cilv.

-

Iekāpšanas pietura/ iekāpšanas laiks/ iekāpšanas laiks/ iekāpšanas laiks/ iekāpšanas laiks/ iekāpšanas laiks/ iekāpšanas laiks/ iekāpšanas laiks/
izkāpšanas pietura pasažieru skaits pasažieru skaits pasažieru skaits pasažieru skaits pasažieru skaits pasažieru skaits pasažieru skaits
PIEMĒRS: “Eži”,
Garozā - Ozolnieku
Tautas nams

16:00/2 cilv.

1
2
3
4
5

Virzienā no Ozolniekiem uz Emburgu:
PIEMĒRS: Ozolnieku
Tautas nams -“Eži”,
Garozā

20:00/2 cilv.

-

1
2
3
4
5
Informāciju sūtīt uz e-pastu: info@ozolnieki.lv vai aizpildītu anketu
iesniegt novada pakalpojumu centros līdz 24.11.2017.
*Jūsu vārds, uzvārds: ________________________________
*Kontakttālrunis:
________________________________

*Kontaktinformācija nepieciešama, lai papildu
jautājumu gadījumā ar Jums varētu sazināties
Ozolnieku novada pašvaldības speciālisti. Atbildē
sniegtie personas dati netiks publiskoti.

Aizpildi anketu!!!

oktobris 2017

DOMES ZIŅAS

2

Pārdotās elektroenerģijas cenas
izmaiņas EUR/MWh

precizēto aprēķinu
Regulatoram.

Tarifu projekta
izvērtēšanas gaita un
uzklausīšanas sanāksme

Plānots, ka Regulators
izvērtēs uzņēmuma
iesniegto tarifu projektu un
tarifus veidojošo izmaksu
pamatojumu 90 dienu laikā
pēc tā saņemšanas. Ja
Regulators konstatēs, ka
tarifu projekts ir aprēķināts
nepareizi vai tarifus
veidojošās izmaksas ir
nepamatotas, Regulators
10 darba dienu laikā var
uzdot uzņēmumam veikt
tarifu projekta pārrēķinu
vai noraidīt tarifu projektu.
Regulators ir tiesīgs
pieprasīt papildu
informāciju vai
dokumentus, ja uzņēmuma
iesniegtajā tarifu projektā
un tarifus veidojošo
izmaksu pamatojuma
dokumentos nav
pietiekamu ziņu objektīvai
tarifu projekta izvērtēšanai.
30.10.2017. Regulators
organizēs uzklausīšanas
sanāksmi Ozolnieku
novada domes zālē.
Uzklausīšanas sanāksmes
mērķis ir informēt
sabiedrisko pakalpojumu
lietotājus par tarifu
projektu un tajā
ietvertajām izmaksām,
nepieciešamību mainīt
tarifus, sniegt atbildes uz
sabiedrisko pakalpojumu
lietotāju jautājumiem un
uzklausīt lietotāju
ieteikumus un
priekšlikumus par tarifu
projektu.

Rihards Zakrepskis,
OKSDU valdes priekšsēdētājs

SIA “Ozolnieku KSDU”siltumenerģijas pārdošanas
tarifa izmaksu komponentes (%)

160,00
140,00
Kurināmā izmaksas

120,00

Dabas resursu nodoklis
Elektronereģijas, ūdens,
ķimikāliju izmaksas

100,00

Pārējās mainīgās izmaksas

80,00

Darba izmaksas
Iekārtu uzturēšanas
izmaksas

60,00

Pamatlīdzekļu nolietojums

40,00

Apdrošināšana
Procentu maksājumi

20,00

Pārējās izmaksas

2014.g

2015.g

2016.g

2017.g

Nelegālo pagrabu lietotājiem jāapvienojas biedrībās
Ānes teritorijā esošo
nelegālo pagrabu, kas
atrodas pie Ānes dīķa,
lietotājiem ir jāapvienojas biedrībās, lai
sakārtotu formalitātes
par pašvaldības zemes
lietošanu privātām
vajadzībām.
Cilvēkiem, kuri bez oficiālas
atļaujas un, nemaksājot
zemes nomas maksu, ir
izbūvējuši pagrabus uz
pašvaldībai piederošas
zemes Ānē, ir jāapvienojas
biedrībās, lai slēgtu līgumu
ar pašvaldību par teritorijas
turpmāko izmantošanu,

maksājot par to nekustamā
īpašuma nodokli un nomas
maksu, kā arī uzņemoties
atbildību par kārtības
nodrošināšanu teritorijā,
appļaujot zāli, likvidējot
apaugumus un rūpējoties
par regulāru atkritumu
izvešanu, līdzīgi kā tas tiek
darīts Branku ciemā, kur
šobrīd jau tiek kārtotas
nepieciešamās formalitātes
šādas biedrības reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā.
Lai jautājums tiktu
risināts iespējami ātri
un organizēti,
cilvēkiem ir jāuzņemas

PII "Pūcīte" vadītājas amatā
apstiprina Jolantu Kuprišu

iniciatīva un jāizveido
biedrības, kas turpmāk
sadarbosies ar pašvaldību. Interesentiem, kuri
ir gatavi uzņemties
biedrības dibināšanu, ir
jāsazinās līdz 15.
novembrim ar pašvaldības pārstāvi - Ānes
pakalpojumu centra
vadītāju Larisu Veipu,
tel. 63048077, e-pasts:
larisa.veipa@
ozolnieki.lv
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Vērtēšanas komisija,
izvērtējot 7 kandidātus,
pieņēma lēmumu
Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes “Pūcīte” vadītājas
amatam apstiprināšanai
2017. gada 12. oktobra
domes sēdē virzīt Jolantas
Kuprišas kandidatūru.

Domes sēdē amatā
apstiprinātajai PII „Pūcīte”
vadītājai J. Kuprišai ir
atbilstoša izglītība un darba
pieredze specialitātē.
Jolanta Kupriša ir beigusi
Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmiju, profesionālajā bakalaura
studiju programmā
"Skolotājs" ar kvalifikāciju
"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs".
Ozolnieku novada PII
„Pūcīte” Jolanta Kupriša
strādā no 2014.gada kā
pirmsskolas izglītības
skolotāja, bet kopš 2016.gada bija iestādes izglītības
metodiķe.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Četri Ozolnieku novada speciālisti
apstiprināti Izglītības kvalitātes valsts
dienesta akreditācijas ekspertu
vietām

Kā viena no Izglītības
kvalitātes valsts dienesta
2017. gada prioritātēm ir
izvirzīta Izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās
darbības kvalitātes
novērtēšana atbilstoši
2016. gada 20. decembra
MK noteikumiem Nr. 831.
Izglītības iestādes dibinātājs izglītības iestādes
vadītāju vērtēs ne retāk kā
reizi divos gados, savukārt
Kvalitātes dienests organizē
izglītības iestādes vadītāja
novērtēšanu reizi sešos
gados kārtējās akreditācijas
laikā, bet pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja
novērtēšanu organizē reizi
sešos gados.
Izglītības valsts kvalitātes
dienesta (turpmāk – IKVD)
izsludinātajā konkursā uz
pirmsskolu un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu

vadītāju profesionālās
darbības novērtēšanas
ekspertu vietām kā
atbilstošus kandidātus
izvirzītajām prasībām
IKVD ir izvēlējušies trīs
Ozolnieku novada
speciālistus - Ozolnieku
novada pirmsskolas
izglītības iestādes “Saulīte”
vadītāju Inesi Jumīti,
Teteles pamatskolas
direktori Jeļenu Žoidi,
Ozolnieku novada izglītības, kultūras un sporta
daļas vadītāju Elīzu Justi.
Savukārt Ozolnieku
Mūzikas skolas direktore
Dina Tauriņa ir apstiprināta IKVD profesionālās
izglītības akreditācijas
ekspertu komisijā.
Elīza Juste,
Izglītības, kultūras un sporta
daļas vadītāja

