
2010. gada septembris Nr.9(163)

Jaunais bērnudārzs-  
projekta stadijā

Noslēdzies iepirkums „Ozolnieku 
novada pirmsskolas tehniskā projekta 
izstrāde”.

Uz iepirkumu pretendēja 4 
projektēšanas firmas. Priekšroka tika 
dota „Komunālprojektam”, kas jau ir sevi 
novadā pierādījis.

Lai samazinātu rindu pirmsskolas 
iestādēs, tiks projektēts jauns bērnudārzs 
Ozolniekos, Stadiona ielā 2.

Jaunajā bērnu izglītības iestādē ir 
paredzētas 4 bērnu grupas, katrā ne vairāk 
kā 24 audzēkņi.

Mūzikas un sporta nodarbībām  izbūvēs 
zāli 70 m² platībā.

Bērniem ar kustību traucējumiem būs 
lifta pacēlājs, kā arī atbilstoši prasībām 
iekārtoti sanitārie mezgli.

Moderns virtuves bloks nodrošinās 
bērnus ar trīsreizēju ēdināšanu gan 
jaunprojektējamā bērnudārzā, gan arī 
„Zīlītē” un tās filiālē, kopskaitā 320 
audzēkņiem.

Pieguloši virtuves blokam izveidos 
saimniecisko zonu, kā arī iekārtos auto 
stāvvietu. Bērnu rīcībā būs 4 rotaļu 
laukumi.

Ēkas konstrukcijās tiks pielietots videi 
draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas 
princips, kā arī izvēlēts laikmetīgo vizuālais 
risinājums.

Projektēšana noslēgsies līdz šī gada 
beigām.

Inese Teivāne, 
novada būvvaldes vadītāja

Šādu saukli izvirzīja ekonomikas 
ministrs Artis Kampars veiksmīgāko 
Zemgales eksportuzņēmumu 
pārstāvju godināšanas pasākumā.

Starp  10  rezu l t a t īvāka j ām 
eksportētājfirmām ir arī Ozolniekos 
reģistrētā SIA „Dinex Latvia”.

Saieta mērķis bija ministra vēlme izsacīt 
pateicību domājošiem un uzņēmīgiem 
ražotņu vadītājiem, kā arī uzklausīt 
speciālistu viedokļus un ieteikumus, lai 
uzlabotu situāciju eksporta nozarē.

„Pārlūkosim, ko ražojam, ko varam 
ražot, bet galvenais, – ko pārdosim” - 
aicināja ministrs. 

Svarīga ir katra aktivitāte, bet vairāk 
ir jākoncentrējas uz sistēmiskumu. Vājš 
ķēdes posms, kā atzina A.Kampars, 
Latvijā ir kooperācija, skandināvi mums 
varētu būt labs paraugs. Ir jātiecas iekļūt 
lielajos tirgos - Ķīnā, Brazīlijā, Krievijā.”

Ekonomikas ministra secinājums: „20 
gados mēs neesam spējuši radīt biznesa 
domāšanu ilgtermiņā. Bēda tā, ka mēs 
„izgaršojam” katru savu neveiksmi 
– pretstatā igauņiem. Valsts ir zīmols. 
Zīmolu cīņa pasaulē ir asa, Latvija savas 
iespējas izmantojusi daudz par maz.” 
Ministrs atzina, ka „joprojām tērējam daudz  
vairāk nekā ieņemam.”

Klātesošajiem bija ministram ko jautāt: 
par banku pakalpojumiem, nodokļiem, 
kredītresursiem un iespējām tos apgūt, 
pievienoto vērtību, investīcijām.

SIA „Dinex Latvia” ražo izplūdes 
gāzes sistēmas, 97% produkcijas tiek 
eksportētas. Uzņēmuma finanšu un 
administratīvais direktors Romāns 
Pjankovskis izmantoja iespēju, lai sarunā 
ar ekonomikas ministru gūtu aktuālāko 
informāciju, ko likt lietā, „iekarojot” jaunus 
tirgus.

Anna Veidemane

Latvijas nākotne - eksportā!

R.Pjankovskis diskusijā ar 
ministru

Balsot par 10. Saeimas deputātu 
kandidātiem Ozolnieku novadā 
varēja četros vēlēšanu iecirkņos.

Kopējais balsstiesīgo vēlētāju skaits 
novadā – 7001. Jau ap pulksten astoņiem 
pie vēlēšanu urnām devās 122 vēlētāji.

Ap pusdienlaiku krietnas rindas 
izveidojās visos iecirkņos. Līdz pulksten 
12 Ozolniekos nobalsoja 785, Brankās 
– 252, Sidrabenē – 251 un Ānē – 210 
vēlētāji.

Turpat 200 pieteikumu bija vēlēšanu 
komisijas mājas apmeklējumam.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju 
Gunti Dukuru, kurš šo amatu ieņem kopš 

Vēlme redzēt pozitīvas pārmaiņas

Latvijas Republikas atjaunotnes, un kuram 
ir liela pieredze vēlēšanu norisē, izbrīnīja 
novērotāju pasivitāte. Katrā iecirknī bija 
pieteikts tikai viens vai divi novērotāji.

Vēlētāju aktivitāti novadā G. Dukurs 
vērtē atzinīgi – lielā cilvēku pieplūduma 
dēļ Ozolnieku domē nācās novietot 
papildus vēlēšanu kabīni.

Kādus argumentus varēja saklausīt no 
cilvēkiem, kuri devās balsot?

„Tas ir mans pilsoņa pienākums! Esmu 
par cilvēkiem, kuri sevi pierāda ar darbiem, 
nevis vārdiem.” 

„Lielākā problēma valstī ir ekonomika. 
Esmu izanalizējis visas partiju programmas, 
izvēlēšos pragmatiskāko no tām.”

„Tā kā man ir divi bērni, manas 
vēlētāja prioritātes ir sociālās garantijas, 
izglītība un veselības aprūpe.”

„Izvēlēšos mazāko ļaunumu.”
„Partiju solījumiem īsti neticam. Ir 

parādījušās jaunas mazskaitlīgas partijas, 

taču tās nepārsniegs 5% barjeru. Kāpēc 
zaudēt balsi?”

„Manu izvēli nosaka radnieciskās 
saites.”

„L a i  va l s t ī  būtu  poz i t īvas 
pārmaiņas!”
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Represēto ievērībai Komunāldienests

Lasītājs Cienījamie autori!
Rakstus un fotogrāfijas sūtīt 

uz šādu e-pastu: 
oavize@gmail.com,

ne vēlāk 
kā līdz katra mēneša  

20. datumam.

Nolēma:
- Apstiprināt saistošos noteikumus 

“Par Ozolnieku novada domes budžetu 
2010.gadam”.

- Apstiprināt saistošos noteikumus 
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Ozolnieku 
novadā”.

- Apstiprināt saistošos noteikumus 
“Par Ozolnieku novada domes sociālajiem 
pabalstiem”.

- Apstiprināt  novada domes nolikumu 
„Par kārtību, kādā tiek iesniegti un 
izskatīti pieteikumi Ozolnieku novada 
domei finansējuma saņemšanai sporta 
atbalstam” .

- Apstiprināt Ozolnieku Mūzikas 
skolas un Salgales Mūzikas skolas 
attīstības plānus 2010.-2015.gadam.

- Noteikt Ozolnieku Mūzikas skolas 
vecāku līdzdalības maksu:

Jaunajiem 1.klases audzēkņiem Ls 5 
mēnesī;

Audzēkņiem ar vidējo atzīmi, vienāda 
un lielāka par 7 – Ls 5 mēnesī;

Audzēkņiem ar vidējo atzīmi 6-6,9 – Ls 
8 mēnesī;

Audzēkņiem ar vidējo atzīmi 5-5,9 – Ls 
10 mēnesī;

Audzēkņiem ar vidējo atzīmi, mazāka 
par 5 – Ls12 mēnesī.

- Noteikt Salgales Mūzikas skolas 

Novada domes septembra sēdē
vecāku līdzdalības maksu Ls 5 mēnesī.

- Līdzdalības maksu noteikt 2010/2011. 
mācību gada 1.semestrim.

- Apstiprināt Ozolnieku novada 
domes sociālo lietu komitejas 2010.
gada 13.augusta sēdes protokolu 
Nr.16 un 27.augusta sēdes protokolu 
Nr.17 par trūcīgas ģimenes statusa 
piešķiršanu, sociālo pabalstu un 
brīvpusdienu piešķiršanu Ozolnieku 
novada maznodrošinātajām ģimenēm.

- Noteikt telpu nomas maksu SAC 
„Zemgale” par stundu.

Lielā zāle:
ja pasākuma dalībnieku skaits 

pārsniedz 100 cilvēkus – Ls 20 + PVN;
ja pasākuma dalībnieku skaits 

nepārsniedz 100 cilvēkus – Ls 15 + 
PVN.

Mazā zāle – Ls 15 + PVN.
Foajē – Ls 10 + PVN.
- Noteikt pašvaldības īpašumā esošo 

dzīvojamo telpu īres maksu (peļņas daļu) 
par vienu kvadrātmetru:

Dzīvoklim ar visām ērtībām Ls 0,10;
Dzīvoklim ar daļējām ērtībām 0,07;
Dzīvoklim bez ērtībām 0,05.
- Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības.
- Veikt autobusa iegādi skolēnu 

p ā r v a d ā j u m i e m ,  n o d ro š i n o t 
pašvaldības līdzfinansējumu 10%  

jeb 3500 LVL apmērā.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Zemes vienībai un uz tās esošai 

transformatora apakšstacijas SP-6421 
būvei piešķirt adresi  SP Garoza, 
Sidrabenes pag.

