
OzOlniekuavīze ar saknēm novadā

Turpinot iesāktās labās tradīcijas, 
novada svētkos Ozolnieku Sporta 
centra stadionā kuplā skaitā pulcējās 
ģimenes, kas laika posmā no šī gada 1. 
janvāra līdz 30. jūnijam piedzīvojušas 
īpašo brīdi - mazuļa nākšanu pasaulē. 
Laimes māte ir centīgi apstaigājusi 
Ozolnieku novada ģimenes, ieskatīju-
sies pa lodziņu un devusi savu svētību 
jauno dzīvībiņu rašanās brīnumam. 
Šī gada pirmajā pusē skaistāko noti-
kumu piedzīvojuši 72 mazuļu vecā-
ki, starp kuriem arī trīs dvīņu pāri. 
Bērniņu vecākiem pasākumā svinīgi 
pasniedza sudraba karotītes ar Ozol-
nieku novada simboliku.

Nosaucot jaundzimušo vārdus, 
dzirdam, ka daudziem bērniņiem 
doti latviski vārdi - Jānis, Edgars, 
Dārta, Miķelis, Rūdolfs, Elza, Anna 
un Madara. Dažiem vecāki, pie šū-
puļa stāvot, dāvājuši arī skaistus un 
neparastus vārdus - Mare, Elisa, An-
gelina, Sidnija.

Pērn, 2013. gadā, Ozolnieku nova-
dā pirmajā pusgadā bija piedzimuši 
64 mazuļi, bet šī gada pirmajā pusē 
sagaidīti par 8 bērniņiem vairāk. 

Ozolnieku novada domes priekšsē-
dētājs Pēteris Veļeckis un priekšsēdē-
tāja vietnieks Guntis Rozītis, sveicot 
jaundzimušos novadniekus, vēlēja 
vecākiem un mazuļiem labu veselību, 
audzināt  mazos ar atbildīgu mīles-
tību, lai bērni augtu ar lepnumu par 
savu dzimto pusi.

Uzrunājot bērnu vecākus, atklājās, 
ka jaundzimušais daudzās ģimenēs 
ir trešais, ceturtais un pat piektais 
bērniņš. Ozolnieku novada jaunsar-
gu instruktors Zemessardzes virsser-
žants Ēriks Grinevics pēc dāvanas no 
pašvaldības ierodas tērpies formā un 
smaidot vadībai ziņo, ka mazā Rebeka, 
kura guļ pusdienu miedziņu, ir piektā 
Grinevicu ģimenes atvasīte. Svinētāju 
pulkā skatienu piesaista kuplā Rihteru 
ģimenes saime no „Aizupēm”. Tētis 
Andris lepojas ar bērniem un sievu 
Sarmīti: „Tagad man ir liela ģimene - 
trīs dēli un meitiņa. Jaundzimušo no-
dēvējām par Jānīti, lai visi kopā varam 
svinēt šos svētkus.”

Dubultu prieku un dubultas rūpes 
šogad piedzīvojusi Jorenu ģimene, 
kurā aug pusgadu veci dvīnīši - mei-
tiņa Adele un dēliņš Miķelis. Bērnu 
tētis Mārtiņš Jorens laimīgi smaida: 
”Mēs ar sieviņu Evitu nevaram pa-
teikt vai ar dvīņiem ir grūtāk, jo ne-
zinām, kā ir auklēt vienu bērnu. Bez 
bērnu vecmāmiņas un tantes atbalsta 
gan laikam mēs galā netiktu. Dēls ti-
cis pie vārda Miķelis, lai mēs ģimenē 
varētu svinēt no Miķeļiem līdz Mār-
tiņiem. Pirmā piedzima meitiņa, viņa 
mums tāda aktīvāka. Bērniņi jau mā-
cās velties. Mazuļi ir mūsu ģimenes 
laime un acuraugs.”

Vecvecāku godā celti, Antra un 
Pēteris Pošeikas smaida: ”Laime ir 
ģimenē un prieks, ka mūsējā gadu 
no gada kļūst arvien kuplāka ar maz-
bērniņiem.” Novadnieku ģimenes, 
vaicātas par laimi, ar lepnumu rāda 
savas mazās atvasītes, augstu paceļ, 
noskūpsta un maigi pieglauž pie vai-
ga. Skanīgus muzikālus sveicienus 

ģimenēm sniedza Muzikālais teātris 
„Nianse” Ingūnas Lipskas vadībā 
un Ozolnieku bērnu tautisko deju 
kolektīvs, vadītāja - Mārīte Skrinda. 
Jaundzimušo sveikšanas pasākumi 
tiek organizēti divreiz gadā. Nākam-
reiz jaundzimušos sveiksim janvārī, 
apkopojot šī gada otrās puses mazu-
līšus. Ģimenes, kas bija aicinātas, bet 
netika uz jaundzimušo sveikšanas 
pasākumu, ir  gaidītas Ozolnieku no-
vada domē, kur varēs saņemt piemi-
ņas karotītes.

Solvita Cukere
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Ozolnieku Sporta centra 
stadions jau ceturto reizi ar 
siltiem saules stariem un 
krāsainu kultūras program-
mu sagaidīja novada iedzī-
votājus, lai kopā svinētu 
Ozolnieku novada svētkus 
„Ar saknēm novadā”! Šī 
gada svētku tēma „Laimes 
kokteilis” vienoja mazos un 
lielos novadniekus, ļaujoties 
vīzijai, kas dara mūs laimī-
gus un kā tapt laimīgākiem.

Uzrunājot svētku dalīb-
niekus, Ozolnieku novada 
domes priekšsēdētājs Pēte-
ris Veļeckis uzsvēra: ”Ozol-
nieku novada iedzīvotāji un 
draugi! Šī gada pasākuma 
tēma „Laimes kokteilis” ro-
sina mūs aizdomāties, kādas 
sajūtas cilvēkam ir jāizdzī-
vo, lai justos patiesi laimīgs. 
Šodien, nesteidzīgi baudot 

svētku pasākumus un svel-
maini skaisto vasaras dienu, 
piedāvāju ikvienam aizdo-
māties, kas ir Jūsu laimes 
formula. 

Jūtos patiesi laimīgs būt 
šodien kopā ar Jums, dzī-
vot katru dienu saņemot 
un sniedzot mūsu nova-
da iedzīvotājiem patiesas 
emocijas, kas mani pārpil-
da, pildot savus ikdienas 
pienākumus. Es gūstu gan-
darījumu no sava darba, 
redzot, kā plaukst mūsu 
novads, cik apmierināti ir 
mūsu cilvēki un cik daudz 
darāmā vēl ir priekšā! Vē-
los pateikties Jums visiem 
par darbu, jo mēs ik dienu 
varam lepoties ar mūsu ie-
dzīvotāju sasniegumiem! 
Lai mums visiem skaista 
un izdevusies vasara!”