Aicina īpašniekus būt atsaucīgiem
projekta saskaņošanā
SIA “AUGEO GROUP” pēc
Ozolnieku novada domes
un SIA “Ozolnieku KSDU”
pasūtījuma izstrādā
būvprojektu inženiertīklu
un ielu segumu izbūvei
Ozolniekos Zvaigžņu,
Liepu, Plēsuma, Rubeņu,
Vītolu un Nākotnes ielās.
Projektēšanas darbu
ietvaros ir paredzēts veikt
jaunu kanalizācijas,
ūdensvada, lietus kanalizācijas tīklu, kā arī ceļu
segumu projektēšanu.
Projektēšanas birojs SIA
“AUGEO GROUP” 2017.
gada oktobrī un novembrī
veiks izstrādātā būvprojekta saskaņošanu ar piegulošo zemju īpašniekiem,
nosūtot ierakstītas vēstules
ar būvprojekta risinājumu
katra nekustamā īpašuma
jaunizbūvējamo komu-

nikāciju un piebrauktuvju
pieslēgumam ielu sarkano
līniju robežās. Projektu
paredzēts pabeigt šī gada
novembrī, un tā svarīga
sastāvdaļa ir piegulošo
zemju īpašnieku saskaņojumi. Termiņš, kurā projektu
varēs nodot realizācijai ir
atkarīgs no īpašnieku
atsaucības.
Lūdzam ēku un zemju
īpašniekus uz produktīvu
sadarbību un atsaucību,
izskatot un savlaicīgi
saskaņojot risinājumus
projekta saskaņošanas
protokolā. Neskaidrību
gadījumā sazināties ar SIA
“Ozolnieku KSDU” vides
inženieri Ēriku Augstāri tel.
28926068 e-pasts:
erika@oksdu.lv.
SIA "Ozolnieku KSDU"
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jo tajās ir veikti pasākumi
siltuma zudumu
samazināšanai, savukārt
nerenovēto ēku
iedzīvotājiem māju
kopsapulcēs ir jālemj par
tālāko rīcību, iespējams,
iesaistoties māju
renovācijas procesā. Lai
uzsāktu renovācijas
procesu un pieteiktos
ALTUM atbalstam, ir
nepieciešams 2/3 mājas
iedzīvotāju atbalsts un
līdzekļu uzkrājums
projektēšanas procesa
veikšanai.
Plānotie tarifa
samazinošie pasākumi
Apzinoties iedzīvotāju
maksātspēju un tarifu
izmaiņu ietekmi,
uzņēmums ir meklējis
iespējamos risinājumus, lai
samazinātu nepieciešamā
tarifa paaugstināšanas
apmēru. Ņemot vērā to, ka
tarifa pieaugumu būtiski
ietekmē bankas kredītu un
procentu maksājumi, kas ir
ņemti AS "SEB Banka"
Kohēzijas projektu
līdzfinansējuma
nodrošināšanai, uzņēmums
ir vērsies bankā ar lūgumu
pārskatīt kredīta
nosacījumus, palielinot
pamatsummas atmaksas
termiņu no 15 līdz 20
gadiem un samazinot
procentu likmi no 1,9% uz
1,5% gadā. Bankas pozitīva
lēmuma gadījumā būtu
iespējams samazināt
aprēķināto tarifu no 67,02
līdz 63,61 EUR/MWh. Pēc
vienošanās panākšanas
uzņēmums nekavējoties
pārrēķinās tarifu atbilstoši
jaunajiem līguma
nosacījumiem un iesniegs

PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU JAUNUMI

Jaunā tarifa
pieaugumu veido
vairāku objektīvu
apstākļu kopums:
1.valsts atbalsts elektrības
ražošanai koģenerācijā ir
samazinājies 2,3 reizes no
147,15 EUR/MWh 2014.
gadā līdz 63,61 EUR/MWh
2017. gadā;
2.ir būtiski pieaugušas
ražošanas procesā
izmantotās elektroenerģijas
izmaksas (pieaugums 2017.
gadā, salīdzinot ar 2015.
gadu, ir par 53,55%);
3.deviņu gadu laikā ir
palielinājies darba algu un
administratīvo izmaksu
slogs, kas ir jāiekļauj tarifā;
4.daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku renovācijas procesā
iegūtā siltumenerģijas
ekonomija un pēdējos
gados piedzīvotās siltās
ziemas ir samazinājušas
pārdotās siltumenerģijas
apjomu, līdz ar ko fiksētās
izmaksas, piemēram,
iekārtu uzturēšana un
nolietojums, darba algas,
apdrošināšanas utml., ir
jādala uz mazāku pārdotās
enerģijas daudzumu;
5.lai atjaunotu pārdotās
siltumenerģijas apjomu,
Ozolnieku ciema
centralizētajai apkures
sistēmai tika pieslēgti jauni
patērētāji, tomēr šie
pasākumi ir būtiski
palielinājuši izdevumus
pamatlīdzekļu
nolietojumam un bankas
kredītu apkalpošanai.
Izvērtējot sistēmai pieslēgto
daudzdzīvokļu māju
siltumenerģijas patēriņu,
saprotams, ka tarifa
kāpums mazāk ietekmēs
siltināto māju iedzīvotājus,
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Sadraudzības koncertā vienojas dziesmās pretim Latvijas simtgadei
14.oktobrī Ozolnieku
Tautas namā pulcējās
dziesmu draugi, lai
tradicionālajā koru
sadraudzības koncertā
„Raibs rudens sirdī”,
skanot daudzbalsīgām
vīru un sievu balsīm,
gūtu iedvesmojošu
dvēseles noskaņu ceļā
pretim Latvijas
simtgades koncertiem
un Dziesmu svētkiem.
Jaunās kultūras sezonas
sadraudzības pasākumā
mūzikā tikās diriģenti un
koristi no trim
dziedošajiem kolektīviem
– Ozolnieku Tautas nama
jauktā kora „Līga”, Rīgas
Latviešu biedrības kora un
Skultes jauktā kora
„Skulte”.