- Valstij piekrītošajām zemes vienībām 
piešķirt nosaukumus:„Būdukalna mežs”,  
„Lāčupurva mežs”, „Garozas mežs”, 
„Silmaču mežs”, noteikt lietošanas 
mērķi - mežsaimniecība.

- Piešķirt SIA „JAACS” piederošai 
ēkai adresi  Skolas iela 4M, Ozolnieki.

- Piešķirt zemes vienībai jaunu 
nosaukumu - „Pogas” (Cenu pag.).

- Izdarīt grozījumus aizdevuma 
līgumā starp novada domi un biedrību 
„Ēkas Saules ielā 11, Brankās, Cenu 
pagastā dzīvokļu īpašnieki” par 
aizdevuma Ls 1700 piešķiršanu un 
izteikt līguma 4.1.punktu sekojošā 
redakcijā: „Aizdevuma un Aizdevuma 
procentu atmaksas termiņš ir 2011.gada 
30.jūnijs”.

- Noteikt atalgojuma likmes Ozolnieku 
novada sporta treneriem.

- Atteikties no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamajim īpašumiem  „Aizupes” 
132 (Ozolnieku pag.), „Pārstrauti” 
(Sidrabenes pag.).

- Atbalstīt airētāju,  novada jauniešu 
piedalīšanos starptautiskajā regatē 

jauniešiem “Baltijas jūras valstu 
kauss”. 

- Izdarīt grozījumus novada domes 
2010.gada 13.jūlija lēmumā: 

Segt daļēji uzturēšanās izdevumus 
Ls 75 privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē, kuru apmeklē bērni, kuri 
netiek nodrošināti ar vietu Ozolnieku 
novada pirmsskolas izglītības iestādēs 
un kuri vismaz gadu iepriekš pieteikti 
reģistrācijai rindā uz vietu Ozolnieku 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē.

Uzturēšanās maksu segt līdz brīdim, 
kad atbrīvojas vieta  Ozolnieku novada 
pirmsskolas izglītības iestādē.

-  Izmaksāt pabalstu Ls 50 mēnesī 
sakarā ar bērna nenodrošināšanu ar 
vietu pirmsskolas izglītības iestādē 7 
personām.

- Noteikt uzturēšanās maksu 
Ozolnieku novada izglītības iestādēs.

- Atteikties no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamo īpašumu  „Jaunzīlītes” 
Sidrabenes pagastā.

- Uzdot Ozolnieku novada izglītības 
speciālistam U. Gālem izveidot darba 
grupu un izstrādāt novada izglītības 
attīstības koncepciju 2011. -  2016. 
gadam. Darbs jāveic līdz 2011. gada 
jūnijam ar starptermiņu 2011. gada 
janvārī.

LR MK nosaka atvieglojumus 
represētajām personām, nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus 
represētajām personām.

Politiski represētajām personām par 
zemi un individuālo dzīvojamo māju 
apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa 
īpašumu bez zemes domājamās daļas, 
kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā 
vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma 
nodokļa summa ir samazināma par 50 
procentiem, ja nekustamais īpašums 
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja 
nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa 
samazinājums netiek piemērots.

LR Ministru kabineta noteikumi Nr.495 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” normu 
pielietošanas kārtību nosaka:

Politiski represētā persona, kurai 
saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas 
nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa 
atvieglojumu, līdz taksācijas gada 

Par nekustamā īpašuma nodokli Pagrabu tīrīšana turpmāk maksās!
1.februārim iesniedz pašvaldībā, 
kuras administratīvajā teritorijā 
atrodas nekustamais īpašums, šādus 
dokumentus: 

33.1. politiski represētās personas 
apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); 

33.2. iesniegumu par nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu ar 
apliecinā¬jumu, ka zeme vai tās daļa 
un individuālā dzīvojamā māja vai tās 
daļa (telpu grupa) netiek izmantota 
vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā;

35. Ja šo noteikumu 33.punktā minētie 
dokumenti iesniegti: 

35.1. līdz taksācijas gada 30.jūnijam, 
- nodokļa atvieglojums piemērojams ar 
taksācijas gada otro pusi; 

35.2. pēc taksācijas gada 30.jūnija, - 
nodokļa atvieglojums piemērojams ar 
nākamo taksācijas gadu.

Lidija Žukovska, 
novada domes nodokļu ekonomiste

Pa r  a k t u a l i t ā t ē m  S I A 
„Ozolnieku KSDU” informē valdes 
priekšsēdētājs Aldis Kluburs.

- Ir iesniegts projekta pieteikums 
Kohēzi jas  fondā  f inansē juma 
saņemšanai ūdens saimniecības 
attīstības projekta īstenošanai 
Ozolniekos. Projekta būtība – uzlabot 
ūdens apgādi un kvalitāti.

Prognozējam, ka konkurss būvdarbu 
uzsākšanai varētu tikt izsludināts šī 
gada nogalē, lai ar nākamās būvdarbu 
sezonas sākumu varētu sākt būvēt.

Nesakārtotie, piegružotie pagrabi 
daudzstāvu dzīvojamās ēkās līdz šim 
bija nopietna problēma.

Komunāldienesta darbinieki iztīrīja 
visu Ozolnieku daudzdzīvokļu māju 
pagrabus,  izveda 8 autokravas 
drazu. Patlaban pagrabi ir tīri. Ja 
turpmāk nāksies atkārtot šāda veida 
aktivitātes, namu iedzīvotājiem tas 
būs visai dārgs pakalpojums!

Lai ekonomētu energoresursus, 
ir veikta artēziskās akas siltināšana 
pie Ozolnieku vidusskolas. Šis 
uz labo jums ļ aus  ieekonomēt 
aptuveni 350 latus gadā, kas ir 
ekvivalents apmēram pusotram  

tūkstotim iegūtā ūdens.
Mūsu uzņēmums ir pārņēmis 

Ozolnieku novada ielu apgaismojumu 
visā pilnībā, par aprūpi gādās 
jaunizveidotā elektriķu brigāde.

Kvalifikāciju ir paaugstinājuši 
santehniķi un siltuma apgādes 
speciālisti. Mums tagad ir savi 
sertificēti namu apsaimniekošanas 
speciālisti.  Varu iedzīvotājiem 
pavēstīt, ka komunāldienests ir 
spējīgs apmierināt lielāko daļu 
iedzīvotāju vēlmju, sākot no ēkas 
apsaimniekošanas, mājas pamatiem 
līdz jumtam. Savu varēšanu esam 
pierādījuši – renovētā katlu māja, 
tagad KSDU biroja telpas, tapusi pašu 
spēkiem.

Lai uzņēmuma darbība juridiski 
atbilstu LR likumiem, darbā ir 
pieņemta juriste, kuras atbildībā ir arī 
juridisko attiecību sakārtošana starp 
komunāldienestu un iedzīvotājiem.

Esam ceļā uz modernu vadībstilu 
un servisa pakalpojumu efektivitātes 
paaugstināšanu, kur, pats par sevi 
saprotams, - bez attiecīgām IT 
iekārtām un programmatūras neiztikt. 
Darbā ir stājies kvalificēts informāciju 
tehnoloģiju speciālists.

Investoru piesaistīšana un 
ražošanas attīstība ir novada 
uzņēmējdarbības koncepcijas 
pamatā.

Šādā kontekstā Ozolniekos notika 
pašvaldības vadības, deputātu un 
uzņēmumu pārstāvju tikšanās ar 
sat iksmes  min is t r u  Kaspar u 
Gerhardu.

Kā veiksmīgāk piesaistīt dažādu 
avotu finansējumu, lai sakārtotu ielas 

un ceļus, kas ved uz rūpnieciskajām 
zonām, jo īpaši uz Raubēniem, kur 
atrodas vairāki lieli uzņēmumi?

Pašvaldībai savest kārtībā ceļus 
par savu finansējumu nav pa spēkam. 
Taču tieši laba ražotņu pieejamība ir 
ārvalstu investoru uzstādījums.

Patlaban ar novada pašvaldības 
līdzfinansējumu top projekts,  lai 
rekonstruētu Ānē Celtnieku ielu.

Ministrs  iepaz ina  s i tuāc i ju 
Ozolniekos, Ānē un Raubēnos.

Diskusija par ceļiem

Par Lieģu karjeru

At b i l d o t  u z  m a k š ķe r n i e ku 
jautājumu: “Kāpēc Lieģu karjers 
nesakopts, piemēslots?”

Lieģu karjers nepieder pašvaldībai, 
jautājumus adresēt īpašniekam.
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Ir noslēgusies biedrības „Cepums” 
rīkotā Ozolnieku novada iedzīvotāju 
aptauja. 

No 404 anketām par derīgām atzītas 
394. Ozolnieku pagastā dzīvo 49% 
respondentu, Sidrabenes pagastā – 26%, 
bet Cenu pagastā – 25%. Jaunpēternieki 
ir vienīgais Ozolnieku novada ciems, 
kura iedzīvotāji aptaujā nav piedalījušies. 
75% respondentu ir sievietes, 24% 
- vīrieši, 1% aptaujāto dzimums nav 
zināms. Visvairāk (43%) aptaujā 
pārstāvēti novada iedzīvotāji vecumā 31-
40 gadiem, tiem seko 18-30 gadus (22%) 
un 41-50 gadus veci iedzīvotāji (19%). 
Vairums respondentu ir strādājošie 
(61%), arī bezdarbnieki (15%) un darba 
devēji (7%). 

