Ir tikai viena īsta dzīve –
Tā dzīve pieder tev!
Šogad Ozolnieku vidusskolu
beidza 22 absolventi.
«Kas būs aiz tā kalna? Aiz meža
līkuma?» Skolas direktores Vairas
Mocebekeres apsveikumā izskanēja
ne tikai šis vaicājums, bet arī atgādinājums, ka ledus lūst negaidot...
Tikai stiprs, gudrs cilvēks zina, kā
pārvarēt kļūmas situācijas, grūtības,
bez kurām dzīvi nenodzīvot.
Dziesmas, apsveikumi un daudz
daudz krāšņu ziedu – pateicība skolotājiem, vecākiem, arī novada domei.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Guntis Rozītis, novēlot turpināt krāt
zinības, bilda, ka pašvaldības prioritāte ir izglītība.
Tad visu skati pievērsās ekrānam,
no kura runāja bijušie šīs skolas audzēkņi: domes izpilddirektors Jānis
Kažotnieks, uzņēmējs, augstas klases
sportists Ivo Baranovskis un ārste
Maruta Seržāne, aicinot absolventus
būt mērķtiecīgiem, enerģiskiem
un patriotiskiem, atgriezties dzīvot
Ozolniekos.
Vokālais ansamblis sagādāja pārsteigumu: tajā dziedāja arī klases
audzinātāja Ināra Kardakova.
Svecītes aizdegt tika aicināti jauniepilij – bibliotēkai – pasniedza sim- izstaro gaišumu nākamajām, vidusši, kuriem mācībās veicies vislabāk: Sintija Krauze un Kristaps Reinis.
Absolventi savai skolas Gaismas bolisku dāvanu – gaismekli. Lai tas skolas audzēkņu paaudzēm.
Mārīte Rumkovska, Maija Ozoliņa,

Pirmā izglītības versts noieta

Glīti saposušies uz savu 9.
klases izlaidumu Ozolnieku
vidusskolā devās jaunieši. Ar
kādām domām par šo dienu
un turpmākām gaitām?

jaunieši:
Mārtiņš Kairovs:
- Šodiena ir kārtējais solītis uz priekšu.
Turpināšu mācības
tepat vidusskolā, pa
to laiku kļūs skaidrs
studiju virziens.
L abi, ka valstī ir
stabilizējies uzskats
par matemātiku un
latviešu valodu kā
par galvenajiem
priekšmetiem. Man
labi padodas matemātika, tā, praktiski
nemaz nemācoties,

ir skaidra!
Vasarā strādāšu, likšu bruģi.
Kristīne Pole:
- Beidzu skolu labi. Man skolā
patīk latviešu valoda, matemātika
un vēsture. Iešu vidusskolā. Man
Savas izjūtas «OA» izsacīja četri vēl vajadzīgs laiks, lai apjaustu, ko

turpmāk darīšu. Derētu šovasar
pastrādāt. Vēl nezinu, ko darīšu.
Marina Solovjova:
- Sekmes man labas. Man tuvākie mācību priekšmeti ir dabas
zinības, latviešu valoda un matemātika. Mani interesē viss, kas
saistīts ar ķīmiju. Varbūt darbības
virziens būs kosmetoloģija, tāpēc
jābeidz vidusskola, lai studētu.
Kristaps Balodis:
- Patīk matemātika un dabas
zinātnes. Pēc vidusskolas iešu
uz augstskolu, bet izvēle vēl nav
izdarīta.

Pensionāru
ievērībai!
17.jūlijā plānota
ekskursija
uz Ziemeļvidzemi

(Igates pils, Lēdurgas dendroloģiskais parks,
atpūta jūras krastā).
Izbraukšana plkst.7 no Ozolnieku novada domes.
Dalības maksa Ls 16 .
Pensionāru padome

Ozolnieku novada un Sidrabenes pagasta apvienošanās
projekta sabiedriskā apspriešana notiks
no 2008.gada 26.jūnija līdz 17.jūlijam.
Ar materiāliem var iepazīties:
1) Ozolnieku novada domē Ozolniekos, Stadiona ielā 10;
2) Branku pakalpojumu centrā Brankās, Parka ielā 4;
3) Sidrabenes pagasta padomē Emburgā, Vīgriezēs;
4) Garozas pakalpojumu centrā Ežos.
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2008. gada jūnijs

Novada domes jūnija sēdē
Nolēma:
- 1. Noteikt apsaimniekošanas
maksu Ozolnieku novada daudzdzīvokļu mājās, kuras apsaimnieko SIA «Āne EP»:
1.1. mājās ar visām komunikācijām – 0,25 Ls/m²;
1.2. mājās ar aukstā ūdens padevi, kanalizāciju, mājas dzīvokļu
individuālo apkuri – 0,20 Ls/m²;
1.3. mājās bez kopējā kanalizācijas tīkla un kuras pilnībā nav
apdzīvotas (Celtnieku iela Nr.18
un Nr.24) 0,16 Ls/m²
2. Noteiktās maksas stājas spēkā ar 1.07.08.
- Apstiprināt novada Koncesijas
piešķiršanas konkursa nolikumu.
- Apstiprināt vienošanos ar SIA
«Ozonia».
- 1. Apstiprināt novada apvienošanās projektu pir majā
redakcijā.
2. Nodot projektu sabiedriskai apspriešanai.