Ceturtajos Ozolnieku novada svētkos 
baudījām laimes izjūtu kokteili

Bērni ir lielākā laime - novadā piedzimuši 72 mazuļi!
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Šovasar Ozolnieku novada jau-
niešu centri ir sarūpējuši interesan-
tu un košu pasākumu programmu. 
Jūnija pirmajās dienās Ānes jau-
niešu iniciatīvu centrā norisinājās 
divu dienu apmācības un sadarbī-
bas pasākums Ozolnieku un Grobi-
ņas novadu jauniešiem. Apmācības 
tika organizētas ar mērķi veicināt 
Ozolnieku novada jauniešu lokāl-
patriotismu, padziļinot priekšsta-
tus par jauniešu darbu novadā un 
ārpus tā. Jauniešu centru vadītāji 
dalījās darba pieredzē novados un 
pagastos. Ar prieku secinājām, ka 
mūsu novadā ar pašvaldības atbal-
stu jaunatnes darbs attīstās strau-
jiem soļiem.

 Nākošais jauniešu pieredzes 
apmaiņas pasākums “Draugi nevar 
būt par daudz” norisinājās pirms 
Jāņiem kopā ar Jelgavas novada 
jauniešiem. Ozolnieku novada un 
Vircavas pagasta jauniešu sadrau-
dzības pasākuma pirmā daļa no-
risinājās Ānes jauniešu iniciatīvu 
centrā, bet sadraudzības otrā daļa 
notika Vircavas pagasta Alterna-
tīvās aprūpes pakalpojumu (AAP) 
centrā “Kamenītes”. Jāpiebilst, ka 
ciemos uz Vircavu Ozolnieku nova-
da jaunieši devās kājām, veicot 15 
km pārgājienu. Saules nogurdinā-
ti, bet priecīgi par atkalredzēšanos 
jaunieši ieradās Vircavā, kur viņus 
sagaidīja interesanta sportiskām 
un izglītojošām aktivitātēm bagāta 
divu dienu programma. Jaunieši 
mērojās spēkiem basketbolā un 
piedalījās orientēšanās pasākumā. 

Guvām vērtīgu informāciju par jau-
niešu apmaiņas iespējām. Ieklau-
sījāmies jauniešos no Vācijas, kuri 
veic brīvprātīgo darbu Jelgavā.

Pirmo reizi Ozolnieku novada 

jauniešu 
centri 
veidoja 
realitā-
tes šovu 
„Neuz-

varamais”, kura laikā dalībnieki 
vecumā no 18 līdz 25 gadiem tika 
nošķirti no ārpasaules un ikdienas. 
Caur dažādiem pārbaudījumiem 
noskaidrojot spēcīgāko un izturīgā-

ko dalībnieku. Realitātes šova “Ne-
uzvaramais” filmēšana norisinājās 
četru dienu garumā no 28. līdz 31. 
jūlijam. 

Ozolnieku novada jauniešiem 
tiek piedāvāta iespēja pieteikties 
jauniešu apmaiņas braucienam uz 
Vāciju, netālu no Hannoveres (Kul-
turherberge Werneshöhe), no 10. 
līdz 20. augustam. Jaunieši Vācijā 
piedalīsies radošajās darbnīcās ar 
dažādiem materiāliem. Toties gulēt 
jauniešiem būs iespēja lielās indi-
āņu teltīs pa 15-20 cilvēkiem kopā. 
Brauciena mērķis ir starpvalstu 
jauniešu attiecību uzlabošana un 
jaunu kultūru iepazīšana. 

29. augustā piedāvāsim iespēju 
piedalīties Jauniešu dienas pasā-
kumā, pavadot aktivitātēm bagātu, 
radošu dienu pozitīvā gaisotnē. Pal-
dies Ozolnieku novada pašvaldībai, 
ka jaunieši var dalīties pieredzē, 
tikties dažādos Latvijas novados, 
paplašināt savu redzesloku un iegūt 
jaunus draugus.

Santa Tuherma, Ozolnieku jauniešu 
centra “ Alternatīva” vadītāja

7. jūlijā Ozolniekos darbu sā-
kusi jauna ģimenes ārsta prakse. 
SIA “Beires prakse” izvietota Sko-
las ielā 9, Ozolniekos, Ozolnieku 
pagastā, Ozolnieku novadā, Soci-
ālās aprūpes centra (SAC) “Zem-
gale” A korpusa 1. stāvā, ar atse-
višķu ieeju korpusa galā no meža 
puses. Prakse pieejama jebkuram 
novada iedzīvotājam, arī cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem. 
Praksē pieņem ģimenes ārste 
Evelīna Beire un no augusta arī 
ārsta palīgs Diāna Līgotāja.

Astrīda Kroģere, SAC ”Zemga-
le” direktore: „Mūsu iestādes se-
niori ir ieguvēji, jo katru dienu uz 
vietas ir mediķis, kurš apmeklē 
pacientus. Mēs esam priecīgi par 
šo sadarbību un ārstes pretim-
nākšanu mūsu darbinieku atvaļi-
nājuma laikā.”

Prakses tālrunis: 68610016, 
e-pasts: evelina.b@inbox.lv 

Prakses darba laiks: 
DIENA DARBA LAIKS
Pirmdiena 8:00 – 16:00
Otrdiena 11:00 – 19:00
Trešdiena 8:00 – 16:00
Ceturtdiena 10:00 – 18:00
Piektdiena 8:00 – 16:00

Jauniešiem aktivitātēm piesātināta vasara 

Ozolniekos atvērta jauna 
ģimenes ārsta prakse

JūliJa sēdē 
OzOlnieku nOvada 
dOme nOlēma:

1. Iecelt Ozolnieku novada 
Veselīga dzīvesveida un sporta no-
daļas vadītājas amatā Elīnu Rozīti.

2. Apstiprināt „Noteikumus 
par pašvaldības atbalstu kultūras 
attīstības veicināšanai Ozolnieku 
novadā”.

3. Apstiprināt Ozolnieku 
novada Salgales pagasta ģerboņa 
apraksta un attēla projektu un ie-
sniegt Kultūras ministrijai ģerboņa 
reģistrācijai.

4. Apstiprināt Ozolnieku 
novada pašvaldības ceļu fonda 
uzlabošanas plānu. 

5. Pilnveidot Ozolnieku 
novada teritorijas plānojuma 
2012.-2024. gadam redakciju 
atbilstoši publiskās apspriešanas 
rezultātiem.

6. Uzsākt zemes ierīcības 
projekta izstrādi Ozolnieku novada 
pašvaldībai piederošai zemes 
vienībai Skolas iela 10, Ozolnieki, 

Ozolnieku novads, ar mērķi atdalīt 
no tās divus zemes gabalus.

7. Apstiprināt Ozolnieku 
novada Būvvaldes gala ziņojumu 
par būvniecības ieceres „Kapliča” 
Tetelē, Cenu pagastā, Ozolnieku 
novadā publiskās apspriešanas 
rezultātiem.