Izglītība
Pirmsskolas izglītības kvalitāti 

lielākā daļa (41%) aptaujāto vērtē kā 
augstu. Vidējā līmenī vairums (45%) 
respondentu uzskata pamatizglītības 
kvalitāti, bet ar vidējo izglītību lielākā 
daļa (45%) aptaujāto nav saskārušies, 
otrs populārākais viedoklis (37%) arī 
šeit ir vidējs. Vairāki respondenti vēlētos 
uzzināt, kāpēc pašvaldība izšķīrusies 
saglabāt visas novada skolas, tāpat 
ieteiktas idejas skolēnu sabiedriskā 
transporta pieejamības nodrošināšanai 
pārējiem novada iedzīvotājiem par 
maksu, lai kompensētu sabiedriskā 
transporta reisu samazinājumu. Novada 
izglītības speciālista U. Gāles komentārs: 
„Pilnīgi piekrītu aptaujas secinājumiem, 
ka nepieciešama nopietna un pēc 
iespējas plašāka saruna ar iedzīvotājiem 
par izglītību, tās pieejamību, efektivitāti 
un kvalitāti.” Skaidro izpilddirektors P. 
Veļeckis: „Prieks, ka iedzīvotāji piedāvā 
savus risinājumus transporta jautājumos. 
Diemžēl iespēja iedzīvotājiem izmantot 
skolēnu autobusus nav iespējama, jo 
transports ir ļoti noslogots, turklāt šāda 
pakalpojuma cena būtu daudz augstāka 
kā pilsētas sabiedriskajā transportā.”

Kultūra un bibliotēkas
Respondenti aptaujā vairakkārt 

atzīmēja nepieciešamību vairāk novadā 

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti
organizēt pasākumus ģimenēm ar 
bērniem, arī atjaunot kultūras dzīvi 
Branku ciemā. Atsevišķi aptaujātie 
min estrādes nepieciešamību, lifta 
uzstādīšanu Ozolnieku bibliotēkā. 
Komentē Ozolnieku tautas nama 
direktore R. Barona: „Mēs aicinām 
iedzīvotājus vairāk sekot līdzi informācijai, 
jo 2009. gadā vien starp 93 tautas nama 
rīkotajiem pasākumiem vismaz 31 varēja 
apmeklēt ģimenes ar bērniem. Piekrītu 
aptaujas respondentiem par estrādes 
nepieciešamību, tajā varētu vēl vairāk 
organizēt interesantus un radošus 
pasākumus. Mūsu telpas ir pieejamas arī 
Jūsu idejām un pasākumiem, allaž esam 
atvērti sarunām!” Komentē Ozolnieku 
novada Centrālās bibliotēkas vadītāja I. 
Krieķe: „Piekrītu iedzīvotāju viedoklim 
par pieejamības uzlabošanu, tāpēc 
centrālajai bibliotēkai jau ir izgatavots 
tehniskais projekts lifta izbūvei un 
neizmantoto telpu rekonstrukcijai.”

Sports
47% aptaujāto sportošanas iespējas 

vērtē kā augstas, 35% izteikuši vidēju 
vērtējumu, 10% - zemu, bet 8% viedokļa 
šajā jautājumā nebija. Respondenti 
bieži atzīmējuši vēlmi pēc pasākumiem 
ģimenēm ar bērniem, arī tenisa, 
basketbola un vingrošanas iespēju 
paplašināšanas. Ozolnieku pagasta 
iedzīvotāji gribētu pagastā baseinu, 
skeitparku vai citas jauniešu aktīvās 
atpūtas zonu. Komentē Ozolnieku 
sporta centra direktora vietniece I. 
Leitēna: „Ozolnieku sporta centra 
galvenā mērķauditorija ir pieaugušie, 
tāpēc arī turpmāk plānojam saglabāt 
uzsvaru uz pasākumiem cilvēkiem pēc 
18 gadu vecuma. Būtiski, ka iedzīvotāju 
vēlmes jau īstenojas - ir uzsākts projekts 
jauniešu zonas izveidei sporta centra 
stadionā. Turklāt mēs varam palīdzēt 
organizēt jebkuru iedzīvotāju ierosinātu 
aktivitāti, ja vien ir kāds finansiāls 
atbalsts, piemēram, dalības maksas.”

Sociālie jautājumi
67% respondentu uzskata, ka novadā 

ir nepieciešami atbalsta pasākumi 
ģimenēm un bērniem, 8% ir pretējs 

viedoklis, bet 25% aptaujāto tas 
nešķiet aktuāli. Kā biežākie atbalsta 
pasākumi minēti finansiāla palīdzība, 
seko darba iespēju vasarā nodrošināšana 
jauniešiem, arī dažādu labdarības akciju 
organizēšana. Vairākas reizes atzīmēta 
nepieciešamība organizēt pasākumus 
bērnu brīvā laika iespēju dažādošanai.

Sociālā dienesta darbinieces V. 
Pakalnes komentārs: „Piekrītu, ka 
novadā ir nepieciešami vairāki brīvā 
laika pavadīšanas centri bērniem un 
jauniešiem. Mums pašreiz nav telpu, 
kas ļautu realizēt lietoto mantu un 
drēbju nodošanu un uzglabāšanu. 
Tāpat dienests izjūt nepieciešamību 
pēc sociālajiem darbiniekiem, tāpēc 
aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un 
ziņot par, piemēram, vardarbību pret 
bērniem (visa veida). Dienestā saņemtā 
informācija ir konfidenciāla un sniedzējs 
netiek atklāts.”

Komentē P. Veļeckis: „Arī pievienojos 
iedzīvotāju viedoklim - pašreiz jau norit 
darbs pie bērnu un jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas centra izveides pie Teteles 
pamatskolas un ir iesniegts projekts 
līdzīga centra iekārtošanai Ānē.”

Pašvaldības policija
282 anketās respondenti atzīmēja 

nepieciešamību pašvaldības policijai 
pievērst lielāku uzmanību pusaudžiem, 
191 anketā – nakts dežūrām, bet 51 anketā 
arī auto novietošanas pārkāpumiem. Kā 
citas prioritātes vairākkārt aptaujātie 
piedāvā ceļu satiksmes, klaiņojošo 
mājdzīvnieku un sabiedriskās kārtības 
uzraudzību. Minēta arī bieža mežu un 
citu teritoriju piemēslošana. Iedzīvotāji 
vēlētos, lai policija strādātu visu 
diennakti. Komentē novada pašvaldības 
policijas priekšnieks A. Joma: „Mēs 
neizskatām pārkāpumus saistībā ar 
autotransportu un mežu piemēslošanu 
– ar pēdējiem nodarbojas Latvijas Valsts 
meži vai Valsts Vides pārvalde. Ik mēnesi 
tiek veiktas 10-15 vakara dežūras no 
plkst. 15-24. Nodrošināt iedzīvotāju 
pieņemšanu visu diennakti neļauj 
ierobežotais darbinieku skaits. Mēs 
ņemsim vērā iedzīvotāju ieteikumus  
par pusaudžu uzraudzīšanu.”

Saimnieciskie jautājumi
Aptaujā respondenti minējuši 

virkni dažādu ieteikumu saistībā ar 
ceļu infrastruktūras uzlabojumiem, 
teritorijas sakopšanas darbiem, tajā 
skaita ar bērnu laukumiem, Iecavas 
upi un Ozolnieku ezeru. Komentē 
saimniecības daļas vadītājs A. Strods: 
„Par ceļu problēmām mūsu novadā 
piekrītu aptaujāto viedoklim, priecē arī 
līdz šim izrādītā iedzīvotāju interese 
kolektīvo vēstuļu veidā. Liels solis ir 
daudzo velosipēdu un gājēju celiņu 
sakārtošana, kas novadā ir prioritāte. Ja 
vajadzīga palīdzība teritorijas sakopšanā, 
ir iespējams vērsties domē. Saistībā ar 
Iecavas upi - tās atdzīvināšanas iespējas 
esam apzinājuši. Lai darbus realizētu, 
ir nepieciešama visu iesaistīto pušu 
sadarbība un pašiniciatīva. Pēdējo trīs 
gadu laikā bērnu rotaļu laukumi kopā ir 
uzstādīti un atjaunoti 12 vietās novadā, 
mēs katru gadu tos remontējam un 
uzraugām. Ozolnieku ezeru nomā 
SIA “Ritums”, esošās problēmas būs 
jārisina atsevišķā sarunā ar nomnieku. 
Vēl teritorijas labiekārtošanā veicam 
uzlabojumus, nojaucot graustus un 
sakopjot novada kapus (akas, žogi, 
atkritumu izvešana utt.).”

Saziņa ar iedzīvotājiem
51% respondentu uzskata, ka 

informācija par aktualitātēm ir pietiekami 
pieejama, 46% - ir pretējās domās, bet 
4% - tas nav aktuāli. Aptaujātie vairākas 
reizes izteikuši nepieciešamību pēc 
uzlabojumiem gan avīzē, gan mājas 
lapā, vairāk aprakstot aktualitātes 
Sidrabenes pagastā un savlaicīgi 
sniedzot informāciju par pasākumiem. 
Komentē informācijas centrs vadītāja L. 
Tamberga: „Tehniski visi ierosinājumi 
ir realizējami, nepieciešams izvērtēt 
tikai to lietderību. Priecāšos saņemt 
iedzīvotāju idejas un sev aktuālo 
informāciju savā e-pastā, lai izskatītu 
kopā ar domes vadību.”

Ar plašāku rezultātu izklāstu un 
komentāriem var iepazīties novada 
mājas lapā. Paldies visiem, kas 
piedalījās!

Par Valsts policijas Kārtības 
policijas Jelgavas iecirkņa inspektoru 
pienākumiem „OA” izjautāja 
inspektoru Igoru Svjatski.

Kārtības policijas inspektoru 
funkcijas, darbība novadā?

Ozolnieku novadā esam 3 inspektori, 
katrā pagastā pa vienam.

Pašvaldības policija nodarbojas ar 
administratīvas dabas likumpārkāpējiem, 
darbības sfēra ir visai ierobežota.