Pasākuma dalībnieki
varēja ieklausīties koru
muzikālajā sniegumā un
vienoties kopdziesmās no
Dziesmu svētku
repertuāra, sajūtot kopīgas

un daudzbalsīgas
muzicēšanas varenumu.
Ozolnieku Tautas nama
jauktais koris “Līga”
diriģenta Vilhelma Vācieša
un kormeistares Ineses

Stupeles vadībā priecājas
par jauno papildinājumu
kora sieviešu balsīs, bet
lūdz atsaukties arī novada
dziedošos vīrus, lai kora
skanējums būtu
harmonisks.
Diriģents V.Vācietis sarunā
uzsver, ka šobrīd sācies
nopietns darbs pie
Dziesmu svētku repertuāra
apguves: “Apjomīgais 26
repertuārs aptvēris
populārāko Latvijas
komponistu skaņdarbus,
starp kuriem daudzi ir maz
dzirdēti. Kori reizi mēnesī
tiekas un strādā kopā ar
reģiona Dziesmu svētku
virsdiriģentiem, lai
pienācīgi varētu
sagatavoties skatēm un
Koru kariem nākamā gada

pavasarī. Koru
sadraudzības koncerti ir
ļoti nepieciešami gan
diriģentiem, gan koristiem,
lai noklausītos un izvērtētu
citu kolektīvu sniegumu.
Strādājam ar domu, ka ar
katru padarīto darbu
tuvojamies Latvijas
simtgadei. Dziesmu un
deju svētkiem gatavojas
1644 kolektīvi, kuru vidū
esam arī mēs. XXVI
Vispārējie latviešu
Dziesmu un XVI Deju
svētki būs arī jauktā kora
„Līga” dāvana Latvijai
nozīmīgajā jubilejā.
Paldies par gaišumu, ko
mēs dziedot viens otram
sniedzam un saņemam!”
Solvita Cukere

Godinām Ozolnieku novada skolotājus Ar koncertu atklāj jauno

Ozolnieku Tautas namā 4.
oktobrī sirsnīgi tika sveikti
novada pedagogi, kuri ar
atbildību veido mūsu
novada un valsts nākotni jauno paaudzi, veltot
skolotājiem īpašu muzikālo dāvanu - izcilā vijolnieka, Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra
pirmās vijoles - Raimonda
Ozola virtuozo sniegumu,
orķestra grupas mūziķu
pavadījumā.
Ar Atzinības rakstiem,

grāmatām šogad tika
apbalvoti „Iedvesmojošākie skolotāji”:
1. PII “Pūcīte” mūzikas
skolotāja Renāte Stumberga,
2. PII “Saulīte” skolotāja
Liene Grīnberga,
3. PII “Bitīte” skolotāja
Ineta Lekse,
4. PII “Zīlīte” skolotāja
Antra Ježika,
5. PII “Zīlīte” skolotāja
Zane Šķestere,
6. Ozolnieku vidusskolas

Sociālais dienests izglīto par bērnu
emocionālo audzināšanu

Vecāki, kuri audzina
pirmsskolas vecuma
bērnus līdz septiņiem
gadiem, uzsākuši
iknedēļas grupu
nodarbības, apskatot
daudzveidīgus aspektus „Bērna emocionālajā audzināšanā”.
Kad ģimenē ienāk bērns,
vecākiem jāprot ne tikai
aprūpēt bērnu fiziski.
Tikpat svarīgi ir prast
atbildēt uz bērna

emocionālajām
vajadzībām, kas spēlē
neatsveramu lomu mazā
cilvēka attīstībā. Saprotot
bērna attīstības gaitu - ko
bērns savā vecumā spēj un
ko vēl nespēj, mēs varam
daudz veiksmīgāk ar
mazuli sadarboties un
pakāpeniski palīdzēt
viņam apgūt vecumam
atbilstošas prasmes.
Turklāt izpratne nomierina
– mēs negaidīsim no bērna

krievu valodas un dabas
zinības skolotāja Inta
Vaškevica,
7. Ozolnieku vidusskolas
matemātikas skolotāja
Sarmīte Čerņajeva,
8. Teteles pamatskolas
mūzikas skolotājs
Edgars Ansonskis,
9. Salgales pamatskolas
matemātikas skolotāja
Sandra Širve,
10. Garozas pamatskolas
sporta skolotājs
Juris Jevsins,
11. Ozolnieku Mūzikas
skolas sitaminstrumentu
skolotāja
Agnese Missa,
12. Salgales Mūzikas un
Mākslas skolas mūzikas
skolotāja Inita Kuģe.
A/S „Swedbank” īpašo
balvu izlozes ceļā šogad
saņēma PII “Zīlīte”
skolotāja Antra Ježika.
Solvita Cukere

to, kam viņš vēl nav gatavs.
Nodarbību dalībnieki
tematiskajās nodarbībās
var uzzināt, kā bērnos
veicināt dažādas spējas, un
saņemt speciālistu atbildes
uz jautājumiem, kas saistīti
ar bērna uzvedību - kā
veicināt bērna iesaistīšanos
dažādās aktivitātēs, sekmēt
attiecības ar vienaudžiem,
veicināt emociju pašregulāciju, nostiprināt
pašcieņu, attīstīt saskarsmes iemaņas, veicināt
bērna uzticēšanos un
mazināt trauksmi.
Nodarbībās tiek izdiskutētas svarīgas tēmas bērnu
attīstībā - izpratne par
bērna attīstību un temperamentu, kā arī apskatītas
dažādas bērnu
disciplinēšanas metodes.
Nodarbības bez maksas
organizē Ozolnieku novada
Sociālais dienests.

Solvita Cukere

kultūras sezonu

Ozolnieku Tautas nams
šogad jauno kultūras
sezonu atklāja ar vokālā
ansambļa “Procesā”
koncertu “Lidojumam
labvēlīgs laiks”, izskanot
burvīgām melodijām no
renesanses līdz džeza
skaņām un latviešu tautas
dziesmām, kas izpelnījās
nedalītas klausītāju
simpātijas.
Šoruden Tautas namā
pulcējās visi novada
kolektīvi, lai kopīgi uzsāktu
jauno kultūras sezonu –
jauktais koris “Līga”,
Salgales pagasta un
Jaunsvirlaukas jauktais
koris “Svīri”, deju kopa
“Ozolnieki”, Ozolnieku
novada amatierteātris,
ansamblis “Procesā”,
sieviešu vokālais ansamblis
“Madara”, bērnu
muzikālais teātris
“Nianse”, Ānes kultūras
nama Eiropas deju
kolektīvs “Čaukstenes”,
jauniešu teātris un Garozas
deju kopa “Garrozes”.
Dziedošie un dejojošie
kolektīvi ir viena no
novada radošās kultūras
dzīves pamatvērtībām,
kuri bagātina novada
pasākumus un ikdienu.
Visiem kolektīviem
novēlam veiksmīgu
jauno sezonu, jo
nākamais gads
kultūras dzīvē būs

īpašs - dosimies uz
XXVI Vispārējiem
latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētkiem, kas
mākslinieciskajiem
kolektīviem un
kultūras dzīves organizatoriem prasīs
enerģiju, ieguldījumu,
ideju bagātību un
pozitīvu radošumu, lai
piedzīvotu ilgi gaidītos
Vislatvijas kultūras
svētkus.
Rudens sezonu Ozolnieku
Tautas nams aizvadīs,
piedāvājot jaunus pasākumus pieaugušo un bērnu
auditorijai. Iedibināsim
jaunu tradīciju Valsts
svētku svinībām –
atzīmēsim 18. novembri
pie Tautas nama ar lāpu
gājienu un sadziedāšanos!
Adventes laikā aicināsim
novadniekus uz jauktā
kora “Līga” un pūtēju
orķestra “Zelmeri Pro”
Ziemassvētku koncertu 17.
decembrī. Līdz Jaunajam
gadam novada iedzīvotāji
Ozolnieku Tautas namā
varēs baudīt izrādes, kino,
koncertus, balles, krāsaini
un aktīvi pavadot dienas
noslēgumu, nedēļas
nogales un svētku dienas.
Madara Griba,
Ozolnieku Tautas nama
direktores pienākumu
izpildītāja

2017. gada pašvaldības
finansētajam konkursam
„Es zinu, varu un
daru" tika iesniegti 18
projekti un pieprasīts 15
766,01 EUR finansējums,
no kuriem vērtēšanas
komisija apstiprināja 9
projektus. Līdz septembra
beigām tika iesniegtas
atskaites – šogad projekti
īstenoti par summu
8 020,41 EUR. Seši no
projektiem tika īstenoti
Cenu pagastā – veikta
autostāvvietas izveides
otrā kārta pie
daudzdzīvokļu nama Ānē
un sakārtota iebrauktuve
un pagalms starp mājām
Progresa ielā Tetelē, pašu
iedzīvotāju spēkiem
atjaunota un labiekārtota
atpūtas vieta pie

Sveicam
novembra
jubilārus!

Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi,
tev acu plakstos zelta spāre sēdēs,
būs rasa vizoša, būs varavīksne koša,
un taurenis uz tavas plaukstas drošs.

Brigitai Rimšai
90 gadi
Ludvikai Tamulei
90 gadi
Ilgvaram Purkalnam 85 gadi
Nataļjai Pavlovai
85 gadi
Austrai Junelei
85 gadi
Jēkabam Bergmanim 85 gadi
Mirdzai Kraftai
85 gadi
Ivaram Žukovskim 80 gadi
Ruta Strikaite
80 gadi
Nikolajam Sergam 80 gadi
Sofijai Gončarei
80 gadi
Janīnai Gedrovičai 80 gadi
Annai Dolegnovskai 80 gadi
Valdim Zariņšam
75 gadi
Rasmai Vizulei
75 gadi
Vitālijam
Jefimičevam
75 gadi
Inārai Holtai

75 gadi

Rita Bārtulei

75 gadi

Aleksandram
Osipanam

75 gadi

Kārlim Akermanim

75 gadi

grupa Brankās izstrādāja
un pašvaldībā saskaņoja
labiekārtojuma projektu
atceres vietas 1991.gada
barikāžu dalībniekiem
„Brīvības gaisma” izveidei,
kā arī organizēja
sakopšanas talkas. Renāte

Bērante ar domubiedru
grupu arī šogad organizēja
talku Iecavas upes
attīrīšanai no tajā
sakritušajiem kokiem,
posmā no Rīgas ielas tilta
Branku virzienā 2 km aiz
dzelzceļa tilta. Daudzbērnu
ģimeņu biedrība īstenoja

projektā paredzēto Tēvu
dienas pasākumu, kas
norisinājās „Caunītēs” un
bija kupli apmeklēts –
piedalījās 78 dalībnieki.
Pie Emburgas pilskalna ir
uzstādīti „Salgales atbalsta
biedrības” iesniegtajā

Rūpēsimies par drošību
diennakts tumšajā laikā

Rūpējoties par iedzīvotāju
un īpašumu drošību,
iestājoties tumšajam gada
laikam, ielu apgaismojums
Ozolnieku novadā tiek
ieslēgts plkst. 19:26 un
izslēgts plkst. 00:30, bet
rīta pusē tiek ieslēgts plkst.
05:30 un izslēgts plkst.
07:21, turpinot pielāgot
intervālu tumsas un gaismas
iestāšanās laikam, bet ielās,
kur tas ir tehniski iespējams,
visu nakti tiek nodrošināts
apgaismojums ekonomiskajā
režīmā:
Brankās - Spartaka iela,
Saules iela;
Ānē - Celtnieku iela;
Tetelē - Progresa iela, Muižas
iela;
Garozā - Iecavas iela, Upes
iela;
Emburgā - Ceriņu iela;
Dalbē 1. ciemats no Rīgas Jelgavas šosejas;
Raubēnu rajonā;
Aizupēs;
Ozolniekos Aveņu iela, Avotu iela, Bērzu
iela, Celtniecības iela, Ezera

iela, Iecavas iela, Kastaņu iela,
Kļavu iela, Kopiela, Lapu iela,
Lielupes iela, Liepu iela,
Meliorācijas iela, Mika iela,
Nākotnes iela, Parka iela,
Pavasara iela, Pļavu iela,
Plēsuma iela, Priežu iela,
Pūpolu iela, Rubeņu iela,
Saules iela, Skolas iela,
Spartaka iela, Sporta iela,
Stadiona iela, Upes iela,
Viktorijas iela, Vītolu iela,
Ziedoņa iela, Zvaigžņu iela,
Rīgas iela (gājēju ceļš),
Ozolnieku ezera krastmala.
Aicinām ceļu satiksmes
dalībniekus pievērst lielāku
uzmanību savai un līdzcilvēku
drošībai uz ceļa diennakts
tumšajā laikā! Kājāmgājējiem
un velosipēdistiem īpaši
jāparūpējas par savu
redzamību, lietojot apģērbu
vai vesti ar labi saskatāmiem
gaismu atstarojoša materiāla
elementiem, bet autovadītājiem jāpielāgojas gadalaikam,
izvēloties atbilstošu un drošu
braukšanas stilu.
Kājāmgājēji, būsim atbildīgi
par savu un tuvinieku
dzīvību un veselību, jo,
pārvietojoties bez atstarojošiem elementiem,
diennakts tumšajā laikā
mēs pakļaujam sevi riskam!
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

projektā paredzētie
labiekārtojuma elementi –
atpūtas vietas komplekts
un gulbju mājiņa.

Šajā un iepriekšējos gados
īstenoto projektu kopsavilkumus var apskatīt

pašvaldības māja lapā
www.ozolnieki.lv sadaļā

„Sabiedrība”, apakšsadaļā
„Es zinu, varu un daru”.

Paldies iedzīvotājiem par

atsaucību un ieguldījumu
mūsu novada vides
sakārtošanā! Šāda
projektu konkursa
izsludināšanu plānojam arī
nākamā gada pavasarī.

Aicinām sekot informācijai
„Ozolnieku Avīzē”, mājas
lapā un sociālajos tīklos!
Antra Pošeika,
Attīstības plānošanas daļas
vadītāja

Tiekamies nākamgad!

Iespējas jaunajiem Ozolnieku
novada tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem
Ja esi Ozolnieku novada
tūrisma pakalpojumu
sniedzējs un vēlies, lai par
tevi uzzina Latvijas un
ārvalstu tūristi, izmanto
iespēju piereģistrēties
Jelgavas reģionālajā
tūrisma centrā:
www.visit.jelgava.lv, kas uz
sadarbības līguma pamata
pārstāv Ozolnieku novadu
tūrisma jautājumos.
Ja tavs piedāvātais
pakalpojums, pasākums
vai tūrisma produkts ir
jauns, sākumā informācija
tiks ievietota tūrisma
mājas lapā, bet vēlāk, kad
piedāvājums būs
pārbaudīts un stabils,
informāciju publicēsim
kopīgos bukletos, lai tos

dalītu gan starptautiskās
izstādēs, gan pasākumos
Latvijā, tā veicinot
Ozolnieku novada tūrisma
pakalpojumu sniedzēju
atpazīstamību!
Ozolnieku novadā jau ir
aktīvi tūrisma
pakalpojumu sniedzēji,
kuri līdz šim izmanto
sadarbības iespējas un
priekšrocības. Aicinām arī
tevi pievienoties, aizpildot
anketu mājas lapā:

http://www.visit.jelgava.lv
/kontakti
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Izmanto iespēju!!!