8. Veikt grozījumus Ozolnieku 
novada domes maksas pakalpoju-
mu sarakstā, maksas pakalpoju-
mu sarakstu papildinot:

9. Nodot Jelgavas rajona 
Invalīdu biedrībai bezatlīdzības 
lietošanā uz vienu dienu Ozolnie-
ku novada pašvaldībai piederošu 
autobusu ekskursijai uz Aglonas 
Invalīdu biedrību.

10. Atbrīvot no pašvaldības 
nodevas par tirdzniecību publiskās 
vietās 2014. gada 26. jūlija Ozol-
nieku novada svētku amatnieku un 
mājražotāju tirdziņa dalībniekus.

Cena bez 
PVN, EUR

PVN, 
EUR

Cena ar 
PVN, EUR Atlaides

8.
SAC Zemgale sniegtie maksas 
pakalpojumi

8.1.
samaksa par miruša klienta ģērbšanu 
un apkalpošanu:  pakalpojums SAC 20,00 0,00 0,00 nav

8.2.
par aukstumiekārtu izmantošanu 
mirušā glabāšanai 1 diennakts SAC 4,50 0,00 0,00 nav

Skolēnu vecāki ir informēti, 
ka rūpes par finansējumu skolē-
nu mācību līdzekļu sagādāšanai 
uzticētas pašvaldībai, nodrošinot 
mācību līdzekļus, kas izmantoja-
mi izglītības iestādē un skolēnu 
individuālai lietošanai mājās, tai 
skaitā darba burtnīcas, savukārt 
vecākiem par savu naudu ir jā-
nodrošina bērniem individuālie 
mācību līdzekļi un personiskās 
lietošanas piederumi, piemēram, 
skolas soma, ikdienas un svētku 
apģērbs, sporta tērps, rakstām-
piederumi, apavi un citas perso-
niskās lietas.

Saskaņā ar Ozolnieku nova-
da domes Saistošajiem noteiku-
miem Nr.14/2012 „Par Ozolnieku 
novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem”, Sociālais dienests, 
izvērtējot ģimenes situāciju, var 
piešķirt vienreizēju pabalstu mā-

cību līdzekļu iegādei un pabalstu 
bērnu ēdināšanai skolā un pirms-
skolas izglītības iestādēs.

Ja ģimenei ir tiesības saņemt 
atbalstu bērnu sagatavošanai 
skolas gaitām, vecākiem jāgriežas 
Ozolnieku novada Sociālajā die-
nestā, kur tiks piešķirta dāvanu 
karte 30.00 eiro vērtībā. Dāvanu 
karti var izmantot iegādājoties 
mācību līdzekļus kancelejas pre-
ču veikalā. 

Pašvaldība sniedz sociālo palī-
dzību personām (ģimenēm), ku-
ras savu dzīvesvietu ir deklarēju-
šas Ozolnieku novada teritorijā.

Ozolnieku novada Sociālā 
dienesta adrese: Parka iela 4, 
Brankas, Cenu pagasts, Ozolnie-
ku novads, tālrunis: 63084705, 
26110405.

Sarmīte Strode, Sociālā dienesta 
vadītāja

Salgales pagasta pārvaldes va-
dītāja Eva Segliņa sadarbībā ar 
LU Latvijas vēstures institūta di-
rektoru Gunti Zemīti izveidojuši 
ģerboņa aprakstu, bet ģerboņa 
zīmējumu veidojusi Dzintra Ze-
mīte, ar savu ieceri novadniekus 
iepazīstinot iedzīvotāju sapulcēs 
šī gada maijā.

Ģerbonī attēlota sudraba stop-
sakta zilā laukā, kas simbolizē 
Lielupi, kuras krastos atrodas 
Salgales pagasts. Uz Lielupes fona 
attēlota seno zemgaļu sudraba 
stopsakta, kas atrasta arheoloģis-
kajos izrakumos Salgales Pudžās. 
Sudraba stopsakta raksturo Sal-
gali kā senu zemgaļu apdzīvotu 

vietu un simbolizē novada bagā-
tību senatnē. Ģerboņa lejasdaļā 
attēlota zelta vārpa, kas simbo-
lizē pagasta bagātību mūsdienās 
- Zemgales auglīgos laukus un 
pagasta ļaužu čaklumu.

Jūlijā, pamatojoties uz liku-
ma „Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 7. punktu, Ģerboņu 
likuma 3.pantu, izstrādātais Sal-
gales pagasta ģerboņa apraksta 
un attēla projekts vienbalsīgi ir 
apstiprināts Ozolnieku novada 
domes sēdē un tālāk iesniegts 
Kultūras ministrijai ģerboņa re-
ģistrācijai.

Solvita Cukere

Šodien ne vienmēr novērtējam, 
ka mums ir sava valsts un tautai 
ir iespēja dzīvot savā zemē. Pagā-
jušā gadsimta četrdesmitajos un 
piecdesmitajos gados dzīvojošie 
nevarēja būt droši par rītdienu, jo 
viņus apdraudēja divu okupācijas 
varu režīma represijas. 

Tagadējā Ozolnieku novada 
vēsturiskie pagasti smagi cieta 
1941. un 1949.gada masu depor-
tācijās. Visu Staļina režīma perio-
du notika represijas, kas bija ne-
žēlīgas un postošas. Katru gadu 
bijušajā koncentrācijas nometnes 
vietā Jelgavā pie kultūras nama 
„Rota” atceras 1945. gada feb-
ruāra represijas Zemgalē, kurās 
cieta vairāk nekā 4000 iedzīvo-
tāji. Viņu vidū bija arī Ozolnieku 
pagasta vecākais Jānis Krastiņš, 
kurš mira nometnē Soļikamskā. 
Ozolnieku pagasta vecākā viet-
nieks un pagasttiesas priekšsēdē-
tājs Pēteris Vējonis tika izsūtīts 
1949. gada 25. martā. Viņa dēlu 
Pēteri kā pretpadomju organizā-
cijas biedru ieslodzīja NKVD no-
metnē. Pēteris Vējonis atgriezās 
no Sibīrijas, bet dēls neizturēja 
nežēlīgo nometnes režīmu.

Šādu salauztu dzīvesstāstu ir 
tūkstošiem. Lai viņus godinā-
tu, daudzviet Latvijā iekārtotas 
piemiņas vietas. Mūsu novada 
komunistiskā režīma upurus pie-
minam pie  Garozas pamatskolas, 
kur ierīkota piemiņas vieta par 

Salgales pagasta iedzīvotāju zie-
dojumiem.