Valsts policijas inspektoru pārziņā 
ir kriminālpārkāpumi, administratīvie 
pārkāpumi un sadzīves problēmas.

Taču pēdējie divi pienākumi 
ir Pašvaldības policijas darbības 
lauks!

Te ir diferencēta pieeja. Pašvaldības 
policijas kompetencē ir sadzīviska 

rakstura normu ignorēšana. Valsts 
policijas ziņā ir likumpārkāpumi, saistīti ar 
vardarbību, krāpšanu, zādzībām, mantas 
bojājumi u.t.t. – ļoti plaša darbības zona.

Vai ikdienā darbības aspekti 
nepārklājas?

Mums novadā ir laba sadarbība ar 
Pašvaldības policiju. Kolēģi ziņo par 
notikušo, mēs cenšamies iespējami 
operatīvi reaģēt. Kopīgi dodamies 
profilaktiskos reidos, sadarbojamies. Tā 
nesen laivu zādzības gadījumā vainīgo 
meklējām kopīgiem spēkiem, patlaban 
lieta ir izmeklēšanā.

Kam jāzvana, ja izrādās, ka 
uzlauzta mašīna?

Tā ir Valsts policijas kompetence. 
Jebkurā gadījumā vienmēr izmantojams ir 
telefona numurs 112 – zvans tiek noraidīts 
Valsts policijas Jelgavas iecirknim.

No kā iedzīvotajiem jāpiesargās?
No garnadžiem. Iedzīvotājiem 

vajadzētu vairāk piedomāt par savas 
mantas drošību. Zagļi nesnauž!

Pēdējā laikā ir iekārotas laivas. Visas 
nozagtās laivas bija pieslēgtas, atradās 
ūdenī. Veikalā nopērkamās slēdzenes 
nav drošs aizsarglīdzeklis!

Novadā ir daudz ūdeņu, laivu netrūkst. 
To saimniekiem iesakām laivas turēt 
nevis ūdenī, bet sameklēt kādu drošu 
vietu. Lietderīgi ir pielietot vairākus 
saslēgšanas veidus.

Noziegumu novēršana ir mūsu 
pamatuzdevums, bet to izdarīt 
mēs spēsim tikai sadarbojoties ar 
iedzīvotājiem, balstoties uz viņu 
informāciju. Jo ātrāk ziņa mūs sasniegs, 
jo rezultatīvāks būs mūsu darbs un 
labāka vispārīgā drošība.

Ja noticis likumpārkāpums



4.lpp. 2010. gada septembris

18. novembra – Latvijas Republikas 
valsts svētku svinībās – tiks apbalvoti 
novada iedzīvotāji, kuri izpelnījušies 
vērtēšanas komisijas atzinību par 
sakoptākajiem objektiem.

Izvēles iemesli bija divējādi: vai nu 
objektus vērtējumam pieteica paši 
saimnieki, vai citi acīgi ļaudis.

„OA”, aplūkojot objektus, šķiet, ka 
nāktos viscildinošākos vārdus sacīt par 
visu, kas skatīts. Diemžēl izdevuma 
formāts ir ierobežots.

Daudz sakoptu māju tika pieteikts 
Sidrabenes pagastā, un katrai no tām ir 
sava „seja”, kaut kas savs, tikai šai sētai 
piemītošs.

Pamatoti novads var lepoties ar Valsts 
pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimto 
māju. Pietāte pret dabu, un paveiktais 
veido idilliski sakoptu Lielupes krasta 
apbūvi.

Emburgā gandrīz neiespējama pabraukt 
garām „Vēsmiņām” – skatu piesaista īpatni 
veidotu koku stādījums, kas labi sabalsojas 
ar dīķa ūdens spoguli un ābeļdārzu. 
Aptuveni 15 gadus Osvalds Kļava ir 
strādājis pie ainavas, kurā sava vieta ir no 
kūts pārveidotai dzīvojamai ēkai, gaumīgi 
uzbūvētam pagrabam, vietā noliktam 
solam un pat it kā sīkumam – glītam 
suņa mājoklim. Labo kopiespaidu rada 
pārdomātais vides plānojums.

Salkazanovu „Baznīckrogu” varētu 
uzskatīt par klasisku vērtību, piemēram, 
kā veidot dzīvojamo telpu plašākā 
skatījumā un zonējumā, par to jau tika 
stāstīts „Ozolnieku Avīzē.”

Ka „Lībiešos” dzīvo Pūces, var nojaust 
no simboliskās mākslas valodas, verot 
ieejas vārtus.

Lauku mājai piemīt senatnīgums, to jūt 
celtnēs un milzu sazarotajās ābelēs. Taču 
vienlaicīgi – apbrīnojama vēlme ieviest un 
pārbaudīt visu jauno. Kuri rododendri no 
40 šķirnēm krāšņākie? Kā garšo aveņu 
kazeņu hibrīdogas? Melnās avenes? 
Aklimatizētās melones, krūmu mellenes, 
vīnogas? Ķiršplūmes ir īsts pārsteigums! 
Pīpenes koks aizsedz malkas šķūni, un 
tā – pārsteigums pēc pārsteiguma! Jo 
vairāk tāpēc, ka viss uzturēts kārtībā, 
bet ... saimnieku – Ausmas un Ērika – 
platības aprūpētāju, gadu nasta iesniedzas 
astoņdesmitajā gadskārtā! Kur šie darbīgie 

ļaudis ņem spēku vēl turēt arī rūpi par 
blakus esošo kapsētu? Plašais puķu 
stādījums? „Kapiņos jau iziet daudz 
ziedu”... Darbos ietverta savas zemītes 
mīlestība!

 Maz Latvijas laukos ir dzimtu, kas 
pēc kariem un pārmaiņu vētrām atkal 
saimniekotu savā latviskajā sētā. Andreja 
Kuļikovska ģimene „Līčos” godā tur savu 
senču mantojumu, to lieliski sakārtojuši , 
pievēršoties estētiskām vērtībām.

Dabas mīlestība un gaumes izjūta iet 
rokrokā ar saimnieka tehnisko domāšanu 
– inženiera prātam allaž kas padomā. 
Dzīvojamās mājas tehniskais risinājums 
vien būtu pārrunu vērts: „Koka mājai, ko 
tikko uzcēlām, dodu garantiju pāris simt 
gadus” – tā saimnieks.

Sportiskais skotu terjers Miks, augumā 
gan tāds sīkaļa, bija visieinteresētākais 
vērtētāju pavadonis.

Pretstats seniem īpašumiem ir 
Vecmaņu māja, kas iegādāta tikai pirms 
4 gadiem, bet saimnieks Lauris pūles 
nav žēlojis, lai savestu kārtībā ēkas un 
radītu atpūtas zonu, īpaši piedomājot par 
bērnu izklaidi.

Par Gundara Liepas ražošanas 
kompleksu vēstī oriģināla kompozīcija 
un uzraksts z/s „Liepziedi”.

Lai gan sarunas ievirzījās par 
lauksaimniecisko ražošanu,  skats 
ietvēra gan tehnikas novietni, gan jauku 
pirtiņu, baseinu, koku aizsargjoslu, gūstot 
pārliecību, ka krietnam zemniekam kārtība 
visās lietā ir pašsaprotama patiesība. 
Starp citu, emburdznieki uzskata, ka 
visakurātākie mājīpašnieki mītot Liepu 
ielā. 

Ja kāds nav pavērojis Ozolniekos Zaļo 
namu – vērts ielūkoties! Daudzstāvu 
māja, bet sakoptība, ziedu mozaīka valda 
ik stūrītī! Iedzīvotāji var vienoties, lai 
bērniem iegādātu, piemēram, batutu.

Sakopts, moderns dzīvojamais nams ir 
„Iecavkrasti”. Te velosipēds nav jāstiepj 
pa kāpnēm, šādam nolūkam kalpo plaša 
velonovietne.

Iecavas pieejamība, teicami 
apsaimniekotais īpašums rada vēlmi 
dzīvot šādos apstākļos, ko arī apliecināja 
iedzīvotāji.

Savdabīgs nosaukums ir īpašumam 
„Zaļie jumti”. Droši vien saimnieka Arta 
Jansona izvēle bija dzīvot ūdens tuvumā, 

jo kapteiņa vaļasprieks ir braucieni ar 
jahtu.

Māju saimnieks gan prot vadīt jahtu, 
gan prot aprūpēt plašo īpašumu, atvēlot 
vietu arī saimnieces aizrautībai – puķēm.

Ezera ielas 28. teritorija neliela. Taču tur 
ir peldbaseins, pirts, „āra sauna”- kubls, 
kas jāiekurina, lai izjustu dabas elementu 
saplūsmi... Mazās arhitektūras formas, 
augu  stādījumi – te ir par ko priecāties! 
Atsevišķie elementi telpā izvietoti tik 
pārdomāti, ka veido saskanīgu koptēlu. Tas, 
protams, visas Krūskopu ģimenes pūliņu 
rezultāts, bet jo īpaši cildināma saimniece 
Marita. Par nesen uzcelto namiņu 
saimnieki sajūsmā: „Tā ir fantastika! Kur 

vēl zemākas siltumizmaksas!” Taču arī tas 
bija meklējumu un atradumu ceļš...

Dūmiņu ģimene pieticīga skaidrojumos: 
„Mums jau te lauku sēta”... „Džammās” 
savām rokām ēkas un celiņus  atjaunojis 
saimnieks Andris. Pa gabalu vīd karoga 
kāts. Īpašo pievilcību dod dižo koku 
fons, iespaidīgs dīķis, tiltiņš. Cieņā te 
celtas vēsturiskas vērtības, ar saudzību 
izturoties pret senču dzīvesvietu, taču 
reizē ejot līdzi laikam.