- Apstiprināt Ozolnieku novada
muzeja nolikumu.
- Atļaut slēgt PII «Saulīte»
uz remonta laiku no 1.07.08. 1.08.08.
- 1. Apstiprināt novada domes
sociālā dienesta un sociālo lietu
komitejas sēdes protokolus Nr.10
un Nr.11 par trūcīgas ģimenes
statusa piešķiršanu, sociālo pabalstu un brīvpusdienu piešķiršanu novada maznodrošinātajām
ģimenēm:
1. Segt uzturmaksas apmēru
un piešķirt vienreizēju materiālu
pabalstu divām novada ģimenēm
ar bērniem.
1.1. Segt uztur maksu 100%
apmērā vienam PII «Bitīte»
audzēknim no 01.06.2008. –
30.06.2008.
1.2. Piešķirt vienreizēju materiālu pabalstu Ls 15 vienai
ģimenei.
2. Piešķirt materiālos pabalstus
veselības stāvokļa uzlabošanai

astoņiem novada iedzīvotājiem
par kopējo summu Ls 310.
3. Piešķirt materiālo pabalstu
pieciem pilngadību sasniegušiem
bāreņiem par kopējo summu Ls
225.
4. Piešķirt materiālo pabalstu
Ls 175 vienam pilngadību sasniegušam bārenim.
5. Piešķirt vienreizējus materiālus pabalstus septiņdesmit trim
novada iedzīvotājiem, kuriem
nav likumīgo apgādnieku, malkas
i e g ā d e i 2 0 0 8 . g a d ā p a r ko p ē j o
summu Ls 10950.
6. Atbalstīt, pārskaitot bērnu
un ģimeņu atbalsta biedrībai
«Bakners» Ls 200 Zemgales
reģiona audžuģimeņu nometnes
rīkošanai.
7. Ievietot SAC «Zemgale» divus novada iedzīvotājus.
- Pārtraukt pastāvīgās zemes
lietošanas tiesības.
- Izdarīt 2001.gada 10.maija
zemes nomas līgumā ar SIA «Ri-

tums» grozījumus.
- Iznomāt nedzīvojamās telpas.
- Iekļaut pašvaldības bilancē
divus gājēju tiltus: pār Iecavas un
pār Misas upi.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Finansiāli atbalstīt viena skolnieka dalību vieglatlētikas sporta
nometnē.
- Finansiāli atbalstīt biedrības
« L a t v i j a s Po l i t i s k i re p re s ē t o
apvienība» jubilejas salidojuma
organizēšanu.
- Finansiāli atbalstīt futbola
klubu «Ozolnieki».
- Izsniegt SIA «Kulk» Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju Nr.2.
- Piešķirt atdalāmajiem zemes
gabaliem jaunus nosaukumus:
«Dālijas», «Ainavas», «Vālodzītes», «Bērzes», «Uguntiņas»,
«Lavandas» (Cenu pag.).
- Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu.

Saimniecības daļa

Bezatbildīgumam ir savas robežas!

Par aktualitātēm novada
saimnieciskajā darbībā «OA»
informē domes saimniecības
daļas speciālisti.
Pa g ā j u š a j ā g a d ā C e n u
pagasta «Pārupē» SIA «Akorns»
uzstādīja bērnu rotaļu komplektu.
Teritorija tika gan sakopta, gan
labiekārtota.
Jau pavasarī parādījās pirmie
vandāļu «varoņdarbi». Iedzīvotāju iesniegums par notikušo tika
atdots pašvaldības policijai. Ļaunprātības pastrādātas iedzīvotāju
acu priekšā. Vaininieki – jaunieši,
kas ālējās vakarstundās.
Vietējam policijas kārtībniekam,
labi pazīstot pagastļaudis, bija
visas iespējas nekavējoši atrast
vainīgos, kas netika izdarīts.
Sodu nesaņemot, postītāji savus

nedarbus turpināja: tika noplēsts
un smiltīs iemīdīts žogs, salocīti
stabi, ar spēku norauts slīdkalniņš,
sagāztas pat lielo baļķu smagās
konstrukcijas. Šūpolēm norauta
ķēde. Īsta postaža! Šāda situācija
nav pieļaujama. Speciālistu ieteikums pašvaldības policijai saplānot
darba grafiku tā, lai apgaitas un
reidi notiktu vakaros. Jaunieši
tusējas bariņos, viņus māc garlaicība, tāpēc arī rodas postošās
idejas.
Policistu materiāli tehniskais
nodrošinājums ir pilnvērtīgs - viņu
rīcībā ir gan transportlīdzekļi,
gan sakaru iespējas. Iztrūkstot
operatīvai reaģēšanai uz ļaunprātībām, tās vēršas plašumā līdz
visatļautībai. Ja atbildības sajūtas
pietrūkst jauniešu vecākiem, tad
skarbs vārds sakāms policijai!
Nodokļu maksātāju naudu nedrīkst

izsviest vējā sabiedriskā īpašuma
postītāji.
R aizes sagādā arī celtnieki.
Pašvaldība bija noslēgusi līgumu
ar SIA «Tranzīts RAF» par Teteles
pamatskolas Bērnu attīstības un
izglītības centra remontu: sakārtot centra ieejas mezglu, noflīzēt
kāpnes, nomainīt durvis un veikt
citus darbus. Jau darbu veikšanas
procesā Teteles pamatskolas direktors Antons Želna aizrādīja uz
nepilnībām. Kritiskie iebildumi
netika ņemti vērā.
Objekta pieņemšanas komisija
konstatēja, ka uzklātās kāpņu
flīzes neatbilst ekspluatācijas
prasībām – izmantotas ir iekštelpu, nevis rievotās, āram domātās
flīzes. Nav arī apmales, kas kalpo
drošībai.
Kāpņu slīpums ir nepieņemami
liels.