Pēc Ozolnieku novada domes 
Kultūras nodaļas iniciatīvas jau-
tājumu par politisko represiju 
upura vietas ierīkošanu izska-
tīja Ozolnieku novada domes 
Izglītības, kultūras un veselīga 
dzīvesveida komiteja. Pieņemts 
lēmums, ka līdz 2015. gada 14. 
jūnijam Ozolnieku ciemā jāierīko 
piemiņas vieta represētajiem no-
vadniekiem. Darba grupā iekļauti: 
Guntis Rozītis, Ozolnieku novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks, 
Rita Barona, Kultūras nodaļas 
vadītāja, Aija Ziemeļniece, domes 
deputāte, LLU ainavu arhitektū-
ras specialitātes profesore, Aigars 
Stillers, Ozolnieku novada vēstu-
res ekspozīcijas krājuma glabā-
tājs. Izsludināta apspriešana, kur 
ierīkojama piemiņas vieta, tāpēc 
lūdzam novadniekus izteikt savu 
viedokli un idejas gan rakstvei-
dā, gan mutiski Ozolnieku nova-
da vēstures ekspozīcijas krājuma 
glabātājam (Ozolniekos, Rīgas 
ielā 29, 2.stāvā, Aigars Stillers, 
tālrunis 29132901, e-pasts aigars.
stillers@ozolnieki.lv) vai Ozolnie-
ku Tautas namā (Ozolniekos, Rī-
gas ielā 23, Rita Barona tālrunis 
26525350, e-pasts tautasnams@
ozolnieki.lv), novada Kultūras 
nodaļā līdz 15. septembrim.  

 Aigars Stillers, Ozolnieku nova-
da vēstures ekspozīcijas krājuma 

glabātājs

Pašvaldība aicina iedzīvotājus 
ievērot visus nepieciešamos pie-
sardzības pasākumus, lai aizka-
vētu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) 
izplatību Zemgales reģionā. PVD 
informē, ka šobrīd ārkārtas si-
tuācija izsludināta astoņos nova-
dos Latgales reģionā, kur ĀCM 
konstatēts mežacūkām un mājas 
cūkām.

 Iedzīvotāji tiek aicināti atturē-
ties apmeklēt teritorijas Latgalē, 
kur ir izsludināta ārkārtas situā-
cija. Arī mednieki lūgti ievērot 
piesardzības pasākumus. Nome-
dīto mežacūku paraugi jāiesniedz 
izmeklēšanai uz ĀCM, par to pie-
nākas samaksa 21,30 eiro apmērā. 
Jāziņo PVD par ikvienu pamanītu 
aizdomīgu gadījumu, ja novērota 
netipiska mežacūku uzvedība vai 
ir atrasts mežacūkas līķis. 

Jāziņo PVD pa tālru-

ni 63007694 vai 63021124, 
20260400 - tālrunis pa kuru 
var saņemt informāciju par ĀCM 
profilakses un apkarošanas pasā-
kumiem.

Ja teritorijā konstatēs ĀCM, 
dienesta inspektori nekavējoties 
apsekos visas karantīnas zonā 
esošās reģistrētās cūku novietnes 
un noņems analīzes laboratoris-
kiem izmeklējumiem. Saimnie-
kiem, kuri audzē cūkas, tās jā-
reģistrē Lauksaimniecības datu 
centra datu bāzē. Cūku turētājiem 
jāņem vērā, ka slimības uzliesmo-
juma gadījumā kompensācijas 
tiks maksātas tikai saimniekiem, 
kuri ir reģistrējuši cūkas.

Informācija par ĀCM un pro-
filakses pasākumiem pieejama 
PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv.

Jānis Grosbārdis, PVD 
Dienvidzemgales pārvaldes 

vadītājs (tālr. 26807681)

Veidosim piemiņas vietu 
represētajiem 

Skolēnu vecāki var 
saņemt palīdzību

Uzmanību – Āfrikas cūku mēris 
apdraud saimniecības!

Apstiprināts 
Salgales 
pagasta 
ģērboņa 
projekts
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Ozolnieku novada Kultūras nodaļa pateicas par 
skaisti nosvinētajiem 
4. novada svētkiem!
Ozolnieku novada Kultūras nodaļa pateicīga visiem, kuri aktīvi 
iesaistījušies ceturto Ozolnieku novada svētku sagatavošanā un 
sekmīgā norisē. 
Svētku “Laimes kokteilis” bija pildīts ar Ozolnieku novada iedzīvotāju 
darbaprieku, pozitīvismu un aktivitāti, Ozolnieku novada domes atbal-
stu un brīnišķīgiem laika apstākļiem. 
Sirsnīgs paldies par sadarbību un aktīvu līdzdalību Ozolnieku novada 
iedzīvotājiem, amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem, 
paldies novada izglītības iestādēm par radošo darbnīcu organizēšanu 
un vadīšanu.
Paldies atbalstītājiem- SIA „Ozolnieku KSDU”, SIA „Dzars”, SIA „Konstants”, 
SIA”Piroteks Balt, IK „Rešetilovs un Co”, SIA „Astarte nafta”.
Pēc novada svētkiem augustā Kultūras nodaļas darbinieki dosies 
atvaļinājumā, lai uzkrātu spēkus jaunajai sezonai un tiktos ar Jums jau 
septembrī, aicinot ikvienu aktīvi līdzdarboties novada kultūras dzīvē! 

Rita Barona, Ozolnieku novada Kultūras nodaļas vadītāja

svētki

Ozolnieki novada svētku gaisotnē ikviens dalībnieks varēja atrast 
tīkamu svinēšanas veidu un ļauties savas laimes receptes apcerei. 
Pirmo „laimes kokteiļa” malku izbaudījām satikšanās un kopā būša-
nas priekā, dodoties tradicionālajā svētku gājienā. Ozolnieku novada 
svētku gājiens šogad pulcēja 25 novada kolektīvus un viesus - kapellu 
„Žvelgaičiai kaimo” no Lietuvas. Viesi piedalījās un muzicēja svētkos 
Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros.

„Laimes kokteiļu” recepšu degustācijā Ozolnieku Sporta centra 
stadionā varējām ieklausīties atraktīvos novada iestāžu un uzņēmu-
mu kolektīvu priekšnesumos. Visiem svētku dalībniekam bija iespēja 
padalīties ar savu „laimes recepti” rakstiskā vai ilustratīvā veidā.

Ikviens svētku dienā uzrunātais novadnieks droši apgalvoja, ka 
kādā savas dzīves posmā ir juties ļoti laimīgs. Dažiem senioriem 
šķiet, ka laime ir pagātnē, bet jauniešiem, ka tā būs kaut kad rīt. Svēt-
ku dalībnieku nosauktās „laimes kokteiļa” sastāvdaļas bija personiski 
individuālas. Vienam tā bija atpūta harmoniskā dvēseles stāvoklī, vēl 
citam aktīva un enerģiska iemīļota nodarbe. Kā laimi veicinoši dvē-
seles stāvokļi tika nosaukti prieka, piepildījuma, stabilitātes, pārlie-
cības, pašpietiekamības un gandarījuma sajūtas. Priecājos līdzi tām 
smaidīgajām ģimenēm, kas pauda gandarījumu ar esošu stāvokli, 
pašpietiekamību par tagadni, ierasto darbu veikšanu un rūpēm par 
līdzcilvēkiem.