«Ozolnieku Avīze»
Metiens – 3500 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome,
adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482 e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfijā»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors.
Ja Tu saņem izdevumu “Ozolnieku Avīze” savā pastkastītē vēlāk par
kārtējā mēneša 10. datumu, ziņo, rakstot uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv,
lai mēs varam pārrunāt konkrēto gadījumu ar izdevuma piegādātāju!
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daudzdzīvokļu mājas
Saules ielā Brankās,
uzstādīts āra trenažieris
pie Teteles pamatskolas,
PII “Saulīte” bērni
turpmāk varēs darboties
vecāku uzstādītajā un
iekārtotajā siltumnīcā, kā
arī aktīvu iedzīvotāju

VIDE UN KULTŪRA

Īstenoti konkursa „Es zinu, varu un daru - 2017 ” projekti
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JAUNIEŠU ZIŅAS

Teteles pamatskola svin
185 gadu jubileju
20. oktobrī Teteles
pamatskolā norisinājās 185 gadu jubilejas
svinības, kurās galvenie dalībnieki bija
skolēni un skolas
pedagogi.
Gatavošanās svētkiem
aizsākās divus mēnešus
iepriekš- skolēni zīmēja
skolas logo, klašu apsveikumus skolai, filmēja
video sižetus par skolas
dzīvi, izrotāja skolas zāli ar
nopelnītajām medaļām,
diplomiem un pateicības
rakstiem, aktīvi sportojaskrēja 185 apļus ap skolu.
„Mums ir neliela skola, bet
nekad neesam sevi

uzskatījuši par maziem.
Dzīvosim šodien, jo šodien
ir mūsu laiks skolā! Lai
mums visiem kopā izdodas
izkrāsot savus sapņus,”
klātesošos skolas jubilejā
sveica skolas direktore
Jeļena Žoide.

Solvita Cukere

Apsveicam!!! :)

Skolēni iesaistījušies
starptautiskā mākslas projektā

Salgales pamatskola iesaistījusies
starpskolu
stratēģiskās
partnerības
projektā "Promoting Art".
Projekts ilgs divus gadus,
iesaistot 6 dalībvalstis –
Poliju, Portugāli, Bulgāriju,
Slovākiju, un Latviju.
Projekta galvenais mērķis ir
mākslas vērtību izpratne,
saglabāšana un veicināšana
skolu izglītībā. Šis projekts
būs arī ieguldījums skolēnu
personīgajā izaugsmē un
karjeras izvēlē.
Projekta gaitā tiks realizēti
sekojoši uzdevumi:
iemācīties jaunas mākslas
tehnikas un dziļāk apgūt
mākslas vēsturi,
uzlabot angļu valodas un IT
prasmes,
sadarbības veicināšana ar
vietējo pašvaldību un tās
iedzīvotājiem,
piedaloties
mākslas
festivālos
un
konkursos,
sadarbības veicināšana un
uzturēšana
ar
Eiropas
Savienības valstu skolēniem,
komunikācijas prasmju un
pašapziņas
veidošana
skolēnos.
Projekta
gaitā
skolēni
attīstīsies emocionāli un
intelektuāli, paši veidos
dažādus mākslas darbus.
Skolēniem tiks piedāvāta
iespēja projekta ietvaros
apmeklēt 5 Eiropas valstu
skolas un iepazīties ar viņu

veikumu mākslā, satiekot
jaunus draugus. Skolotājiem
projekta ietvaros būs iespēja
pilnveidot savas personīgās
profesionālās prasmes ar
labās prakses piemēru
palīdzību dažādās Eiropas
Savienības valstīs, kā arī
uzlabot svešvalodu un IT
kompetences.
Projekta sākumā visas valstis
piedalās logo veidošanā, un
katra dalībvalsts iesniedz trīs
labākos darbus. Par tiem tiks
savstarpēji balsots Eirovīzijas
formā.
Pirmā
projekta
aktivitāte norisināsies Polijas
pilsētā Elblagā, kur no 23. līdz
27.oktobrim dosies vadības
grupas pārstāves-skolotājas
A.Silgaile un M.Pūre. Nākamā
aktivitāte plānota novembrī,
kad uz Poliju dosies skolēnu
grupa. Projekts ilgs līdz
2019.gadam, un tajā paredzamas daudzas interesantas
aktivitātes, bet projekta
noslēgums plānots Salgales
pamatskolā.
Anda Silgaile,
projekta koordinatore

Foto- Viens no logo, kas
pārstāv Latviju.
Autore: Saiva Fišmeistare

Nostiprina Jauniešu domes
darbību Ozolnieku novadā
20.aprīlī Ozolnieku novada
pašvaldība uzsāka projekta
“Jaunatnes
politikas
īstenošanas
veicināšana
Ozolnieku novadā, stiprinot
jauniešu domes darbību”
(turpmāk – Projekts, Līguma
Nr.2-35/14) īstenošanu, kas
ilga līdz 2. oktobrim.
Projekts Ozolnieku novadā
tika īstenots ar mērķi:
veicināt jaunatnes politikas
īstenošanu Ozolnieku novadā
un pilnveidot darba ar jaunatni
sistēmu;
stiprināt novada Jauniešu
domes darbību, nodrošinot
pašvaldības jauniešu interešu
pārstāvniecību un vajadzību
aizstāvību;
nodrošināt pašvaldības atbalstu
jauniešu
iniciatīvām,
problēmu risinājumam no

jauniešu
skatupunkta,
sagatavojot
priekšlikumus
novada domei.
Projekta galvenās aktivitātes
paredzēja pieredzes apmaiņas
braucienus Ozolnieku novada
Jauniešu domes pārstāvjiem,
viņu
profesionālās
un
personīgās
kapacitātes
stiprināšanu, Jauniešu domes
darbības stratēģijas izstrādi un
novada jauniešu līdzdalības
veicināšanu,
iesaistoties
jaunatnes politikas veidošanā
novadā.
Jauniešu domes pārstāvji
piedalījās pieredzes apmaiņas
braucienos pie Mārupes
novada Jauniešu domes un
Cēsu jauniešu iniciatīvu centra
„Jauniešu māja” pārstāvjiem.
Projekta laikā tika organizētas
apmācības un saliedēšanās

aktivitātes
jauniešu
profesionālās un personīgās
kapacitātes stiprināšanai. Tika
izstrādāta Jauniešu domes
darbības
stratēģija,
pat
„atbildības
recepte”:
optimisms, pienākumu izpilde,
gods, izpalīdzība, cieņa un
sapratne.
Projekta rezultātā pēc īstenotajām aktivitātēm, kas bija
vērstas uz darba ar jaunatni
sistēmas pilnveidi, arī turpmāk
tiks veicināta jauniešu līdzdalība pašvaldības realizētās
jaunatnes politikas jomā.
Projekts tika īstenots Izglītības
un
zinātnes
ministrijas
Jaunatnes politikas valsts
programmas 2017. gadam 1.2.
apakšsadaļas
"Atbalsts
jaunatnes politikas īstenošanai
vietējā līmenī saskaņā ar
vietējā līmeņa patstāvīgajiem
jaunatnes politikas plānošanas
dokumentiem" ietvaros.
Projekts īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas
2017. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros.
Sintija Ciša,
Ozolnieku Jauniešu centra vadītāja,
Projekta grupas līdere