Tikpat neprofesionāli šī firma
veica būvdarbus arī sporta centrā
«Mālzeme».
Veicot logu nomaiņu Brankās
ārstu praksē, «Tranzīts RAF»
nenostiprināja palodzes, nekvalitatīvi apstrādāja logu ailes.
P ro f e s i o n ā ļ u i e s k a t s : š ā d u s
pretendentus vairs nedrīkstētu
pielaist iepirkuma procedūras
vērtēšanā.
Joprojām pašvaldības pasūtījumu
izpildē grēko SIA «Konstants».
Tās darba kvalitāte ir tik problemātiska, ka firmas vadībai secinājumi
izdarāmi nekavējoši!
Uzteikt var SIA «Telpa». Ar
minimāliem finansu resursiem
ap SK «Mālzeme» izveidots žogs,
izgatavotas un uzstādītas sporta
ietaises: stieņi, līdztekas, Pasūtījums veikts ātri, ar izpratni un
kvalitatīvi.
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Sagaidot valsts 90. gadadienu

Varonīgo tēvzemes dēlu piemiņai

Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienas zīmē
aktualizējies jautājums par
vēsturisko vietu sakopšanu
un aprūpēšanu novadā.
Vēsturiskas nozīmes piemineklis ir Cenu pagastā, celts Latvijas
neatkarības cīņās kritušajiem 6.
Rīgas kājnieku pulka karavīriem.
SIA «Slēgakmens» ir izstrādājusi
pieminekļa restaurācijas metodiku.
Ar SIA «Garten» novada pašvaldība
ir noslēgusi līgumu par pieminekļa
apkārtnes labiekārtošanu, ievērojot Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas (VKPAI)
apstiprinātos noteikumus.
Pieminekļa veidols
Pieminekļa, kas atrodas pie bijušās Skuju pamatskolas, arhitekts
ir Nikolajs Voits. Bareljefu veidojis tēlniecības students Mārtiņš
Šmalcs saskaņā ar profesora Kārļa
Zāles norādījumiem.
Pieminekli atklāja 1937.gada
24.oktobrī. Tas ir izgatavots no
romāņu traver tīna 3,60 metr u

augstumā.
Piemineklis celts uz
1,2 metrus augsta paaugstinājuma, uz kuru ved
8 pakāpieni. Centrālajā
plaknē ir bareljefs, kurā
attēloti divi uzbrukumā
ejoši karavīri – viens ar
rokās satvertu šauteni,
otrs – granātu. Uzraksts
v ē s t ī : «Va r o n ī g a j i e m
tēvzemes dēliem 1919».
Pieminekļa priekšpusē
ir izveidots ziedu altāris.
Laukums iesegts ar travertīna plāksnēm.
Atceroties cīņu
dienas
1919.gada 17.novembrī
pie bijušās sešu klašu pamatskolas notika kauja ar
bermontiešiem. 6. Rīgas
kājnieku pulks zaudēja
16 kritušos un divus bezvēsts pazudušos. Ievainoti tika 58 karavīri.
Pirmā piemiņas zīme
bija melns koka obelisks
ar kritušo vārdiem.
1930.gada maijā Skuju pamatskolas pārzinis J.Mednis kopīgi
ar skolas padomi un audzēkņiem
iedēstīja liepu aleju, kuru nosauca
par Varoņu aleju, katrai liepai dodot kritušā varoņa vārdu.
L aika gaitā, kokam satrūdot,
obelisks tika novākts.

saņēma pabalstu 500 latus, gadu
vēlāk – travertīnu.
Latvijā Itālijas travertīnu ieveda
30 – jos gados Brīvības pieminekļa
(Rīga, 1935) celtniecībai.
Pieminekli atklāja 1937.gada
24.oktobrī. To atklāja 6. Rīgas kājnieku pulka pulkvedis J.Liepiņš,
iesvētīja Jelgavas Sv. Annas drauCeltniecības gaita
dzes virsmācītājs J.Ķullītis.
1936.gadā pieminekļa celšanas
Pieminekļa uzstādīšanu veica
komiteja no Brāļu Kapu komitejas

E.Kuraua firma. Kopējās
izmaksas bija Ls 3000.
1937.gada 28.novembrī 16 kritušo karavīru
pīšļi tika pārapbedīti
Cenas kapos.
1938.gada 6.maijā notika pieminekļa apkārtnes
labiekār tošanas darbi,
projekta autors – Rīgas
daiļdārznieks Lapiņš.
Līdz mūsdienām nav
saglabājušies akmens
soli abpus piemineklim.
Vide nav
labvēlīga
Piemineklis atrodas
starp divām šosejām:
valsts un Eiropas nozīmes automaģistrāli un
ceļu Ozolnieki – Dalbe.
No gaisa piesārņojuma
viedokļa vide ap pieminekli vērtējama nelabvēlīgi. Pieaugot transporta
plūsmai, palielinās vides
piesārņojums ar slāpekļa
oksīdu gāzu izmešiem. Iespējami ķīmiskās korozijas procesi. Pie pieminekļa tuvu augošie koki ir par iemeslu
bioloģiskā apauguma attīstībai uz
akmens virsmas.
Katr u gadu 18.novembrī pie
pieminekļa dodas novada ļaudis,
ar svētbrīdi godinot cīnītājus.
Pateicoties varoņu izlietajām asinīm, šogad varēsim svinēt LR 90.
gadadienu.
Antra Pošeika,
projektu speciāliste