Sakoptības  maisam vaļā pasprucis tikai 
gals. Par novadnieku centieniem dzīvot 
skaistumā var vēstīt vēl un vēl.

Anna Veidemane

Vēsturiskās auras saplūsme ar šodienu

Šogad piekto gadu pēc kārtas 
Valsts pirmā prezidenta Jāņa 
Čakstes dzimtas mājās „Aučos” 
tika piešķirta LLU un Čakstes 
dzimtas iedibināta stipendija.

Šoreiz stipendiju (130 latus mēnesī) 
nopietnā konkurencē ieguva LLU 
Lauku inženieru fakultātes studente, 
jēkabpiliete Sandra Svētiņa.

Godināt J.Čakstes piemiņu viņa 
dzimšanas dienā un sveikt stipendiāti 
ieradās Ozolnieku novada, Jelgavas 
pilsētas un LLU vadība.

Muzeja ekskursiju vadītāja Ineta 
Freimane aizdedzināja svecīti, 
atgādinot, ka lielas personības 
atstāj savas zīmes laikā un tautā 
nākamajām paaudzēm. Kā protam tās 

izlasīt? Paņemt sev? Izmantot garīgo 
mantojumu ir mūsu pienākums, tāpat 
kā – to saglabāt laiku laikiem!

Stipendijas saņēmēja Santa pētījusi 
J.Čakstes ieguldījumu 4. Vispārējo 
Dziesmu svētku norisē, 
kas kā vienīgie notika 
ārpus Rīgas, Jelgavā.

Studente LLU apgūst 
vides zinības, taču 
pagūst arī dejot divos 
deju kolektīvos.

L atvietība,  mūsu 
zemes vēsture  un 
tautas kultūrmantojums 
meitenei ir sirdij tuvas 
lietas.

Neformālajā gaisotnē 
sirsnīgi iedziedājās 

Saklausot zīmes laikā un telpā
flauta, uzvibrēja saksafona skaņu 
mainīgums, sevi pieteica akordeons... 
Jauku koncertu bija sagatavojuši 
Ozolnieku un Salgales Mūzikas skolas 
audzēkņi.
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Jau 9. Gadu Lauku bibliotēku 
atbalsta biedrība organizē 
Grāmatu svētkus Latvi jas 
reģionos. 3.septembra miklajā 
rītā Sidrabenes pagasta skolēnu 
busiņš piestāja pie visām 5 
novada bibliotēkām Garozā, 
Ānē, Brankās, Jaunpēterniekos, 
Ozolniekos,  lai  aizvizinātu 
b i b l i o t ē k u  l a s ī t ā j u s  u n 
bibliotekārus uz Jelgavas un 
Ozolnieku novada Grāmatu 
svētkiem Valgundē.

Svētku dalībnieki dienas garumā 
baudīja pozitīvas emocijas, tiekoties 
ar grāmatu autoriem, iepazīstot 
Valgundes kultūrvēstures un tūrisma 
objektus,  baudot valgundiešu 
viesmīlību.

Kā katros grāmatu svētkos, arī 
šoreiz bija iespēja skatīt vaigā 
politiķus, izjautāt un uzklausīt viņu 
viedokļus. Šāgada diskusijas temats-  
„Bērni – ģimenes un valsts kopīga 
atbildība”.

Pusdienu spēcinošā „senču putra” 
sniedza dalībniekiem enerģiju dienas 
turpmākajām aktivitātēm.

Saruna ar ārsti, hipnoterapeiti un 
dzejnieci Ināru Roju, dzejas krājuma 
„Saules pulkstenis”(Jumava) autori, 
izvērtās gan par psihoterapiju, gan 
kavēšanos pretmetu spēlēs dzejas 
rindās autores lasījumā.

Atraktīvā Kalnciema vidusskolas 
11.klases skolēna Dāvja  Beitlera 
pētījums par vietējās baznīcas 
vēsturi „Iepazīsim savu novadu - 
Klīves baznīca”, ievirzīja klausītājus 

Svētki bibliotēku lasītājiem  
un bibliotēkām

novada pētīšanas peripetijās.
Je lgavn iece  Dace  Zv i rbu le 

klausītājus iepazīstināja ar savu 
tikko izdoto romānu „Abavas velns”, 
kas atspoguļo latviešu strēlnieku 
cīņu periodu tautas vēsturē. Autores 
emocionalitāte uzrunāja klausītājus, 
rosināja padomāt par mūsu tautai tik 
nozīmīgām vēstures lappusēm.

Ceļu uz sevis izzināšanu un labu 
veselību gan sarunā, gan atraktīvās 
demonstrācijās ar klausītājiem, pauda 
ārsts Visvaldis Bebrišs, grāmatu 
“Kā novērst spriedzi sevī” un 
”Doma. Spriedze. Slimība. Vēstules 
mīļākajiem” (Jumava) autors.

Dienas garumā bērniem un 
jauniešiem notika dažādas aktivitātes: 
“Karavīru telts” ar Raimondu 
Bergmani un Latvijas Kara muzeja 
filiāli Ziemassvētku kauju muzeju 
„Mangaļi”un Kalnciema vidusskolas 
502. jaunsargu vienību.

Visi varējām ielūkoties briežu, 
stirnu un muflonu aplokos un apskatīt 
trofejas buku audzētavā.

Dienas garumā bi ja  iespēja 
iegādāties grāmatas par izdevniecību 
cenām. Šo iespēju izmantoja ne tikai 
svētku dalībnieki, bet arī bibliotekāri, 
lai papildinātu bibliotēku jauno 
grāmatu klāstu. Tāpat bibliotēku 
ieguvums būs vērtīgas dāvanu kartes 
no Grāmatu svētku atbalstītājiem.

Aizvadītie grāmatu svētki gandarīja 
visus svētku dalībniekus. Uz tikšanos 
10.Grāmatu svētkos nākamgad!

Ingrīda Krieķe,  
novada centrālās bibliotēkas vadītāja

Latv i j a s  i edz ī -
votājiem ir plašas 
iespējas papildināt 
s a v a s  z i n ā š a n a s 
dažādos apmācību 
virzienos, izmantojot 
ES līdzekļus. Īpaši 
svarīga šī iespēja ir 
tāpēc, ka konkurence 
darba tirgū aizvien 
pieaug un ikviena 
profesionālā pilnveide 
nostiprina pozīcijas darba tirgū. 
Protams,  nav  mazsvar īg i , 
ka  mācības  i r  bezmaksas 
vai ar minimālu klausītāju 
līdzfinansējumu.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” (LLKC) Tālākizglītības 
sektora mērķis ir veicināt novada 
iedzīvotāju mūžizglītības attīstību. 
LLKC ir uzsākusi sadarbību arī ar 
Ozolnieku novada domi, lai veicinātu 
mūžizglītības aktivitātes novada 
iedzīvotājiem. 

Aicinām visus iedzīvotājus aktīvi 
izmantot unikālu iespēju mācīties un 
pilnveidot zināšanas dažādos izglītības 
kursos bez maksas vai ar minimālu 
līdzfinansējumu. Šādu iespēju piedāvā 
arī LLKC, jo piedalās Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) Eiropas Sociālā 
fonda projekta „Mūžizglītības pasākumi 
nodarbinātām personām” realizēšanā.

Kursos var pieteikties jebkura 
nodarbināta vai pašnodarbināta persona 
(izņemot valsts civildienesta ierēdņus), 
kura ir vecumā no 25 gadiem un 
atrodas darba tiesiskajās attiecībās vai 
ir pašnodarbināta persona. 

Lai iegūtu iespēju mācīties kursos, 
vispirms ir jāreģistrējas Jelgavas 
NVA filiālē un jāizvēlas atbilstoša 
izglītības programma un jāsaņem 
karjeras konsultanta atzinums par 
nepieciešamību iesaistīties konkrētās 
izglītības programmas apguvē. Tālāk 
NVA izsniedz mūžizglītības kuponu 
(mācībām) no 225 līdz 250 latiem. 

Pilnīgi BEZ MAKSAS var 
mācīties, ja personai:

•  līdz valsts vecuma pensijas 

Mūžizglītības iespējas  
visiem novada iedzīvotājiem

piešķiršanai ir ne vairāk kā pieci 
gadi

(izņemot gadījumu, ja persona 
vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi); 

•  ir divi vai vairāki bērni vecumā 
līdz 18 gadiem; 

•  ir invaliditāte; 
•  ir atzinums, ka persona ir 

trūcīga.
Pārē j i em in te resen t i em i r 

nepieciešams 10% līdzfinansējums.
Lai veicinātu Ozolnieku novada 

iedzīvotāju informētību par šo 
iespēju, aicinām visus interesentus 
uz informatīvo tikšanos 2010. gada 
15. oktobrī LLKC telpās.

Projekta ietvaros LLKC piedāvā 
iespēju mācīties šādās programmās:

•2 profesionālās pi lnveides 
programmās (sākot no 160 stundām) 
L auksa imniec ības  pamat i  un 
Bioloģiskā lauksaimniecība;

• 1 2  n e f o r m ā l ā s  i z g l ī t ī b a s 
programmās (sākot no 24 līdz 159 
stundām);

• D a t o r z i n ī b u  p a m a t ku r s s , 
•datorzinību padziļinātais kurss, 
•angļu, vācu valoda, •publiskā 
runa un uzstāšanās, • daiļdārzu 
i z v e i d e  u n  l a b i e k ā r t o š a n a , 
•projektu vadība, •komunikāciju 
prasmes, •grāmatvedības pamati, • 
uzņēmējdarbība, • videi draudzīga 
saimniekošana, •dzīvnieku labturība.

Aicinām visus interesentus 
pieteikties uz bezmaksas informācijas 
dienu 15. oktobrī plkst. 16 elektroniski 
zepere.kristine@llkc.lv vai pa telefonu 
29159170.

Adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieku 
nov., Ozolnieku pagasts.

Pēdējo divu gadu desmitu 
la ikā Latvi jā  parādī juš ies 
kolekcionāri, kuri kolekcionē 
maizes etiķetes.

 Viena no lielākajām kolekcijām 
ir Auseklim Zālītim no Krustpils 
novada Kūku pagasta. Viņa kolekcijā 
ir ap 20 000 etiķešu, pārsvarā vietējo 
Latvijas maizes ceptuvju ražojumu 
etiķetes. Zemīša kungs maizes 
etiķetes uztver kā interesantus 
mākslas un dizaina paraugus. Jau kopš 
bērnības kolekcionārs arī zīmējis, 
tāpēc viņam ir arī māksliniecisks 
skats uz maizes etiķetēm. Pēdējā 
laikā arvien vairāk maizes ceptuves 
izmanto apdrukātus maisiņus, kas arī 
papildina A.Zālīša kolekciju. 

Auseklis Zālītis piekritis izstādīt 
savu maizes etiķešu kolekciju 
novada muzejā, Ozolniekos, Rīgas 
ielā 29. Iedzīvotājus kolekcionārs 
gaida 15. oktobrī pulksten 15 uz 
izstādes atklāšanu. 

Izstādē varēs nobaudīt vairāku 
maizes ceptuvju produkciju un 
bitenieku ievākto medu. Pats arī 
savulaik vācu maizes etiķetes, 
kuras piedāvāju kolekcionāram, jo  
izrādījās, ka kolekcionāram nebija ap 

Maizes etiķešu  
kolekcionāra izstāde

200 etiķešu, kādas bija man. Varbūt 
Jums arī ir kāda maizes etiķete vai 
maisiņš, kas nav sirmā kolekcionāra 
albumos? Kolekcionārs Auseklis 
Zālītis būtu ļoti priecīgs par savas 
kolekcijas paplašināšanos un varbūt 
Jums varēs piedāvāt ko interesantu, 
ja esat šī kolekcionēšanas virziena 
piekritējs.

Aigars Stillers, 
novada muzeja vadītājs

Kādā septembra dienā  Salgales 
pamatskolas skolēni kopā ar 
skolotājiem devās pārgājienā 
pretim zelta rudenim.

Pārgājiena galamērķis- vecā Salgales 
skola, kur kādreiz mācījušies vairāki 
Salgales skolotāji un audzēkņu vecāki.

Vispirms apskatījām Otrā pasaules 
karā kritušo karavīru kapus, pēc 
tam ,jau pie skolas ēkas, ar Salgales 
vēsturi iepazīstināja tagadējās skolas 
direktore, savas atmiņas stāstīja 
skolotāja Skaidrīte. Bijām mazliet 
nobijušies, ielūkojoties vecās skolas 
tumšajā gaitenī.

Jā, kādreiz arī te skanēja skolas 
zvans un bija dzirdamas bērnu 
čalas, bet nu vecā skola stāv tukša 
un skumja... Pamesta, kaut ēkai  

ir likumīgs īpašnieks.
Skolas pagalmā ieēdām līdzpaņemtās 

maizītes, pēc tam visi ar prieku 
piedalījāmies skolotājas Lienes 
sagatavotajā stafetē. Šķita, ka vecā 
skola kopā ar mums atkal uz brīdi 
atgriezusies senajās dienas...

Skaidrīte Līdaka, skolotāja 

Stāsti par Salgali pamestajā skolā
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N o t i ku m s  a r  p a l i e ko š u 
nozīmi novadā un valsts sporta 
d z ī v ē  –  s t a r p t a u t i s k a j a m 
l īmenim atb i ls tošas  tr iā la 
trases atklāšana Grīnfeldu 
īpašumā Sidrabenes pagastā 
„Priežkalnos”.

Viens no svinību iemesliem 
– apritējusi pirmā desmitgade 
kops triāla atdzimšanas Jelgavā un 
apkaimē.

Voldemārs Meteuss, Grobiņas 
motokluba treneris: „Sapni par 
privāto mototriāla trasi lolo daudzi. 
Prieks, ka pirmā šāda trase Latvijā 
tapusi Ozolnieku novadā!”

Sava loma te pieder Andrim 
un Artūram Grīnfeldiem, kā arī 
novadniekam Kasparam Vērniekam. 
Šī trijotne, kas savu meistarību 
kaldina „Agarska triāla klubā”, 
ir  L atvi jas  tr iā l istu lepnums, 
topsportisti. Savu pārākumu puiši 
demonstrēja arī „Priežkalnos”, 
kur noslēdzās Latvijas un Baltijas 
čempionāts triālā: A grupā uzvarēja 
Kaspars, otrais – Andris, trešajā 
vietā – Artūrs.

43 dalībnieki ieradās no dažādām 
Latvijas vietām, arī no Igaunijas 

Pirmā privātā triāla trase- Ozolniekos!
un Krievijas. Viesi apliecināja 
c ieņu Grīnfeldu ģimenei ,  kas 
ieguldījusi lielu darbu un izdomu, 
lai ar mākslīgiem šķēršļiem radītu 
starptautiskajam līmenim atbilstošu 
ārtelpu triāla  trasi.

Līdz 80. gadu beigām Jelgava 
bija atzīts triāla centrs Latvijā un 
PSRS. Pārliecinošas uzvaras tolaik 
guva Ozolnieku vīri: Ilgvars Lecis, 
Māris Linde, Aivars Bajārs, Jānis 
Bortaščenoks, Uldis Johansons 
un citi.

Pirmais PSRS un Vissavienības 
čempionāts triālā notika 70. gados 
Ozolniekos.

At c e r a s  U l d i s  J o h a n s o n s : 
„Sešdesmitajos gados terminu 
triāls nelietojām, mūsu valstī tas 
bija automoto daudzcīņas elements. 
Tikai tad, kad izstudējām ārzemju 
s t a r p t a u t i s ko s  n o t e i ku m u s , 
ieviesām spor ta  veidu tr iā ls . 
„Špicē” izvirzījāmies ātri – Latvijā, 
visā padomijā. Drīz vien arī no 
sociālisma valstīm mājup vedām 
kausus. Mūsu tā laika meistarību 
nevar  pār vēr tēt  ar ī  šod ien  - 
ārzemnieki  dižojās ar speciāli 
konstruētiem braucamajiem, mēs 
startējām ar „ Javām”, „CZ” un 

„ Ko v ro v e c i e m ” . 
Katrs savā šķūnītī 
bijām atslēdznieki, 
uzvaras bija mūsu 
prāta un roku ziņā. 
Tehniskajos sporta 
veidos 50 procentus 
izšķir tehnika.”

G a d u  r i t u m ā 
i z a u g a  j a u n a 
triāl istu paaudze 
ar citām tehniskām 
i e s p ē j ā m . 
Kādreizējais LLA 
students, dedzīgais 
t r i ā l i s t s  E g i l s 
Agarskis šodien ir 
LaMSF prezidents. 
2001 .  gadā  v iņš 
nodibināja „Agarska 
triāla klubu”, kuru 
respektē tuvu un 
tālu.

„ O A”  s a s t a p a 
„ P r i e ž k a l n o s ” 
v e l o t r i ā l i s t u 
Kristapu Skudru, 
septiņkārtēju Latvijas čempionu. 
Kristaps: „Jāapsveic Grīnfeldus ar 
uzdrīkstēšanos! Izveidota smaga 
trase mototriāla elitei, tas būs 

stimuls šī sporta veida attīstībai.
Triālista prasmes man lieti noder, 

braucot pa Rīgu ar velosipēdu. 
Vi s ī s t ā k a i s  t re n i ņ š !  N o v ē l u 
jauniešiem gūt prieku, pievēršoties 
triālam! Pats sāku trenēties piecu 
gadu vecumā – jo ātrāk, jo labāk!”

Vokālā studija „Solo”ir „Agarska 
triāla kluba” mākslinieciskais 
„atzars”, kas tika sveikta piecu 
gadu jubilejā.

Atzinību un cildinošus vārdus 
saņēma „Mītavas” 2000. gada 
komanda.

Tradīciju un pēctecības garu 
latviešu triālisti ir apliecinājuši 
gadu desmitos. Nav šaubu par 
jauniem panākumiem, ja ir vīri, 
kurus šķēršļi nebiedē.

Anna Veidemane

Daudzi cilvēki pavada savu 
ikdienu pie datora, TV, vai 
vadot  transporta  l īdzekl i . 
Dienas paiet stresā un steigā, ar 
haotiskiem ēšanas paradumiem, 
kas gala rezultātā ietekmē 
mūsu veselību un pašsajūtu. 

Šobrīd plaši tiek praktizēts fitness, 
kas sevī ietver sirdsdarbības, 
asinsrites, plaušu un muskuļu darbību 
ar maksimālu efektivitāti.  Šai nodarbei 
ir jākļūst par cilvēka dzīvesveidu.

Lai uzsāktu vingrot vai nodarboties 
ar kādām citām fiziskajām aktivitātēm, 
pirmkārt, ir jābūt motivācijai. 
Motivācija izraisa vēlmi paveikt ko 
jaunu, izvirzīt sev mērķi.

Jau vairākus gadus Ozolniekos 2-3 
reizes nedēļā tiek aicinātas sievietes, 
lai izkustētos un stiprinātu savu 
ķermeni.

Esmu fitnesa trenere ar 8 gadu 
pieredzi, absolvējusi A+S Profesionālās 
izglītības centru. Ir praktiskā treneres 
pieredze vairākos sporta klubos.