Jaunieši “Labo darbu nedēļā” rūpējas par dzīvniekiem
No 16. līdz 22.oktobrim
norisinājās “Labo darbu
nedēļa”, kas veiksmīgi
notiek jau devīto gadu pēc
kārtas. Tas ir laiks, kad
darām labus darbus gan
paši, gan arī pamudinām
citus. Šogad arī Ozolnieku
novada jaunieši vēlējās
parādīt savu labo gribu un
nolēma, ka palīdzēs
dzīvnieku patversmei
DzAB “Ķepu-Ķepā”
Ozolnieku novada Salgales

pagastā. Jaunieši aicināja
cilvēkus ziedot visu
nepieciešamo mūsu
četrkājainajiem draugiem.
Īstenībā nevajag daudz, ja
katrs izdara mazumiņu,
tad visiem kopā mums
izdodas paveikt iecerēto.
Esam priecīgi par ikvienu
lietu, kas tika ziedota un
atnesta uz Bērnu un
jauniešu iniciatīvu
centriem. Piemēram,
avīzes, dvieļi, segas, palagi,
dažādas drēbes, arī
dzīvnieku barība un

bļodiņas, kakla siksnas un
pavadas, uzpurņi, rotaļlietas, dzīvnieku kārumi un
vitamīni. Esam pateicīgi
visiem, kuri atsaucās un
piedalījās “Labo darbu
nedēļas” labdarības akcijā.
Paldies dzīvnieku patversmei, kur mūs silti uzņēma.
Novēlam, lai ikvienam arī
turpmāk ir vēlme darīt
labus darbus un tāpēc nav
jāgaida Ziemassvētki!
Santa Tuherma,
Jaunatnes lietu speciāliste

Jauniešu problēmas risinās izrādē „Kāpēc es?”
Teātra spēles apguve sevī
ietver
tādu
zināšanu
kopumu, kas veido komunikācijas prasmes, attīsta
spontanitāti, radošumu un
spēju reaģēt nestandarta
situācijās. Teātris uzlabo
publiskās uzstāšanās un
runas prasmes, veicina
jauniešu spēju iekļauties
sabiedrībā un toleranci,
attīsta komandas darba un
līderības
prasmes.
Jauniešiem teātra spēle
noder sevis kā personības
apziņai un pilnveidei. Visu
šo minēto iemeslu dēļ jau
trešo sezonu Ānē darbojas
jauniešu
amatierteātris.
Aktieru sastāvs no pirmsākumiem ir nedaudz mainījies. Šo sezonu teātrī aktīvi
darbojas jaunieši, kuri
pirmos slavas laurus plūca
izrādē ”Uz laimīgo zemi”.
Šobrīd rit darbs pie jaunas

izrādes “Kāpēc es?”, kurā
tiks atspoguļotas mūsdienu
jauniešu problēmas un
māksla tikt ar tām galā.
Vispirms
apzināties
problēmu pašam, tad
pieņemt lēmumu to visu
mainīt un beigās spert
izšķirošo soli – lūgt palīdzī-

bu pieaugušajiem! Mēs
katrs varam mainīt pasauli,
bet vai katram no mums
pietiks drosmes mainīt
sevi? Izrādes pirmizrāde
Ānes kultūras namā gaidāma jau decembra sākumā.
Mārīte Vasele,
izrādes režisore

Ziemā peldēties āliņģī ir
nopietns izaicinājums, taču
ziemas peldētāju kustība
Latvijā kļūst arvien populāra.
„Roņi” apvienojušies klubos
– lai kopā būtu interesantāk
un drošāk rūdīties. Ziemas
peldēšanas kluba „Ozolnieku
roņi” treniņus Ozolnieku
ezerā vada ilggadējais
ziemas
peldētājs
Vilis
Ķempelis, katru nedēļas
nogali vienkopus pulcējot
vairākus desmitus veselīga
dzīvesveida piekritējus. Ap
80 vēsas peldes cienītāju
kuplināja kluba ”Ozolnieku

draugos no jaunības, kad
trenējos
Sporta
skolā
peldēšanā. Manās pēdās
gājusi jaunākā meita, kura

kopīgu pasākumu.
Ja ir interese rūdīties, ar ko
sākt?
Inga iesaka pirms ziemas

šogad pirmo sezonu startēs
kopā ar „roņiem”. Mani klubā
uzaicināja draudzenes, ar
kurām kopā skrienam un
peldamies. Man patīk, ka
”roņi” ir kā viena liela ģimene
ar savām tradīcijām. Ziemas
peldētājiem notiek daudz

peldes uzsākšanas pakonsultēties ar ģimenes ārstu,
lai nenodarītu kaitējumu
savai veselībai, kā arī apzināt
citu ”roņu” pieredzi – kā un
ko labāk darīt. Ziemas
peldēšana ir norūdīšanās
augstākā pakāpe, bet, lai to

sasniegtu, viņa iesaka ūdens
procedūras veikt pakāpeniski, divas reizes nedēļā, sākot
no vasaras. Sadraudzēties ar
auksto ūdeni var visdažādākajos veidos – norīvējoties ar
mitru dvieli, ejot vēsā vai
kontrastdušā.
Nākamais
solis ir auksta ūdens
procedūras pēc pirts. Galvenais ir regularitāte, pakāpeniskums un vēlme to darīt
savas veselības labā. Inga ir
pārliecinājusies, ka ziemas
peldēšana uzlabo veselību
un garastāvokli.
Ziemas peldēšanas sacensības sāksies šī gada novembrī – turēsim īkšķus par
mūsu novadnieci, kura ir
nolēmusi cīnīties par „zelta
godalgām” pasaules mēroga
sacensību
posmos
3
dažādās
sacensību
distancēs.

Novadnieks Klāvs Lisovskis otro gadu
pēc kārtas izcīna Eiropas čempiona titulu BMX JAUNAJAM

ASV aizvadīts 2017. gada
Pasaules čempionāts BMX
riteņbraukšanā, kurā
piedalījās arī mūsu
novadnieks - Eiropas
čempions M17/24 grupā
Klāvs Lisovskis, kurš
izcīnīja 17. vietu 170
sportistu vidū. Bet pirms
tam jūlijā Francijas pilsētā
Bordo ar jauniešu un
amatieru sacensībām
noslēdzās Eiropas čempionāts BMX
riteņbraukšanā.
Izšķirošajā braucienā
Klāvs veica teicamu
startu, izvirzoties
līderpozīcijās un
finišēja pirmais, jau
otro gadu kļūstot par
Eiropas čempionāta
BMX sacensību
uzvarētāju M17 – 24
grupā. BMX sportam
Klāvs ir uzticīgs jau 19
gadus, un pirmo „zeltu”
Eiropas čempionātā
izcīnīja 15 gadu vecumā.
Pēc 9 gadiem Klāvs šogad
atkal ir čempiona godā.
Kas un kad Jūs ievadīja
sportā?

4 g. vecumā es pirmo reizi
uzkāpu uz riteņa Jelgavas
BMX trasē. Abi mani
vecākie brāļi nodarbojās ar
sportu. Tēvs Jevgēņijs
Lisovskis bija aktīvs
velobraucējs. Esmu gājis
tēva pēdās. Bija brīdis, kad
visi četri ģimenes vīrieši
kopā piedalījāmies
sacensībās.