Izvērtējot mācību gada rezultātus
Tikai Jāņu priekšvakarā beidzās mācību gads Ozolnieku
vidusskolā.
2007./2008. mācību gadu beiguši 429
skolēni. Labi un teicami mācījušies 139
skolēni (32,4%).
Pamatojoties uz MK noteikumiem
Nr.822, skolēniem ar nepietiekamu
vērtējumu kaut vienā mācību priekšmetā tika piedāvāti pēcpārbaudījumi
pēc divu nedēļu papildus mācību darba
jūnijā. Daļa skolēnu sekmes uzlaboja,
taču bija arī tādi skolēni, kuri šo iespēju neizmantoja. Ar nepietiekamiem
vērtējumiem (ne vairāk kā divos
mācību priekšmetos) nākamajā klasē
tika pārcelti 47 skolēni (11%), bet otru
gadu tajā pašā klasē atstāti 5 skolēni
(1,2%).
Tā kā aizvadītajā mācību gadā 6.
klasēs bija vairāki skolēni ar mācīšanās
grūtībām, esam izveidojuši un IZM
apstiprinājuši korekcijas programmu 7.
– 9. klasei. Nākamajā mācību gadā 7.c
– korekcijas klasē – mācīsies 11 skolēni. Individuāla pieeja un atbilstošas
prasības šiem skolēniem ļaus uzlabot
mācību sasniegumus.
Ozolnieku vidusskolā mācās daudz

talantīgu un mērķtiecīgu skolēnu, kuri
• 9. kl. Elza Kalniņa – matemātikas
guvuši panākumus dažādās mācību olimpiāde (skolotāja Sigita Krauze)
olimpiādēs, skatēs, konkursos un spor• 10. kl. Līga Groza – matemātikas
ta sacensībās.
olimpiāde (skolotāja Inta Balode)
3. vieta –
• 2. kl. Toms Briģis – matemātikas
Panākumi 2007. – 2008.
Mācību darbā:
olimpiāde (skolotāja Valda Hāze)
Rajona mācību priekšmetu olimpi• 6. kl. Ronalds Tračums – sociālo
ādēs
zinību olimpiāde (skolotāja Lolita
1. vieta –
Meinharde)
• 3. kl. Edgars Bļodnieks – mate• 6. kl. Jēkabs Folkmanis – informātikas olimpiāde (skolotāja Everita mātikas olimpiāde (skolotājs Ainārs
Strakša)
Kākers)
• 9. kl. Maija Andersone – latviešu
• 7. kl. Kristina Hveženko – ģeovalodas un literatūras olimpiāde (sko- grāfijas olimpiāde (skolotāja Aina
lotāja Elga Hāze)
Krūmiņa)
• 9. kl. Maija Andersone – mājturības
• 8. kl. Toms Medjānovs – matemātiun tehnoloģiju olimpiāde (skolotāja kas olimpiāde (skolotāja Inta Balode)
Gunta Andersone)
• 9. kl. Maija Andersone – vēstures
• 9. kl. Viesturs Šērs – mājturības un olimpiāde (skolotāja Aina Ezergaile)
tehnoloģiju olimpiāde (skolotājs Dainis
• 9. kl. Liene Pelēce – ķīmijas olimŠantars)
piāde (skolotāja Lolita Meinharde)
2. vieta –
• 9. kl. Elza Kalniņa – mājturības un
• 1. kl. Uga Tauriņš – matemātikas tehnoloģiju olimpiāde (skolotāja Gunta
olimpiāde (skolotāja Solveiga Skre- Andersone)
bele)
• 11. kl. Laura Šaliņa – ģeogrāfijas
• 9. kl. Liene Pelēce – bioloģijas olimpiāde (skolotāja Aina Krūmiņa)
olimpiāde (skolotāja Lilita Brizga)
Atzinība
• 10. kl. Zenta Broka – ģeogrāfijas
• 9. kl. Lāsma Medjānova – fizikas
olimpiāde (skolotāja Aina Krūmiņa)
olimpiāde (skolotājs Viktors Pomar-