Savukārt citi uzsvēra, ka laimes sajūtas spēcīgi motivē un virza 
pretim nospraustajiem mērķiem, jaunām dzīves iespējām. Daži at-
zinās, ka dzīvē visvairāk sasnieguši, kad izjutuši laimi mīlēt. Daudzi 
novadnieki jūtas gandarīti un laimīgi par paveikto, kā arī tagadnes 
dzīves pozitīviem momentiem. Vairāki ieteica ik dienas novērtēt un 
no sirds priecāties par to, kas ir, tā vairojot pozitīvo.

Uzrunāto novadnieku visbiežāk nosauktās vērtības, kas sniedz ilg-
stošu piepildījuma un laimes sajūtu ir ģimene, bērni, darbs un sakār-
tota dzīves vide. Katram pašam jāpadomā, kas ir tas, kas man sniedz 
vislielāko gandarījumu un prieku. Dzīvojot tagadnē, jārod mirkļi, lai 
ļautos laimes sajūtām, ik pa brīdim iemaisot savu „laimes kokteili”.

Svētkos novadnieki varēja gan ļauties daudzveidīgo pasākumu 
mierīgai baudīšanai, gan „ķert laimes hormonus” aktīvi līdzdarbo-
joties dažādās aktivitātēs - dziedot, dejojot, piedaloties radošajās 
darbnīcās, sportiski izkustoties, iesaistoties šovos un paceļoties gaisa 
balonā.

Nebaidīsimies ne vien svētkos, bet arī ikdienā sev tuvajiem cilvē-
kiem pateikt - es jūtos laimīgs ar to, kas man ir! Biežāk atgādināsim 
saviem ģimenes locekļiem, ka viņi dara mūs patiesi laimīgus! Vēro-
jot krāšņo svētku uguņošanu, katrs klusībā vēlējām: „Daudz laimes 
Ozolnieku novadam!” 

Solvita Cukere

Ingus Vidiņš - svētku pasākuma vadītājs - Skus-
teņslauķis: „Laime neslēpjas pasaulē materiā-
lajās lietās, tā ir sajūta, kas slēpjas mūsos, un 
kuras pavēlnieki esam mēs paši. Esmu laimīgs 
par tik, cik daru laimīgus citus cilvēkus!”
Rita Barona: „Šīs zemes gaitās laimes galve-
nās sastāvdaļas ir šādas - cilvēkam kaut kas ir 
jādara, kaut kas jāmīl un kaut kam jātic!”
Madara Griba: „Mums ir brīnišķīgas ģimenes, 
darbs, kurš patīk un labi draugi.”
Ingūna Lipska: „Lai “Svētku laimes kokteilis” 
piepildās ar košām emocijām un daudzām, 
daudzām laimes dzirkstelītēm! Lai mazie aug 
lieli un braši un mēs visi kopā darām viens otru 
laimīgus!”
Pošeiku ģimene: ”Laime ir dzīvot Ozolnieku no-
vadā! Mūs laimīgus dara skaists laiks, smaidīgi 
cilvēki un galvenais - ģimene!”
Poču ģimene: „Laime ir smaidi, bērni, Mīlestība 
un draugi.” 
Ziemeļu ģimene: „Mūsu laime ir dēls Gustavs, 
saticība, prieks, Mīlestība, veselība tuviniekiem 
un labi draugi.”
Broku ģimene: „Laime ir uzticība ģimenē, mīļš 
darbs un, kad Tu sajūti piederību savai dzimtai 
Ozolnieku novadā.”
Vanagu ģimene: „Laime ir atbalsts, savstarpēja 
sapratne, sirsnīgas sarunas, kopības sajūta pa-
sākumos, veselība, Mīlestība un bērni.”
Kaives ģimene: „Laime, ja darbs ir sirdslieta un 
valda optimisms ģimenē.”
Grundmaņu ģimene: „Laimi ģimenē rada sati-
cība, atbalsts un dziesmas. No tā nāk viss pārē-
jais labais dzīvē.”
Landsbergu ģimene: „Laimes sajūtu rada sav-
starpēja Mīlestība, trīs bērni, mājdzīvnieki, laba 
atpūta un saturīgi pasākumi.”
Salgales pamatskolas kolektīvs: ”Laimīgiem 
cilvēkiem stiprā novadā novēlam zemes auglī-
bu, ozola spēku, Lielupes ritumu, straujumu un 
spirgtumu!” 
Ozolnieku aptiekas SIA „Dzars” kolektīvs: 
„Novadam vēlam līdzsvarotu attīstību kopā ar 
darbīgiem, mīlošiem un laimīgiem cilvēkiem. 
Darbosimies! Ticēsim sev un izbaudīsim „lai-
mes kokteili” katru dienu mīlestībā, veselībā un 
darbā.”
Eva Segliņa, Salgales pagasta pārvalde: „Lai-
mi rada skaista vasara, labi kolēģi un svētku sa-
jūta. Prieku kā saules glāstu ik rītu no jauna rast 
un laimi ikdienas steigā allaž nosargāt prast!”
Ozolnieku novada bibliotēkas un vēstures eks-
pozīcijas glabātājs: ”Kokteilī iejaucam zināša-
nas, informāciju un izaugsmi, lai dzīve novadā ir 
krāsaina, harmoniska un laimīga!
Sporta komplekss „Mālzeme”: „Novadam no-
vēlam tikai uzvaras un baudīt laimes sajūtu vi-
sās dzīves sfērās!”

Laimes izjūtas stūrakmeņi – sakārtota  dzīves vide, ģimene, bērni un darbs!
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Cenu pagasta piemājas saimniecī-
bā “Siliņi” noskaņoti nopietni strādāt, 
lai citi var baudīt vietējā medus sal-
dumu. Mājas atrodas skaistā vietā aiz 
Misas upes. Visapkārt 2 hektāru pla-
tībā pašu iedēstītas zaļo jaunas ābelī-
tes. Vēsma nodarbojas ar biškopību 
piecus gadus, pirms tam atkārtojusi 
LLU Lauksaimniecības fakultātē gū-
tās zināšanas un divus gadus apmek-
lējusi mūžizglītības kursus. 

Ar ģimenes vīriešu atbalstu “Sili-
ņos” Vēsma Joela izveidojusi piemā-
jas saimniecību un sākusi darboties 
ar 5 nopirktām bišu saimēm, savairo-
jusi tās līdz 64. Pērn bijis labs medus 
gads, kad iegūts vairāk nekā 600 litri 
saldā un veselīgā bišu produkta. „Šis 
gads ar vēlo pavasari un jūnija lie-
tavām nebūs tik ražīgs. Bites šogad 
izspietoja, lai gan pārziemojušas bija 
labi. Daudzas saimes sadalījās, bet 
lietus bitēm neļāva pienācīgi strādāt. 
Cenu kāpums medum jau tagad jū-
tams,” pārdomās dalās biškope.