Kā rūpēties par savu veselību?
Cienījamās dāmas! Visgrūtākais 

ir pirmais mēnesis, kad, lai atnāktu 
uz nodarbību, sevi vēl vajag mazliet 
piespiest, bet itin drīz pēc nodarbībām 
ķermeni pārņem patīkams nogurums 
un galvenais – ir jūtams rezultāts. 
Nodarbe pakāpeniski kļūst par dzīves 
sastāvdaļu.

Aizvadītajā sezonā tapa jauna 
nodarbība „latino salsa”, kas sevī 
ietver latino, salsas, sambas, mabas, 
batukas, u.c. deju elementus.. 
Nodarbība sastāv no vienkāršām 
kustībām, kas pakāpeniski pāriet 
sarežģītākā izpildījumā. Lielisks 
līdzeklis pret stresu un nogurumu! 
Viens no labākajiem kardio treniņiem! 
Deju kustības nostiprina visu ķermeņa 
muskulatūru, tai skaitā arī sirdi. Vienā 
nodarbībā ir iespējams sadedzināt pat 
līdz 1000 kalorijām.

Jaunā nodarbība labi sevi prezentēja 
šā gada Aerobikas festivālā.

Santa Sakne, sertificēta fitnesa 
instruktore, sporta deju profesionāle
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Izskanējis Ozolnieku novada 1. 
spartakiādes noslēgums, uzsākot 
jaunu tradīciju -105 dalībnieku x 
400m maratonskrējienu stafetes 
veidā stadionā.

Pasākuma mērķis bija pierādīt, ka 
pat pasaules rekords 42,195 kilometru 
distancē 2.03:56 mums ir pa spēkam. Kā 
tas pareizi jādara, rādīja pieci skrējēju 
kluba „Ozolnieki” sportisti, veicot katrs 
no 10 līdz 25 apļiem stadionā. Ozolnieku 
vidusskola, Salgales, Garozas un 

Teteles pamatskolas izveidoja kopīgu 
komandu, kur gan lieli, gan mazi 105 
skrējēji skolotāju un pat direktoru 
vadībā līdzvērtīgi cīnījās ar sekundēm. 
Ozolnieku novada pieaugušo komandas 
startu atklāja izpilddirektors P.Veļeckis, 
turpināja Ozolnieku novada domes 
darbinieki, un deputāti, tālāk sekoja 
spartakiādes komandu pārstāvji, 
finišējot ar rezultātu 2.35:35.

Sporta svētku dalībniekiem bija 
iespējams izcilāt 16 kilogramu svaru 
bumbu (15 dalībnieki), izmēģināt spēkus 
šautriņu mešanā (147 dalībnieki), 
tāllēkšanā no vietas (74 dalībnieki), 
izmēģināt veiksmi momentbalvas 
nogriešanā ar aizsietām acīm, kā arī 
noskatīties novada labāko futbolistu 
spēli starp Rīgas – Jelgavas šosejas 
labās un kreisās puses simboliski 
sastādītām komandām.

Svētku dalībniekus sveikt bija 
ieradušies Ozolnieku Mūzikas skolas 
audzēkņi un Bērnu un jauniešu muzikālā 
teātra dalībnieki, spēlēja „dzīvā” mūzika 
no Ānes kultūras nama.

Pirmās novada spartakiādes 9 sporta 
veidos un 3 masu pasākumos februāra- 
augusta mēnešos piedalījās 1221 

Noskaidroti spartakiādes  
uzvarētāji

Sezonas noslēguma 
sacensībās ar retro tehniku 
dažādos braukšanas 
veidos Biķernieku auto–
moto trasē startēja arī 
Ozolnieku braucēji. 

Retro motocikli, vecāki 
par 25 gadiem, radīja 
skatītāju interesi, jo īpaši – 
retie eksemplāri „Berlin”, 
„Moskva”, „Iž-Planeta”.

Veiklības braucienā man, 
startējot ar 1951. gadā 
PSRS ražotu motociklu,  

Ozolnieku retromotocikli Biķerniekos

Lietus nenobiedēja Teteles 
pamatskolas skolēnus, kuri 
izlēma piedalīties sporta svētkos 
Ozolniekos.

25 tetelnieki apvienotajā Ozolnieku 
skolu komandā startēja maratona 
skrējienā. Draudzīgā pulciņā, atbalstot 
savējos, dalībnieki  veica apli pēc apļa. 
Vairāki mūsu maratonisti pēc 400 
metriem gribēja skriet vēl otru  apli. 

Saldo balvu ieguva 5.a klase, jo bija 
viskuplāk pārstāvētā  - 6 dalībnieki. 
Paldies svētku organizētājiem par jauko 
pasākumu!

 Inga Bērziņa,
sporta skolotāja

Atklājām  
maratona talantus

iedzīvotājs, kas sastāda 12% no kopējā 
iedzīvotāju skaita. Ozolniekos ir jauni 
ciematiņi, kuri vispirms noskaidro 
stiprākos sportistus „savās mājās”. Tas 
ir apsveicami!

Paldies visiem, kas atrada laiku un 
piedalījās aktivitātēs! Īpaša pateicība, 
novada domei, kas deva „zaļo” gaismu 
kopīgai sportošanai un sarūpēja balvas, 
oriģinālas medaļas individuālajiem 
uzvarētājiem, velotūres vestītes un 
maratonskrējiena krekliņus ar pasākumu 

logo un silto maltīti bāra „Mekas” 
aprūpē. Naudas balvas Ls 400, Ls 300 
un Ls 200 transporta izdevumu segšanai 
ekskursijām saņēma spartakiādes 
līderi: Ozolnieku-2, Ozolnieku-4 un 
Ozolnieku-3 komandas.

Domājot par turpmāko, labprāt 
uzklausīsim priekšlikumus un 
vēlmes.

Irēna Leitēna,
Ozolnieku sporta centrs

izdevās izcīnīt 2. vietu.
Intriģējoši bija regularitātes braucieni 

– trase bija jānobrauc  tā, lai vidējais 
ātrums būtu 30 kilometri stundā. Man 
palaimējās iegūstot 3. vietu, diemžēl 
maniem komandas biedriem braucamie 
bija jaudīgāki, lai ieturētu šādu ātrumu.

Sprintā bija jāveic taisns posms apkārt 
šķērslim un jāatgriežas sākumpunktā 
ar maksimālo ātrumu. Šajā disciplīnā 
apsteidzu visus, iegūstot 1. vietu.

Pa ld ies  t rener im Al f rēdam 
Zamockim.

Oskars Brīvmanis,
moto klubs „Ozolnieki”

Mājās no Dienvidāfrikas 
atgriezušies „Ozolu” virves vilcēji – 
pasaules klubu komandu čempionātā 
izcīnīta godpilnā 5. vieta.

Sacenšoties valstīm, Latvijas izlases 
komandu pārstāvēja „Velkonis”. Plecu 
pie pleca ar ventiņu vīriem cīnījās Egils 
Gūtmanis, Andris Sarģelis un Normunds 
Sergejevs no SK „Ozoli”. Apvienoto 
spēku pūles vainagojās ar sesto vietu.

„Ozolu” vīri  
pasaules arēnā

„Salacas mauciens” – tā saucas 
ikgadējais airēšanas maratons pa 
Salacas upi no Burtnieka ezera 
līdz jūrai, kopējā distance gandrīz 
100 kilometru.

Pirms diviem gadiem komandas 
„Ozolnieki” vīri – Mārcis Laidiņš un 
Ervīns Vēveris – izcīnīja pārliecošu 
uzvaru un uzstādīja distances 
rekordu.

Pagājušā gadā abi novada sportisti 
nepiedalījās, uzvaras lauri tika 
igauņiem. Šogad airētāji startēja. Kā 
tas notika, stāsta Mārcis Laidiņš:

- Startējām, lai apliecinātu savu 
spēku un atgūtu distances rekordu. 
Inventārs bija labi sagatavots, arī 
fiziskā forma bija lieliska – Ervīns 
šogad Latvijas čempionātā smaiļošanā, 
startējot dažādās distancēs, ir izcīnījis 
3 medaļas K-4 laivu klasē, es, braucot 

airēšanas slalomu, vienmēr biju 
pirmajā pieciniekā, bet komandu 
braucienā izcīnīju bronzas medaļu.

Rīgas Ostas regatē Ervīns piedalījās 
smaiļošanas paraugdemonstrējumos, 
bet es visus sāncenšus pieveicu 4,5 
garajā distancē jūras kajakiem.

„Salacas maucienā” starts tika 
dots pulksten 9 vakarā. Mēs uzreiz 

Airēšanas nakts maratonistiem 
atkal rekords!

izvirzījāmies vadībā. Veicot distanci, 
pāris reizes iesprūdām meldros un 
koku zaros, vairākkārt uzskrējām 
akmeņiem, taču tas vidējo ātrumu 
neietekmēja. Pagājušā gada rekordu 
izdevās labot par 49 minūtēm, otrās 
vietas ieguvējus apsteidzām par 
stundu un 21 minūti.

Sūram darbam saldi augļi!

Mārcis (no kreisās) ar Ervīnu treniņā Lielupē
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Iespiests SIA «Jelgavas tipogrāfija»

Pasākumi Sidrabenes pagastā
22.oktobrī  plkst.19 brauciens uz Nacionālā  teātra  izrādi  

“Latgola.LV”. Latgaliešu vitalitāte, kolorīti tipāži, komiskas 
sadzīves situācijas ,mīlestības peripetijas par spīti pensijas gadiem 
- latviešu izdzīvošanas recepte.