ņevskis)
• 10. kl. Zenta Broka – fizikas olimpiāde (skolotājs Viktors Pomarņevskis)
Konkursos un skatēs:
• 10. kl. Zenta Broka – 1. vieta Vislatvijas Eseju maratonā 2007.
• 10. kl. Zenta Broka – 2. vieta Jelgavas rajona skolēnu publiskās runas
konkursā «Dažādā pasaule un es tajā»
• 7. kl. Linda Miķelsone un Ingars
Babčuks laureāti un 2. kl. Nils Dobrājs
II pakāpes diploms Jelgavas rajona
skatuves runas konkursā «Zvirbulis
2008»
• 11. kl. Kristīne Korvena-Kosakovska 1. vieta Jelgavas rajona zinātniski
pētniecisko darbu skatē (skolotāja
Lāsma Stašule)
• Floristu pulciņa izstāde «Lapu
spēles» Ozolnieku tautas namā, veltīta
pulciņa 5. dzimšanas dienai (vadītāja
Gaiva Mičule)
Sportā: (skolotājas Rasma Skruļa un
Marina Cīrule)
Aizejot vasaras brīvdienās, vēlam labi
atpūsties un uzkrāt spēkus nākamajam
mācību gadam!
Mācību pārzines Regīna Jurjāne
un Maija Kārkliņa
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Dziesmu svētku ceļā
Lai svētki izdotos, ikvienam
korim ir svarīgi apgūt Dziesmu
svētku repertuāru.
Tas nozīmē, ka katru nedēļu cītīgi jāapmeklē kora mēģinājumi,
jāsamierinās ar to, ka dažreiz nekādi
neizdodas dziesmā «uzķert» īsto
noti un diriģents rāda neapmierinātu
vaigu. Toties ir liels gandarījums, ja
galarezultātā izdodas labi nodziedāt
patiešām sarežģītas muzikālās kompozīcijas. Ozolnieku novada jauktais
koris «Līga» ar savu diriģenti Intu
Zakenfeldi šajos Dziesmu svētkos
pieņēma izaicinājumu un pieteica sevi
kā «A» grupas kori. Tas nozīmēja pienākumu apgūt visu Dziesmu svētku
repertuāru pilnībā – no salīdzinoši
vienkāršajām tautasdziesmu apdarēm līdz ļoti sarežģītiem komponistu
jaunrades darbiem.
Pirms 2008. gada Dziesmu svētkiem notika divas koru skates, pirmajā skatē iegūtie punkti korim «Līga»
nodrošināja iespēju gan piedalīties
Dziesmusvētkos, gan startēt pusfināla skatē. Pusfināla skate tika rīkota
Zemgales novada koriem, tajā piedalījās četrpadsmit «A» grupas kori.
Maksimālais iespējamais vērtējums
par priekšnesumu bija 50 punkti,
koris «Līga» ieguva 41,50 punktus.
Neskatoties uz to, ka augstāko novērtējumu šajā skatē ieguva Dobeles kultūras nama skolotāju koris
«Sidrabe» (45,17 punkti), Jelgavas
koru vidū, ņemot vērā nelielo punktu
atšķirību, Ozolnieku novada jauktais
koris startēja kā līdzvērtīgs.

Ozolnieku novada
jauktais koris ir vienīgais Jelgavas rajona koris, kurš Dziesmu svētku skatēs
startēja kā «A» grupas koris. Pusfināla
skatē iegūtie punk
ti ir nozīmīgs kora
«Līga» darba rezultātu apliecinājums,
bet tas vienlaicīgi ir
arī stimuls korim un
diriģentei izvirzīt arvien augstākus mērķus un mēģināt tos
sasniegt nākamajās
darbības sezonās.
Kad skates veiksmīgi aizvadītas, ikvienu koristu
pārņem dziesmu svētku satraukums,
tiek rūpīgi gatavoti tautastērpi,
iegādāti vai meklēti guļammaisi (jo
dziesmu svētku laikā jādzīvo Rīgas
skolās) un visi citi vasaras darbi
un nedarbi atlikti malā, jo ... ir taču
DZIESMUSVĒTKI. Tomēr pirms došanās uz Dziesmu svētkiem jauktais
koris «Līga» kopā ar citiem pašdarbības kolektīviem nelielā koncertā
21.jūnijā iepriecināja Sociālā aprūpes centra «Zemgale» iemītniekus,
dāvājot viņiem gan nelielu ieskatu
Dziesmusvētku repertuārā, gan Līgo
dienai raksturīgu noskaņu.
Šī raksta noslēgumā varbūt kāds
jutīsies vīlies, jo nebūs atradis sīku
Dziesmu svētku norises atspoguļojumu. Kāpēc tā, jūs jautāsiet? Atbilde
ir pavisam īsa: «Dziesmusvētki nav

Uzgavilēsim dejotājiem!
Piecus gadus 15
tūkstoši dejotāji gatavojās Deju svētkiem. Šajos XIV
Deju svētkos skatītājiem tiks piedāvātas 3 dažādas deju
programmas.
Vispirms – tas ir
deju lieluzvedums
«Izdejot laiku»
Daugavas stadionā,
kur visi 15 tūkstoši dejotāji veidos
krāšņus ornamentus, piepildot tos ar
dzīvu, jaunu enerģiju un stāstot stāstu
par Saules ritmu no rīta līdz rītam.
2.programma «No sirsniņas sirsniņai» - koncertuzvedums Ķīpsalā.
Manuprāt, ļoti interesants. Tas ir dejojams mīlas stāsts, atbalstīts meldijās,
ziņģēs un latviešu kino fragmentos,
kas noteikti pacilās un saviļņos ikviena
latvieša sirdi.
Deju svētku jubilejas reizē koncertuzvedumā „Deju svētkiem – 60”
skatītājiem būs iespēja redzēt visu
plašo deju spektru, sākot no pirmās
latviešu horeogrāfijas līdz mūsu dienu
populārākajai dejai.
Deju kopai «Ozolnieki», jau skaidrs,
ka šie, četrpadsmitie, mums būs īpaši!
Īpaši ar to, ka, pateicoties augstajiem
skates rezultātiem, Daugavas stadiona
lieluzvedumā «Izdejot laiku» būsim