„Nekam kredītus neesam ņēmuši, 
baidos no parādiem,” smej saimnie-
ce. Viss sastrādāts un iegūts pama-
zām, bet piemājas saimniecības ēka 
kļuvusi par medus māju ar vairākām 
telpām biškopības inventāram, me-
dus sviedei un rāmjiem. „Pamazām 
krājas pieredze, kā strādāt ar bitēm. 
Darbošanās ir sezonāla, bet ziemā lasu 

speciālo literatūru un raks-
tu projektus. Strādājam 
ne jau vienai dienai, bet ar 
perspektīvu, ar skatu nā-
kotnē. Ceram, ka ienākumi 
no medus produktiem pa-
līdzēs sakārtot bioloģisko 
augļu dārzu un izveidot 
augļu glabātuvi”, stāsta V. 
Joela.

Saimniece smaida, ka esot sa-
sniegts apjoms, ko iespējams paveikt 
pašu spēkiem, jo biškopība tomēr ir 
vīriešu darbs, kas prasa lielu fizisku 
piepūli. Patiesi, bišu stropu vai 25 lit-
ru medus spaini sieviete nejaudā pa-
celt! „Medus pāri nekad nav palicis, 
visu produkciju realizējam caur radu 
un paziņu loku, tirdziņos un pasāku-
mos. Piedāvājumā ir arī šūnu medus, 
ziedputekšņi un propoliss. Pircēji ar 
katru gadu kļūst zinošāki, iztaujā, kas 
par medu, kur ievākts. Bet galvenais, 
ka medus iegūts bioloģiski tīrā vidē,”  
skaidro dravniece.

„Biškopība Latvijā aizvien attīs-
tās, jo katru gadu klāt nāk pārsimts 
jauni dravnieki. Ar importa medu 
pārpludinātais Latvijas tirgus parāda, 
ka produkcijai ir noiets. Bet daudzi 
joprojām nesaprot, ka dzidrs medus 
ziemas vidū liecina, ka tas pēc sildīša-
nas, zaudējis vērtīgās vielas un būtu 
dēvējams par medus izstrādājumu. 

Parasti divus mēnešus pēc ievākša-
nas medus kristalizējas. Biškopjiem 
vajadzīga pleca sajūta un dravnieki 
var lepoties ar lielāko biedrību Latvi-
jā.” Medus tirgū konkurence liela, jo 
gadā Latvijā ieved vidēji 300 tonnu 
medus, tamdēļ pašmāju dravu īpaš-
niekiem jācenšas piedāvāt kvalitatī-
vu produktu, turklāt jādara viss, lai 
to vērtētu augstāk par ievesto. Idejas 
medus ražošanā nav izsmeltas un biš-
kopībā katram ir savas priekšrocības 
un iespējas to popularizēt. Populāri 
ir medu savienot ar ievārījumiem vai 
dabīgām ogām un riekstiem, saliekot 
kopā divus vērtīgus produktus, iegūst 
jaunu garšu. Pēc pāris gadiem saim-
niece Vēsma Joela cer piepildīt sapni 
par ābeļziedu medu, jo ābeļdārzs un 
bites labi sader, jo izpētīts, ka bites 
intensīvi strādā 250 metru līdz 5 km 
attālumā no stropa, tādēļ svarīgi, kas 
aug bišu stropu tuvumā.

Solvita Cukere

17. jūlija vakara notikumi Ozolnie-
ku ezerā paliks atmiņā visiem notiku-
šā aculieciniekiem.

„Sakarsis pēc darba dienas svel-
mes, vakarā pēc pulksten 19 devos uz 
tuvējo ūdenskrātuvi atveldzēties, bet 
nepaspēju pat ūdenī ieiet, kad izdzir-
dēju palīgā saucienus. Pēc palīdzības 
sauca slīkstošā vīrieša sieva un bērns. 
Sieva izmisīgi sauca, ka vīram palicis 
slikti un viņš slīkst. Tad arī pamanīju 
ūdenskrātuves dziļumā iepeldējušo 
vīrieti, kurš bija sarijies ūdeni un sa-
viem spēkiem vairs netika krastā,” tā 
vakara notikumus atceras 25 gadus 
vecais Oskars Kmito. „Tobrīd, pro-
tams, biju uztraucies, jo skaidri apzi-
nājos, ka pats riskēju, dodoties palīgā 
slīkstošajam, bet nespēju iedomāties, 
ka būtu varējis rīkoties citādāk. Cen-
tos precīzi atsaukt atmiņā pirmās 
palīdzības kursos dzirdēto, kā pareizi 
ir jāpalīdz slīkstošam cilvēkam. Kad 
piepeldēju cietušajam, viņš, esot šoka 
stāvoklī, centās tverties pie manis. 
Bet es viņu cieši satvēru un pagriezu 
ar muguru pret sevi, kā bija mācīts 
pirmajā palīdzībā, lai mēs jau kopā 
varētu pamazām virzīties uz krastu. 
Vīrietis saprata, ka cenšos viņam pa-

līdzēt un ļāva sevi 
izvilkt krastā. Saju-
tis zemi zem kājām 
un ģimenes locekļus 
blakus, viņš atgu-
vās. Ātrā medicīnis-
kā palīdzība šoreiz 
nebija jāsauc,” noti-
kušo atmiņā atsauc Oskars.

Jaunais vīrietis atzīstas, ka tobrīd 
bijis uztraucies, bet ne nobijies un 
vēl ilgi pārdomājis tā vakara notiku-
mus: „Šoreiz viss beidzās labi mums 
abiem, jo spēju rīkoties nekavējoties 
un centos saglabāt mieru. Domāju, ka 
katram ir jāizvērtē savi spēki, pirms 
doties peldēties dziļumā. Līdz šim 
brīdim nezinu, kas bija par iemeslu 
notikušajam - cietušā slikta pašsa-
jūta, krampji, pietrūka spēki vai kas 
cits. Iereibis cietušais vīrietis nebija, 
varbūt pārgalvīgs vai neuzmanīgs. 
Ozolnieku ezeru uzskatu par drošu 
peldvietu, ar lēzenu krastu, kur ūdens 
dziļums nepieaug strauji. Arī laivas 
peldētājiem netraucē. Pats esmu no 
Tukuma, bet Ozolniekos šobrīd strā-
dāju. Šurp nāku peldēties pēc darba 
katru vakaru un redzu, ka šeit atpūšas 
daudz cilvēku. Ozolniekos ir skaista 

un sakopta peldvieta, ko 
iecienījuši ne tikai novada 
iedzīvotāji.”

Ņemot vērā šo noti-
kumu, vēlamies vērst cil-
vēku uzmanību drošības 
jautājumiem, atgādinot, 
ka katrs atpūtnieks pats 

atbild par savu dzīvību. Dodoties 
ūdenī, svarīgi nepārvērtēt spēkus, kā 
arī nelēkt ūdenī nepazīstamās vietās. 
Īpaši jārespektē fakts, ka lēkt ūdenī no 
Ozolnieku ezerā esošajiem ūdens slēpo-
šanas trases paaugstinājumiem ir aiz-
liegts. Tāpat pirms peldēšanās nedrīkst 
lietot alkoholu, ja iespējams, cenšoties 
iereibušas personas atturēt no došanās 
ūdenī. Cilvēkiem nav ieteicams doties 
peldēties vienatnē. Ja peldi baudīt per-
sona dodas viena, par to ieteicams in-
formēt krastā palikušos, kā arī norādīt 
aptuveno peldes ilgumu un tālumu.