Kad atnāca pirmie
sasniegumi?
6 g. vecumā Latvijas
čempionāta 1. posmā guvu
uzvaru. Saņēmis pirmo
kausu, sajutu uzvaras
garšu.
Trenera loma sportiskajā izaugsmē?
Treneris bija tēvs, kurš
manī ielika apņēmību
cīnīties līdz galam. Šobrīd,
pats strādājot par treneri,
redzu, ka bērniem

nepieciešama cita pieeja un
motivācijas veidi. Cenšos
sevī izkopt ilgstošu,
pacietīgu, kvalitatīvu darbu
ar jaunajiem sportistiem.
Kas palīdz sasniegt
sportiskās virsotnes?
Sacensību gars dzen mani
uz priekšu no uzvaras uz
uzvaru, nekad neapstājos
pie sasniegtā. Pusaudža
gados bija krīze, bet tad
izlēmu atgriezties sportā,
un neesmu nožēlojis.
Arvien cenšos uzlabot savu
sportisko formu. Šobrīd
man ir 24 gadi, un es
pāreju citā sacensību grupā
M25/29. Esmu ieguvis
Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas izglītību BMX
trenera specialitātē.
Kādi mērķi izvirzīti
nākotnē?
Strādāšu kā treneris
Latvijā, Igaunijā un
Somijā. Pēc Eiropas un
Pasaules čempionātiem
atpūtīšos un gatavošos
nākamā gada sezonai.
Kādus masu sporta
veidus vajadzētu
attīstīt Ozolnieku
novadā?
Svarīgi attīstīt tautas
sportu - slēpošanu,
riteņbraukšanu, izveidot
šķēršļu trasi mežā.
Kurus olimpiskos
sporta veidus novadā
vajadzētu atbalstīt?
Uzskatu, ka vairāk būtu
jāatbalsta individuālie
olimpiskie sporta veidi. Uz
esošās bāzes jābūvē jauns
stadions un jāveido Sporta
skola, kur augt jaunajiem
sportistiem.

Lepojamies!!! :)

KVADRICIKLISTAM
KĀRLIM NEIJAM
LIELI NĀKOTNES
PLĀNI
Madonas moto trasē "Kusa"
ar lietusgāzēm aizvadīts
sestais Latvijas čempionāta
posms blakusvāģu un
kvadriciklu klašu braucējiem,
kā arī Latvijas Junioru
čempionāta posms, kurā
piedalījās arī mūsu novada
jaunais motosportists,
Ozolnieku vidusskolas 4.
klases skolnieks Kārlis
Neija (10 gadi) - 2017.gada
Latvijas vicečempions
motokrosā 100cc klasē un
čempions ziemas
motokrosā 100cc klasē.
Daudzu sportistu tehnika
smagos dubļus čempionāta
trasē nepārdzīvoja. Līdz
finišam tika tikai
meistarīgākie. Q 100 klasē
šogad uzvara Kristiānam
Jānim Sondoram, otrais
Kārlis Neija, bet trešais
Mihkels Salujoe.
Kārlis Neija stāsta: "Visa
sacensību trase bija ūdenī,
dubļos, daudzi pat atteicās
piedalīties. Finišējām,
nošķiedušies ar dubļiem līdz
acīm, bet lepojos, ka
nobraucu līdz galam un
finišēju otrajā vietā."
Kārlis stāsta, ka sporto no 6
gadu vecuma kopā ar brāli
un tēti-Agri Neiju. Septiņos
gados Kārlis jau sāka
piedalīties sacensībās.
Šobrīd viņš sekmīgi
sacenšas kopā vienā sporta
klasē ar 10 līdz 13 gadu
veciem jauniešiem. Jaunais

sportists uzskata, ka uzvaru
veido vairāku komponentu
kopums. Svarīga ir ne tikai
braucēja meistarība, bet arī,
lai tehnika nepieviļ un trase
ir izbraucama. Šoruden
motobraucējs nomainījis
tehniku un ir priecīgs, ka
ticis pie jauna braucamā
-100c kvadricikla. Kārlis
guvis arī pirmo starptautisko
sacensību pieredzi,
piedaloties Igaunijas
čempionāta posmos, kur
sacenties ar spēcīgiem
braucējiem no Igaunijas un
Krievijas.
Ar sacensībām blakusvāģu
un kvadriciklu sportistiem
septembra beigās Madonas
trasē "Smeceres sils" šī
sezona ir beigusies, bet
šobrīd Kārlis gatavojas
ziemas sezonaisacensībām sniegotās
trasēs. “Ziemā svarīga ir
braucēja meistarība, lai
novaldītu kvadriciklu un
neizslīdētu no trases,”
skaidro sportists. Šobrīd
Kārlis visu no mācībām
brīvo laiku pakārto treniņiem
un sacensībām kopā ar tēvu
un lolo lielus sapņus - izaugt
līdz Nāciju kausa
čempionam un piedalīties
pasaules līmeņa sacensībās
kvadricikliem ASV, kur var
piedalīties sākot no 16 gadu
vecuma.
Rakstu autore Solvita Cukere

oktobris 2017

roņi” sezonas atklāšanas
pasākumu Ozolnieku ezerā 1.
oktobrī, neraugoties uz
ūdens temperatūru plus
10-12 grādi.
Pie „roņiem” trešo ziemas
peldēšanas
sezonu
sagaidījusi
arī
mūsu
novadniece no Ānes Inga
Gedroviča, kura ierindojoties Pasaules kausa
posmu roņu sacensību
pirmajā
trijniekā
un
ieguvusi divas 3. vietas
Latvijas pašvaldību sporta
veterānu – senioru 54.
spartakiādē.
Inga,
Jums
ziemas
peldēšana ir veselīgs
dzīvesveids vai iespēja
sevi pierādīt sacensībās?
Man peldēšana ir neatņemama dzīvesveida un labas
pašsajūtas sastāvdaļa, taču
arvien ir piemitis arī sacensību azarts. Ar sportu esmu

SPORTS UN VESELĪGS DZĪVES VEIDS

Ledainas peldes veselīgam dzīvesveidam
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KULTŪRAS PASĀKUMI NOVEMBRĪ / OZOLNIEKU NOVADĀ

Valsts svētku pasākumi
OZOLNIEKOS

10.11. Plkst. 14:30 Svinīgs piemiņas pasākums pie pieminekļa kritušajiem
karavīriem (pie Skujas skolas)
17.11. Plkst. 18:00 Kino seanss “Rīgas sargi” Ozolnieku Tautas namā
18.11. Plkst. 16:15 Pulcēšanās lāpu gājienam stāvlaukumā pretī Sporta centram
Plkst. 16:30 Lāpu gājiens pa Meliorācijas ielu uz Tautas namu
Plkst. 17:00 Amatierkolektīvu koncerts “Ar Latviju azotē...”
Plkst. 18:00 Sadziedāšanās ar grupu “Festival band“
Svētku salūts. Sildīsimies pie ugunskuriem, dziedāsim, baudīsim
karstu tēju un visi kopā svinēsim Latvijas dzimšanas dienu!

SALGALES PAGASTĀ

10.novembrī
plkst. 16:30
17.novembrī
plkst. 20:00

18.novembrī
plkst. 11:00

Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un piemiņas brīdis pie Vareļu
pieminekļa ar vīru kopas “Vilki” piedalīšanos
LR proklamēšanas 99. gadadienai veltīts koncerts Garozas
pamatskolā. Koncertā piedalās Salgales Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi, jauktais koris ”Svīri” un komponists Mārtiņš Brauns.
Ballē spēlēs grupa “Jelgava Festival Band”. Pasākums pie galdiem
ar saviem groziņiem. Ieeja bez maksas.
Svētku dievkalpojums Salgales evanģēliski luteriskajā baznīcā.
18. novembrī tiek organizēts brauciens uz svētku pasākumiem un
salūtu Ozolniekos.
Autobuss kursēs: Plkst.15.50 no Salgales pagasta Pārvaldes
Plkst.16.00 no Garozas centra.

No 16. novembra Garozas Pakalpojumu centrā 2.stāvā
Garozas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde veltīta
Latvijas valsts proklamēšanas 99. gadadienai.

ĀNĒ

17.11. Plkst. 18:00 Kino seanss “Rīgas sargi” Ānes JIC
18.11. Plkst. 18:00 Koncertuzvedums “Dziesmu Dance” ar Zanes Jančevskas
piedalīšanos Ānes kultūras namā.Ieeja bez maksas.