vis-vis-labākajās vietās un vistuvāk
skatītājiem. Domāju, par to varēsiet
pārliecināties 11.jūlija TV tiešraides
koncertā.
Ļoti lepojos ar tiem saviem dejotājiem, kuriem jau ir krietns svētku stāžs
– Ērikai un Felsbergu pārim šie būs jau
sestie; Ārijam un Egilam – septītie, bet
Ilgai Pfafratei – devītie!
Pateicoties manu brašo dāmu un
stalto kungu sniegumam un arī manai
„varēšanai”, man uzticēts būt senioru
grupas virsvadītāju asistentei. Tas tiešām ir gods un atbildība un laba skola,
strādājot kopā ar pieredzes bagātiem
kolēģiem!
Svētdien, 6.jūlija svētku gājienā aicinu Ozolnieku iedzīvotājus uzmundrināt
un uzgavilēt saviem fantastiskajiem
novada pašdarbniekiem!
Mārīte Skrinda, deju kopas
«Ozolnieki» vadītāja

pasākumu grafiks, bet gan dalībnieku un skatītāju emociju kokteilis!»
Izdzīvot dziesmu svētkus ir sajust to
īpašo, tikai šiem svētkiem raksturīgo
gaisotni. Svētku gājiens, tautastērpu
košums, koru kari, mēģinājumi,
negulētās naktis, notraukta asara,
Mežaparka estrādē dziedot «Gaismas
pili» un «Pūt vējiņus», ir tikai neliela
daļiņa no tā, kas pavada Dziesmu
svētkus. Dziesmu svētki, kā jau visi
patīkamie notikumi, aizsteidzas ļoti
ātri, bet dziesmu svētku cikls ar to nebeidzas, jo rudenī sākas gatavošanās
nākamajiem dziesmu svētkiem.
Par iespēju piedalīties Dziesmu
svētkos jauktais koris «Līga» īpaši
lielu paldies vēlas pateikt saviem
tuviniekiem par atbalstu un sapratni
Dziesmu svētku gatavošanās posmā
un prombūtni svētku laikā, tautas
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nama vadītājai Ritai Baronai un novada domei par visu, kas ticis darīts kora
labā. Paldies par visa veida atbalstu!
Dziesma visos laikos ir bijusi latviešu
tautas dzīvesziņas pamatā. Arī šobrīd,
kad daudziem šķiet, ka ikdienas steiga
un stress liedz apstāties un pamanīt
skaistos mirkļus dzīvē, dziesma var
palīdzēt. Ozolnieku novada jauktā kora
«Līga» koristi ikdienā, lai cik aizņemti
darbinieki, ģimenes cilvēki būtu, tomēr atrod laiku, ko izbrīvēt dziesmai
un tas dod pozitīvo enerģiju ar visu tikt
galā. Varbūt arī kāds šī raksta lasītājs
šajā dziesmu svētku gadā ir sajutis sevī
vēlmi dziedāt? Ja tā, tad laipni aicināti
rudenī pievienoties Ozolnieku novada
jauktajam korim «Līga». Garlaicīgi ar
mums nebūs!
Līga Menģele-Stillere,
kora dalībniece

Lieluzvedumā Rīgā dejos
«Zemgaļi»
Ozolnieku vidējās paaudzes deju
kolektīva «Zemgaļi» deju dzīpars
atritināts tikai 2006.gada nogalē, bet
nu jau daudz paveikts: piedalījāmies
2007. un 2008.gada deju skatēs. Jau
otro gadu iegūts otrās pakāpes diploms D grupā!
Šogad kopā ar Jelgavas, Skrundas,
Ķekavas un Ozolnieku senioru dejotājiem Ozolnieku tautas namā uzstājāmies koncertā «Ceļā uz Deju svētkiem». Jau otro gadu piedalījāmies
Skrundas pilsētas svētkos, Senioru
dziesmu un deju svētkos (2007.g) un
bērnu svētkos (2008.g) Elejā, kā arī
citos koncertos un pasākumos. Kopā
ar Tukuma un Dobeles rajona kolektīviem dejojām Lestenē.
Mūsu kolektīvā dejo visi - liels un
mazs (jaunākajam dalībniekam 12
gadi), jauns un ne tik jauns.
XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV
Deju svētkos divus
vakarus mūs varēs
redzēt koncertprogrammā «Izdejot laiku»
Daugavas stadionā».
Dejojam sešas dejas:
«Mīl katrs baltu maizes riku», « Griezies
Laima atpakaļ», «Apdziedāšanās dancis»,

«Man izauga divas vārpas»,«Zintnie
ki»,«Jelgavas franksēze».
Pēc Deju svētkiem mazliet atpūtīsimies, bet jau 1.augustā dodamies
uz saulaino Sardīniju, kur piedalīsimies III internacionālajā folkloras
festivālā.
Rudenī, sākoties jaunai darba
sezonai, ļoti gaidām dejotāju pulkā
jauniešus! Mūsu kolektīva mērķis izveidot dažādu paaudžu deju grupu,
lai ātru un jautru deju soļi mītos ar
vidējās paaudzes mazliet mierīgākajiem deju rakstiem.
Paldies Ozolnieku novada domei
par atbalstu tērpu iegādei un dalībai
Dziesmu un Deju svētkos!
Mīļš paldies Ritai Baronai un tautas
nama kolektīvam.
Uldis Ozols, vadītājs un
Inga Buholca, dejotāja
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Sakoptība

Ekozālienā... rozā kārkls
Ozolniekos, Zemgales ielas
11. namā saimnieko Skaidrīte
un Aigars Sviķi.