Peldēties stiprā vējā, negaisa laikā 
vai naktī ir bīstami. Savukārt, ja noti-
kusi pārkaršana saulē, ūdenī jādodas 
lēnām, lai nebūtu strauja ķermeņa 
temperatūras maiņa. Pretējā gadī-
jumā var sākties krampji, vai rasties 
problēmas ar sirdsdarbību.

Solvita Cukere

Jauns vīrietis pašaizliedzīgi glābj dzīvību ģimenes tēvam
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izglītība un spOrtstalantīgā nOvadniece

cilvēks-cilvēkam

Jau tradicionālas un populā-
ras audzēkņu vidū kļuvušas abu 
Ozolnieku novada mūzikas skolu 
vasaras muzikālās tikšanās. Arī 
šovasar no 22. līdz 25. jūlijam 
skolotāju vadībā kopīgi muzicē-
ja un radoši darbojās 40 jaunie 
mūziķi. Rīga ir 2014. gada Eiro-
pas kultūras galvaspilsēta, tāpēc  
pasākuma tēmu izvēlējāmies par 
godu Latvijas galvaspilsētai “Sen 
to Rīgu daudzināja!”

Dažādu sastāvu ansambļi prie-
cēja ar skaņdarbiem daudzvei-

dīgos mūzikas stilos. Audzēkņi 
pārsteidza ar muzikālo daudz-
veidību, sākot no latviešu tautas 
dziesmām līdz populāriem R. 
Paula skaņdarbiem. Pirmo reizi 
orķestru dalībnieki ne tikai muzi-
cēja, bet arī “ielocīja kājas”, defi-
lējot mūzikas pavadībā. 

Radošajās darbnīcās iepazi-
nām Rīgas vēsturi teikās, minē-
jām mīklas par šodienas Rīgu 
– tās ievērojamākajām vietām, 
notikumiem, personībām. Pasā-
kuma noslēgumā divos koncertos 

Emburgā un Ozolniekos prezentē-
jām vairāku dienu laikā padarīto. 
Pasākuma dalībnieku domas un 
noskaņojums labi jūtams speciāli 
novada svētkiem izstrādātā muzi-
kālā laimes kokteiļa receptē: „Ja 
ir labi draugi un mūzika, tad vari 
būt laimīgs, neatkarīgi no koktei-
ļa sastāva. Novada iedzīvotājiem 
novēlam, lai līdzās labi draugi un 
mūzika!”

Dina Tauriņa, Ozolnieku Mūzikas 
skolas direktore

Ozolnieku vidus-
skolā no 2. jūnija 
līdz 4. jūlijam jau 
otro gadu 40 nāka-
majiem skolēniem 
bija iespēja jautri un 
aizrautīgi pavadīt 
brīvdienas “Vasaras 
skoliņā 2014”. Kopā 
aizvadītas piecas 
spraigas darbošanās 
nedēļas. Katrā no 
tām nākamie pirm-
klasnieki iepazina 
jaunas tēmas, ko 
kopā ar pedagogiem 
nometnes laikā iz-
dzīvoja. Šogad bija 
arī vairāki jaunumi. 
Katru nedēļu bija 
izbraukums ārpus 
Ozolniekiem – uz 
Rīgu, ZOO dārzu, 
Tērveti un Jūrma-
lu. Bērni pēc izvē-
les darbojās teātra 
mākslā, futbolā un dejošanā. „Va-
saras skoliņa” noslēdzās ar futbola 
maču, meiteņu deju priekšnesumu 
un kopīgi iestudētu teātra izrādi par 
vardīti, kura dodas meklēt sauli.  

„Vasaras skoliņas” audzēkņa Teo 

mamma vērtē: ”Jau otrajā dienā 
dēls iejutās, iepazinās ar citiem zē-
niem. Ar vienu no tiem, kurš dzīvo 
mūsu mājā, iedraudzējās ciešāk un 
tagad kopā spēlējas arī brīvdienās. 
PII „Zīlīte” puiši ir futbola mīlētāji. 

Futbols attīsta zēnu personību 
un komandas saspēli. Paplaši-
nās bērnu apvārsnis un socia-
lizēšanās iemaņas. Bērni šeit 
iejutās skolas vidē.”

„Tagad zinu, kur kas skolā 
atrodas. Man vislabāk šeit pa-
tika spēlēt futbolu,” spriež Teo. 
Nometnes dalībniece Patrīcija: 
”Man patika ekskursija uz ZOO 
dārzu, surikāti un brūnais lā-
cis.” Sešus gadus vecā Evelīna: 
”Skoliņā man vislabāk patika 
mācīties jaunus Hip-hop deju 
soļus. Varēju iepazīt jaunus 
draugus un apmainīties ar ro-
kassprādzēm.”

Paldies visiem, kuri iesais-
tījās „Vasaras skoliņas” orga-
nizēšanā un aktivitātēs. Tikai 
kopā mēs varam paveikt lielas 
lietas. 

Izvērtējot padarīto, secinām, 
ka nometne ir izdevusies, snie-
gusi bērniem kopā darbošanās 
prieku un vērtīgu pieredzi, ga-

tavojoties skolas gaitām. Pedagogu 
kolektīvs lolo ieceres nākamajai 
vasarai, lai kopā mestos jaunos pie-
dzīvojumos.

 Liene Šmite, Ozolnieku novada 
izglītības metodiķe

“Vasaras skoliņa” iekrāso 
nākamo pirmklasnieku vasaru

Lepojamies ar virves vilcēju 
kluba „OzOli” uzvarām 

Latvijas čempionāta otrajā kārtā 
un Rojas pilsētas balvas izcīņā!

Sveicam novadnieku 
Andri Grīnfeldu 

ar izcīnīto pieckārtējā Baltijas 
čempiona titulu un 

AGArskA TriālA klubu 
ar 13 reizi izcīnīto triāla klubu 

komandu čempionu kausu!

skrējēju klubs 
„OzOlnieki” AuGusTā 

ApbAlvOs lAbākOs 
17. augustā notiks pēdējā, 
piektā, sacensību kārta, kur tiks 
apbalvoti labākie skrējēji, 
kuri piedalījušies vismaz četros 
posmos. 

“Siliņos” sapņo par 
ābeļziedu medu

Kad vasara jau pusē un skolēni 
brīvlaikā sākuši garlaikoties, tad ir 
laiks jautrai „Piedzīvojumu ballītei” 
kopā ar Lindu Miķelsoni, Rīgas Stra-
diņa Universitātes 2. kursa studenti, 
topošo Multimēdiju speciālisti. 