Biļešu   cenas  Ls 5.50. Pieteikties  līdz   8.oktobrim .
21.novembrī plkst.18 brauciens  uz  Dailes teātra 

koncertstāstu  “ Spēlēju, dancoju “.
Koncertā piedalās arī   orķestris  “ Sinfonietta   Rīga .”
Biļešu  cenas  Ls 4 (papildvietas ) un Ls 6. Pieteikties līdz  
12.oktobrim .
Bibliotēkā  būs apskatāma  pašu  izaudzēto  ziedu ,  augļu   

un  dārzeņu izstāde.
Oktobrī piektdienās aicinām  visus dejotgribētājus  pakalpojumu 

centrā   “Eži “:
 plkst. 17 -- jauniešus   uz   Fancy stila dejām  
 plkst. 18.30 -  uz līnijdejām. 
Vienas nodarbības dalības maksa Ls 3.
Pasniedzēja  Iveta Kalniņa - divkārtēja pasaules čempione 

līnijdejās, Latvijā  vienīgā  starptautiski sertificētā līnijdeju 
instruktore.

Tel.informācijai 26311317 , 29109265 , 20349949, Anda.

01.10. – 30.10. Zanes Balodes gleznu 
izstāde „Pilsētas dvēsele”.

15.10. plkst. 18:30 lekcija – seminārs 
hidroloģijā

„Liktenis plaukstā: roka – cilvēka 
personības vizītkarte.” Lektore – Maija Irbīte 
( tel. 29512670). Ieejas maksa: Ls 2 skolēniem, pensionāriem 
Ls 1

16.10. plkst. 18 – Harijs Ozols & Santa Zapacka 
koncertprogrammā „Veltījums Antrai Liedskalniņa”.

Ieeja: Ls 3. Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā no 4.10.
18.10. plkst. 14 Dejas atbalsta fonda „Zvaigžņu 

aka” profesionālu mākslinieku dejas izrāde „Odiseja 
projekts”.

Ieeja: Ls 2 (Ozolnieku novadā 6.-12. kl. skolēniem Ls 1)
23.10. plkst. 11-12 labdarības idejas kustības Ozolniekos 

prezentācija – diskusija.
Programmā: koncerts, kafijas pauze, sarunas un grupu 

darbs.
Aicinām piedalīties pašvaldības un izglītības iestāžu, jauniešu 

organizāciju, bibliotēku, veikalu un banku pārstāvjus u.c. Info: 
Uldis Gāle, t. 29254061

29.10 plkst. 20 amatiermākslas kolektīvu sezonas 
atklāšanas pasākums. Ballē spēlēs „Brenča muzikanti”. 
Kolektīvu atbalstītājiem dalības iemaksa Ls 1,50 līdz 26.10.

Biļešu iegāde tautas nama 2. stāva direktores kabinetā P.,O.,T.,C. 
No 11-20.

Info: t.63050144, 26525350, tautasnams@ozolnieki.lv

Ielūdzam novada ģimenes!
6. novembrī plkst. 12 piedalīsimies Mārtiņdienas ķekatu 

tērpu konkursā
„Kad varētu Mārtiņdienu aiz ausīm noturēt!”!
Vērtēs:
Tērpus un maskas
ģimenes šovu – prezentāciju (3 min); (dziesmas, dejas, 

uzdevumus...).
Galvenā balva – vienas dienas ceļojums!
Pieteikšanās līdz 15. oktobrim pa tālr.:
63050144; 26525350; tautasnams@ozolnieki.lv

9.oktobrī plkst.17 teātra izrāde 
“Salidojums”. Jautro komēdiju 
izspēlēs E.Avots, R.Vītiņa un 
A.Eņģele. Ieeja Ls 2. 
 
23.oktobrī plkst.16 uzstājas S.Zemzares vadītā deju 
grupa “Saguaro”. Ieeja bez maksas.

22. oktobrī plkst. 16 Ozolnieku TN pensionāru atpūtas 
pēcpusdiena: „Ieiesim zeltītajā rudenī!”

Omulībai līdzi ņemt mazus groziņus.
Mīļi aicināti visi novada pensionāri.

Pensionāru padome

Bērniem jauns piedāvājums!
Ozolnieku sporta centrā darbu uzsāk profesionāls 

instruktors vispārējai fiziskai sagatavotībai bērniem  
no 6-8 g un no 9-11 g. vecuma grupās.

Aicinām pieteikties uz bezmaksas regulārām fiziskām 
nodarbībām, lai iepazītu vingrošanas, akrobātikas un dažādu 
sporta spēļu elementus.

Nodarbības notiks otrdienās un piektdienās: 9-11 g. v. grupa 
no plkst. 16, bet 6-8 g.v. grupa no plkst. 17.

Uzziņas un pieteikšanās OSC, tālr. 63050516, 29452792

• Katru darba dienu no plkst. 
12-16 „Dienas piedāvājums” - 
masu slidošana par 1 latu stundā 
(slidu noma nav iekļauta).

• Ceturtdienās plkst. 17:15 
un sestdienās plkst. 12:15 – slidotapmācība (Ls 15 mēnesī).

• Ozolnieki/Monarch spēles:
16.oktobrī plkst. 16 Ozolnieki/Monarch – Energija/Orakulas
17.oktobrī plkst. 14 Ozolnieki/Monarch – Energija/Orakulas
27.oktobrī plkst. 19:30 Ozolnieki/Monarch – HS Rīga/LSPA
30.oktobrī plkst. 15 Ozolnieki/Monarch – SMS Credit
Ieeja uz visām spēlēm bez maksas.

Aicinām uz 
slidotapmācību!

Ledus skola «Zemgale» 
paralēli dažādiem ledus sporta 
veidu treniņiem piedāvā arī 
slidotapmācību bērniem no trīs 
gadu vecuma. 

Slidošanas treniņi norisinās 
divreiz nedēļā – ceturtdienās 
no pulksten 17.15 un 
sestdienās pulksten 12.15, un 
tajos pieredzējuši ledus skolas 
treneri bērniem māca visu no 
pašiem pamatiem. 

Kad bērns būs iemācījies labi 
slidot, būs iespēja izvēlēties 
kādu no specializētajiem sporta 
veidiem – šorttreku, hokeju vai 
daiļslidošanu. 

Atgādinām, ka uzņemšana 
notiek arī jau šo minēto sporta 
veidu nodarbību pulciņos. 

Papildus informāciju var iegūt 
pa tālr. 63050615, 20386080, 
20386070. 

Vingrosim!
Pirmdienās 18:30 step 

aerobika (Ieva)
Otrdienās 18:30 nūjošana 

(Zanda)
19:30 kalanētika (Zanda)

Ceturtdienās 18:30 nūjošana 
(Zanda)

19:30 kalanētika (Zanda)
20:30 vingrošana uz 

bumbām (Ieva)

Informācija pie treneriem
Ieva, t. 26750994

Zanda, t. 22000135

Skriesim 
pusmaratonu!

SK „Ozolnieki” un novada 
domes rīkotais Ozolnieku 
rudens pusmaratons notiks 
23. oktobrī plkst. 10.

S k r ē j i e n a  s ā k u m s 
Ozolniekos, mežā, iepretim 
Līgo pļaviņai, bet finišs – pie 
sporta nama.

Visi, kuri vēlas startēt 
pusmaratonā, aicināti pieteikties 
līdz 15. oktobrim, tel. 26086671 
vai sporta centrā.

Aizsaulē aizgājuši:
Vera Cīrule (1928)
Franciska Daukule (1927)
Gaļina Derevjagina (1928)
Ilze Kliedere (1940)
Anfisa Koškina (1939)
Eleonora Loce (1935)
Anna Lūse (1915)

Anatolijs Smertjevs (1964)
Marta Štrausa (1934)
Alvis Tambaks (1939)
Helēna Vuškārniece (1929)

Mīļi sveicam oktobra jubilārus!

Pavisam drīz, pavisam drīz...
jau dzērves tālā ceļā dosies,
un atkal vienu nodzīvotu vasaru
un launagu uz saviem spārniem
līdzi aiznesīs.

Imants Auliņš
Ausma Barupa
Dzidra Grundšteina
Ārija Lankinena
Nadežda Tenča
Agra Krivāne
Garoļds Vinniks Novada dome

O z o l n i e k u  n o v a d a 
Salgales Mūzikas skola savu 
piecu gadu jubileju atzīmēs 
ar pedagogu un audzēkņu 
koncertu 29. oktobrī.

Laipni aicināti visi!
Izsaku pateicību par rūpīgu izmeklēšanu, ārstēšanu un 

pūlēm, neskaitot darba stundas, mūsu Ānes medpunkta 
feldšerītei Irēnei.

Jeļizaveta Kuzmina

Airēšanas nakts maratonistiem atkal 
rekords!

Mācību gads Ozolnieku 
vidusskolas audzēkņiem 
sācies ar uzvarām sportā.

Mūsu skolēni piedalās Jelgavas 
novada un Ozolnieku novada 
skolēnu sporta spēlēs. Sacensībās 
futbolā pirmie uzvarētāji B grupā: 
Artis Staļģis, Edgars Ratkevičs, 
Emīls Dobrājs, Grigorijs Misjuks, 

Esam lieliski futbolisti!
Edgars Jusis, Deins Landsbergs, 
Elvis Landsbergs, Klāvs Sviķis, 
vārtsargs-Rihards Valters.

 C grupā uzvaru izcīnīja: Helvijs 
Staļģis, Ernests Skrūzmanis, 
Nils Dobrājs, Dāvids Lukjānovs, 
Raivo Veļiks, Edgars Bļodnieks, 
Timurs Sergejevs, Reinis 
Bērziņš, vārtsargs-Renārs 
Hincenbergs. Visi sportisti 
laukumā izgāja  ar vienu kopēju 
mērķi- sadarbojoties  uzbrukumā 
un aizsardzībā, uzvarēt! Varu 
uzslavēt ikvienu spēlētāju par 

sportisko azartu un labu spēles 
kultūru laukumā. 

Paldies vecākiem, kuri mūs 
atbalsta. 

Rasma Skruļa, 
sporta skolotāja