Mājas būve pabeigta 2004.gadā.
Nedaudzajos gados vietā, kur vēl
nesen auga krūmājs, ir izveidota
kopta vide.
Mājas ļaužu vajadzībām aug pa
ogulājam. Ir siltumnīca, kuru praktiski nemana.
Toties zālienu gan nevar neievērot!
Ideja veidot ekoloģisko zālienu esot
gūta ārzemēs. Tagad ekoplatības
arī Latvijā kļūst arvien izplatītākas:
dabas norisēs iejaukties minimāli,
cilvēkam neuzspiežot savu gribu.
Aktīvā ģimenīte ceļojumos palaikam noskata kādu eksotisku augu – to

tagad dārzā ir respektējama kolekcija.
Rododendri plaiksnī no dzeltenas līdz
karmīnkrāsai. Nokarenā lapegle veido
figurālu kompozīciju.
Tomēr īstā «nagla» neizpratnē liek
apstāties ne vienam vien garāmgājējam
– tas ir augstā potējuma dekoratīvais
kārkls. Efektīga milzu ziedoša bumba!
Baltzaļas auga lapas pazūd rožainajā ziedu mākonī. Mānīgā ilūzija zūd, papētot
«ziediņus» tuvāk. Patiesībā tie ir jaunie
dzinumi, kas maldina.
Zem kārkla dažādu ziedu klājums,
baseiniņš. Puķu aprūpe ir saimnieces
ziņā, un viņai, kā jau azartiskai dārzniecei, prātā idejas: stādīt, pārveidot,
kaut ko mainīt.
Veidojot krāšņumu savā sētā, nekad
nevar pielikt punktu.

Atklātā noslēpumainība aiz priekškara
Pavērt teātra priekškaru, ļaut
ielūkoties, kas notiek aiz tā, izlēma
Ozolnieku novada amatieru teātra aktieri Daces Vilnes režisūrā.
Nospēlētas divas Maikla Freina
komēdijas «Aiz priekškara» pirmizrādes.
Netipiski, zinot novada iedzīvotāju atturīgumu, - tautas nama zāle
abas reizes bija skatītāju pilna.
Britu dramaturga komēdija parāda
teātra izrādes tapšanu un spēlēšanu
no ķēķa puses, t.i., aiz aizkara.
Ja dzīvē un uz skatuves valda
mīlestība, intrigas, greizsirdība,
pārpratumi, aizvainojums un līksme
– kā tai nebūt otrpus aizkara – tur,
kur skatītāju nav? Šoreiz autors
atvēlēja ielūkoties norisēs arī nepiederošām personām – skatītājiem.
Atpazīt pagājušā gadsimta 80.gadus līdzēja tērpi un muzikālais
noformējums.
kaut aktieriskā pieredze atšķirīga. amatierteātris kļūst respektējams
Ikviens aktieris pelnījis uzslavu, Stabilizējas pārliecība, ka novada skatuves spēks un magnēts pub-

likai.
Racionāla, pārdomāta scenogrāfija. Ar augstu fantāzijas lidojumu
veidoti skaisti tērpi, kas komēdijai
piešķir mirdzīgu vieglumu.
Angļu humors ir paciets rieksts.
Komēdija ir vieglais žanrs skatītājiem, nevis spēlētājiem. Lielā
atsaucība un ziedu klēpji pauda, ka
izklaide saprasta.
Droši varam runāt par radošo
trijotni: režisori D.Vilni, scenogrāfi
Ilzi Unguri un kostīmu mākslinieku
Māri Zolneru. Viņi savu varēšanu un
savstarpējo māksliniecisko komunikāciju ir pierādījuši jau vairākkārt.
Novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Guntis Rozītis priecājas,
ka tiek spēlēta komēdija: «Visādu
likstu un inflācijas nasta pārāk spiež
plecus. Vajag prieku!»
Režisore Lūcija Ņefedova: Šarmanti! Interesanti un ar labu gaumi.»

Suņu defilē Ozolniekos
Jau otro reizi Latvijas Kinoloģiskā federācija (LKF) par
starptautiskās izstādes vietu
bija izvēlējusies Ozolniekus.

tūkstoši suņu no dažādām valstīm.
Šķiet, ka visvienkāršāk būtu nosaukt
valstis, kuru eksperti vērtēja dzīvniekus: Spānija, Polija, Rumānija, Zviedrija,
Īrija, Igaunija, Lietuva, Krievija, Serbija,
Sporta centra stadionā bija ko re- Portugāle, Somija, Latvija.
dzēt! Divās izstāžu dienās turpat 3
Simtu simtiem dažādu suņu šķirnes
– lieli, mazi, pūkaini un bezmaz...
kaili.
15. ringa vērtējamā «publika» bija
raibu raibā. Visi demonstrējamie, protams, dižciltīgi, ar normālam cilvēkam
neielāgojamiem kristāmvārdiem. Vai
šķirnes pazīstat? Piemēram: akita,
šiba, faraonu suns, peruāņu kailais
suns, Portugāles podengo, Ibizas
podengo, Karaanas suns, Meksikas
kailais suns, Thai ridžbeks, basenži,
Zviedrijas aļņu suns, krāsainais zīda
sunītis un rinda citu.
Konkursi nomainīja cits citu: pāru
konkurss, audzētavu konkurss, pēcnācēju klase, labākais kucēns, labākais
veterāns, tāpēc skatītājiem šķita aizraujošs ik brīdis.