„Piedzīvojumu ballīte” bērniem ir 
daļa no projekta, kurā Linda piedalās. 
Jauniešu attīstības programmas „Go 
Beyond” ietvaros jaunieši vecumā no 
18 - 25 gadiem var uzlabot vadītāja 
prasmes jauniešu vidū, tādējādi pa-
augstinot savu konkurētspēju darba 
tirgū. Programmā Linda darbosies 
10 mēnešus. Linda vienmēr ir bijusi 
aktīva un enerģiska jauniete, tāpēc 
ballītes rīkošana viņai nesagādāja 
grūtības, bet izaicinājums bija darbs 
ar sākumskolas vecuma bērniem.

Skolēni, saņēmuši ielūgumu uz 
„Piedzīvojumu ballīti”, ieradās Garo-
zas pamatskolā. Pasākumā bērniem 
bija iespēja iepazīties ar Lindu, iz-
veidot savu komandu un prezentēt 
tās karogu, iegūstot savstarpēju uz-
ticēšanos un mācoties sadarboties ar 
grupas biedriem. Ballītes noslēgumā 
tapa laikmetīgās mākslas darbi, kas 
tika turpat izvērtēti ar „piecu pirkstu 
mērskalu”, iegūstot maksimālo pun-
ktu skaitu. Pēc pasākuma Linda Mi-
ķelsone dalās pārdzīvojumos: ”Man 
ļoti patika strādāt ar sākumskolas 
skolēniem un šķiet, ka man izdevās 
atrast veidu, kā bērnus ieinteresēt, 
kā arī sapratu, ka ar bērniem ir grū-
tāk strādāt nekā ar pieaugušajiem, jo 
viņi ir dinamiskāki un jāmotivē. Ļoti 
augstu novērtēju bērnu atklātību, kas 
ļāva noprast vai kārtējais uzdevums 
viņiem šķiet interesants.”

Paldies Lindai par jauko pasāku-
mu un ceram uz turpmāku sadarbī-
bu, lai katra vasara ir kā ballīte.

Eva Štelmahere, Garozas pamatsko-
las interešu izglītības pedagoģe

„Piedzīvojumu 
ballīte Garozas 
pamatskolā ”

Muzikālā vasara 
“Sen to Rīgu daudzināja!”
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ziņojumu dēlis

aizsaulē  
aizgājuši

Vladislavs Sousovs 1948
Anicets Tamulis 1937
Mirdza Šmite 1932
Aleksandra Tihanova 1929
Andrejs Manguss 1937
Nelda Kraukle 1935
Laimonis Fogelis 1930
Edīte Tauriņa 1928
Aldis Geislers 1949
Kirils Baļžiks 1952
Viktors Komars 1942
Apolonija Loča 1930
Anna Čata 1937
Ruta Gegžņa 1929

mīļi sveicam augusta jubilārus!

Āriju Kupsiņu
Birutu Kukuli
Valentīnu Bauri
Somoniju Jančenko
Liliju Krastiņu
Līviju Liepiņu
Valentīnu Bazarovu
Asju Ranši
Mihailu Sakoviču
Jāni Tiltiņu
Mariju Lācīti
Spodru Šternu

Skaidrītei Valsbergai – 90

Kaut kur ir pļava -
Viena vienīgā pasaulē - Tava!
Naktīs viņa Tev sapņos smaržo
Un rītos vēl ilgi uz lūpām
Jūti medus garšu.

Ekskursija Ozolnieku novada senioriem
„Rūjienā dzīvo zaļi!” 

u 21.08.2014 Ozolnieku pagasta (centra) senioriem
u 22.08.2014 Ozolnieku novada pārējo pagastu 
senioriem
u Dalības maksa braucienā 10.00 eiro. Cenā 
iekļauta maršruta sastādīšana, rezervācijas, gida 
darbs ceļā un apskates vietās, ieejas biļetes apskates 
vietās, degustācijas un piknika vieta.

u Ekskursijai pieteikties līdz 18. augustam 
Ozolnieku novada Sociālajā dienestā Parka ielā 4, 
Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, tālrunis: 
63084705, 26110405

Palīdzēsim ugunsnelaimē 
cietušajiem!

Ugunsgrēka dēļ 4. jūnijā Salgales pagasta 
„Stepiņu” iemītnieki Artūrs Praņēvičus un 
dzīvesbiedre Marika Munda palika bez 
mājokļa, jo ēka nodega pilnībā. Sadega arī 
abu personīgās lietas un iedzīve. Ugunsgrēkā, 
par laimi, nebija cietušo vai bojāgājušo. 
Abi „Stepiņu” iemītnieki sirsnīgi pateicas 
visiem ziedotājiem, kuri palīdzējuši nelaimē, 
ziedojot finanses, sagādājot ikdienas sadzīves 
priekšmetus, apģērbu, un dāvājuši 
keramiskos blokus jaunās mājas būvniecības 
uzsākšanai. 
Ja vēlaties palīdzēt ugunsgrēkā cietušajai 
ģimenei, lūgums sazināties ar Artūru 
Praņēviču- tālrunis 28338084 vai Mariku 
Mundu- tālrunis 26467957.

Iegūsti vidējo izglītību neklātienē

Ozolnieku vidusskola realizē divas jaunas programmas 
vidējas izglītības ieguvei neklātienē Teteles un Garozas 
konsultāciju punktos. Mācības tiek organizētas pirmdienās 
un trešdienās no plkst. 14.50 līdz plkst. 20.55. 
Dokumentus (apliecība par pamatizglītību, medicīnisko izziņu 
un iesniegumu) pieņem: 
u Teteles pamatskolā, 34. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 
līdz plkst. 13.00, lūgums sazināties ar Andri Ekmani: 
m. 26245731, e-pasts: andris.tetele@inbox.lv
u Garozas pamatskolā. Lūgums sazināties ar Garozas 
pamatskolas direktori Dinu Štelmaheri, m. 26185548, e-pasts: 
dina.stelmahere@ozolnieki.lv

PAPILDUZŅEMŠANA
OZOLNIEKU MŪZIKAS SKOLĀ

Ceturtdien, 2014. gada 28. augustā 16.00 - 18.00
Bērnus vecumā no 7-12 gadiem aicinām spēlēt:
u klavieres,
u akordeonu,
u saksofonu,
u trompeti, eifoniju, flautu,
u vijoli, cellu,
u sitamos instrumentus.

s Bērnus vecumā no 6 gadiem uzņemsim mācībām Mūzikas 
ābecītes grupā. 
sBērnus un pieaugušos bez vecuma ierobežojuma aicinām 
apgūt instrumentu spēli interešu izglītības programmās.
sStājoties mūzikas skolā, bērnam jāsagatavo viena latviešu 
tautas dziesma. Nepieciešamie dokumenti: Dzimšanas apliecī-
bas kopija

Sīkāka informācija un pieteikšanās pārbaudījumam
pa tālruni 63022892; 29229482