BRANKĀS

17.11. Plkst. 18:00 Kino seanss “Rigas sargi” Brankās, biedrības TUVU telpās

Pārējie kultūras pasākumi novembrī
OZOLNIEKU TAUTAS NAMĀ
No 5. novembra Aivis Pīzelis. Gleznas. “Dažāda pasaule”.
8. novembrī
Valmieras kinostudijas izrāde bērniem "Rotaļlietu stāsts".
plkst. 10:30
Izrādes stāsts raisās ap mazā Toma rotaļlietām, kuras
atdzīvojas, cilvēkiem izejot no istabas. Ieejas maksa: 3,00 EUR.
23. novembrī
Spēlfilma "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru". Filma visai
plkst. 19:00
ģimenei. Astoņgadnieka Oskara vasaras brīvdienas lauku
mājās sākas kā nebeidzams cīniņš ar vectēvu, bet pārvēršas
par abu vīru draudzību, kas spēj izpestīt vecmāmiņu no viņas
skolnieka iecerētas avantūras. Režisors Varis Brasla.

28. novembrī
plkst. 19:00

Kārļa Kazāka koncerts “Trīs” kopā ar Gintu Solu un Kasparu
Tobi. Dziesmas katru reizi mostas citādāk. Tās rada klausītāji.
Ieejas maksa: 7,00 un 5,00 EUR. Biļetes TN kasē un Biļešu paradīzē.

SALGALES PAGASTĀ
11. novembrī
Mārtiņdienas pasākums Garozas Pakalpojumu centrā “ Eži”.
plkst. 13:00
Ar jautrām spēlēm kopā ar čigānieti pavadīsim rudeni un
sagaidīsim ziemu. Līdzi ņemiet degustēšanai salātiņus,
konservus, konditorejas izstrādājumus. Labākajiem balvas.
Kopīgi vārīsim zupu.
29. un 30. novembrī no plkst.16.00 -18.00

Garozas pakalpojumu centrā “ Eži” 2.stāvā
Adventes vainadziņu gatavošanas darbnīca.
Ņemiet līdzi priežu zarus, čiekurus, rotājumus, lentas, sveces.
Pārējie materiāli būs pieejami uz vietas.

ĀNĒ

12. novembrī
plkst. 17:00

Jelgavas Jaunā teātra izrāde “Pusaugušie” Ānes kultūras
namā. Ieejas maksa 2,00 EUR.

Aktivitātes Ozolnieku novada bibliotēkās novembrī – Patriotu nedēļā 2017
OZOLNIEKU NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA
8.11.
Sadarbībā ar Vainu bibliotēku un Vēstures ekspozīciju pasākums PII
”Bitīte” un PII ”Zīlīte” vecākajām grupām pie Brīvības cīņu pieminekļa
pie Skuju skolas “Izzinām Ozolnieku vēstures lappusītes”.
10.11.
Sadarbībā ar Vēstures ekspozīciju Lāčplēša ordeņa kavalieru un
Ozolnieku patriotu atdusas vietu apmeklējums Dalbes kapsētā.
16.-27.11. Literatūras izstāde „Tev mūžam dzīvot, Latvija!”
ĀNES BIBLIOTĒKA
Literatūras izstāde: “Lāčplēša diena”.
15.11.
Tematisks pasākums PII ”Saulīte” grupai “ Lāčplēša diena. Latvijas
Republikas Neatkarības diena”.
GAROZAS BIBLIOTĒKA
Tematiskā literatūras izstāde “Daudz laimes Latvija!”
15.11.
Bibliotekārā stunda 6. klasei “Ko es zinu par savu valsti?”
JAUNPĒTERNIEKU BIBLIOTĒKA
10.11.
Piedalīsies pasākumā pie Brīvības cīņu pieminekļa pie Skuju skolas.
VAINU BIBLIOTĒKA
Literatūras izstāde “Lāčplēša diena”
8.11.
Sadarbībā ar Centrālo bibliotēku un Vēstures ekspozīciju pasākums
PII ”Bitīte” un PII ”Zīlīte” vecākajām grupām pie Brīvības cīņu
pieminekļa pie Skuju skolas “Izzinām Ozolnieku vēstures lappusītes”.

Ieejas maksa: 2,50 EUR.

PATRIOTU NEDĒĻA
JAUNIEŠIEM

11. novembrī / plkst. 16:00

Jauniešu centros

VK Ozolnieki

VOLEJBOLA SPĒLE

11.11 - 18.11
11.11 plkst. 11:00

15.11. plkst. 18:00

13.11 plkst. 17:00

Branku BJIC
Izglītojoša spēle: Vai Tu pazīsti Latviju?
Vakars svētku noskaņā, muzicēšana

16.11. plkst. 18:00
Branku BJIC
Leļļu teātra izrāde “Zvērīgais patriotisms”
(kā meža zvēri meklēja patriotismu)

14.11. plkst. 17:00
Ozolnieku BJIC; Branku BJIC
un Ānes JIC
Radošā darbnīca- darināsim
patriotiskas rotas, brošas,
rokassprādzes un citas
interesantas lietas

17.11.
Ānes JIC, Brankās,
biedrības TUVU telpās,
Ozolnieku Tautas namā
Kino vakars, sākums plkst. 18:00
filma “Rīgas sargi”
Ieeja bez maksas.

Ozolnieku Tautas namā
Viktorīna “100 jautājumi Latvijas
simtgadei” komandu sacensības

Garozas BJIC un Ānes JIC
Latviešu ēdienI, radoša nodarbe virtuvē

Aicinām uzņēmējus un iedzīvotājus atbalstīt
svētku uguņošanu Ozolnieku novadā!
Vairs tikai gads, līdz visa Latvija zaigos krāšņā svētku
uguņošanā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas
simtajai gadadienai. Arī Ozolnieku novads ir nozīmīga
daļa no Latvijas, un arī mēs vēlamies svinēt koši, dāvājot
svētku gaismu ikvienam novada iedzīvotājam!
Ja tev ir iespēja un tu vēlies atbalstīt svētku noskaņas
bagātināšanu ar uguņošanu 2017. gada 18. novembrī,
dāvini līdzekļus šim mērķim:
Ozolnieku novada dome / Reģ. Nr. 90001623310
Ziedojumu konts: A/s Swedbank, LV19HABA0551009450870
Maksājuma mērķis – “Svētku uguņošanai”

PRET

VK Aizkraukle

OZOLNIEKU SPORTA CENTRĀ
Atbalstam savējos!

SVECĪŠU SVĒTKI
Ozolnieku novada kapsētās
26. novembrī

Svētdienā pirms Pirmās Adventes
ir Mūžības svētdiena, kad īpaši
atceramies un pieminam aizgājējus.

NOVEMBRĪ OZOLNIEKU SPORTA CENTRĀ

Novembrī plānotas sporta aktivitātes
projekta “Slimību profilakses un
veselības veicināšanas pasākumi
Ozolnieku novadā” ietvaros.
Visiem interesentiem lūgums sekot
aktuālajai informācijai novada mājas lapā
www.ozolnieki.lv, sadaļā "Projekti”, nr.15
"Slimību profilakses un veselības
veicināšanas
pasākumi
Ozolnieku
novadā", kā arī sekot līdzi informācijai
ziņojumu dēļos.
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Voldemārs Štālmeistars
Ņina Maskaļuna
Mirdza Ozola
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