No 10 grupas sarindotiem dzīvniekiem katrā tika izvēlēts vispārākais
suns, savukārt no 10 vislabākajiem
– absolūtais uzvarētājs. Par to kļuva
kāds četrkājainais Lietuvas pavalstnieks, kurš laikam izprata notiekošo.
Pēc balvas saņemšanas viņš savai saim-

niecei veltīja daudz kvēlu skūpstu.
LKF speciālisti atzīst, ka vieta
šādām norisēm Ozolniekos ir laba.
Patiesu izbrīnu izraisot ļoti mazais
apmeklētāju skaits, kas šāda mēroga
izstādēm nav tipiski.
Anna Veidemane
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«Jāņu koris» novada ceļos
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Pie stabilām tradīcijām novadā var pieskaitīt aplīgošanu.
Patiesībā ir arī otra tradīcija:
«Jāņu kora» pastāvēšana.
Kora dvēsele, protams, ir Dace
Cabe: dzejniece, komponiste, diriģente un muzikālā pavadītāja. Kā ik
gadu, vispirms tika apdziedāts novada
izpilddirektors Kažotnieku Jānis.
Pasts ir visu ļaužu mutēs, lai arī
«galvu» Šlesers nomainījis.
Līgotājas ik rītiņu klausoties, ko tās
bremzes žēli kauc: «Apseglojis divriteni, pastnieks velotūrē brauc».
Ko tik visu nezina līgotājas: «Ozolniekos Jāņu balli šogad svinēs Ledus
hallē». Diez vai pat Liepiņu Dainis
informēts, ka tur ««Ozo» siers tiks
noprovēts, bet alus – kausā sasaldēts.»
Varēs arī slidot: «Atbildīgs par slidu
nomu būšot pilnvarotais Joma».
Uz «Arku» dainotājas steidza savtīgu interešu dēļ – saklausījušās, ka
pamperus un aizsargpreci par pusvelti
dodot. Aizgāja nelaikā. Ieraudzīja:
«Piecas zortes Jāņu siera, sesto pārdevējas tais’ – sētmalītes ķimenītes
vecam sieram virsū kais’».
Nez kur saklausījušas jaunu ziņu,
dziedātājas traucās uz ārstu praksi:
«Ambulancē akcija! Kas prot piecas
līgo dziesmas, to bez maksas vakcinē».
Nepaveicās. «Šprici» nedabūja.
Centrālajā bibliotēkā varot «pat atbildes dabūt, kur zied mežā papardes».
Koristes bibliotekārēm uzdāvināja
īpaši vērtīgu literatūru – pašsacerētu
ziņģu foliantu. Noderēšot vēstures
pētniecībā!
Pēkšņās idejas spārnotas, meičas

grieza stūri uz Āni. Nostājās ciema
centrā un rāva vaļā dziedāšanu! Lai
arī darba laiks, klausītāji radās. Pulciņš
brašuļu it kā pīpes dēļ uz lievenēm
iznāca. Smuki gan meičām skanot...
Novadnieču iebaidīts, Jelgavas rajona padomē Krūklīš’ Jānis pa nakts
melnumu dobes izrāpojis, zemenes
cienastam meklēdams. Taču
tas nebija lielākais pārsteigums! Satrūkās ne pa jokam
«Jāņu koris»: apdziedāšanā
pretī stājās tik pat mutīgi un
vareni maldiņa vilcēji! Duelēšanās apdziedāšanā tomēr
beidzās miermīlīga izlīguma
ceļā.
Kas to būtu domājis, ka
novadā ir vēl viens diriģents
– Žūriņu Kaspars tepat konsultēšanu centrā. Savu kori
diriģēja ar sparu, solo gabalus
pats rāva vaļā. Un repertuārs! Valstiska informācija par
lauksaimniecībā notiekošo!
Vienbrīd gan solistam politiska un muzikāla kļūda iegadījās
– dziedot līksmi par cukurbietēm. Tur vietā būtu derējis
kāds dikten sērīgs gabals...
Kas ir, tas ir – diriģents

Kaspars i izveicīgu
ķelnera māku pieprot, i danci ar švunku uzgriež.
Konsultētājiestādē, izrādās, tīri lustīgs gars. Divu koru
jaukā sabalsojumā
izskanēja: «Līgosim
mēs šo naksniņu,
kamēr rīta saule
leks.»
Kori pavadošās
personas

Rīta izrādes... sētsvidū
Par Jelgavas vārnu, kas
Filozofu ielā metusies virsū
gājējiem, rakstīja pat lielā
prese.
«Džammu» māju iedzīvotāju
stāsts ir ne mazāk spilgts.

varoņdarbiem. Koncentrējis spēkus,
pasēžot pie mājas augošajā ķiršu
kokā, putns ar savu stipro knābi triecās paketlogos, no tiem ārā velkot
ventilācijas tapiņas. Blankš! Blankš!
Trieciens pēc trieciena! Pie tik spalgas bombardēšanas vis negulēsi!
Veselu mēnesi «Džammās notika Putns, raidīts prom, savā neatlaidībā
karš... ar dzeni. Skaistais, spēcīgais neapstādināms! Atvelk elpu... un pēc
putns, saulītei tikko lecot, bija gatavs brīža savu nodarbi turpina.

No rīta tapiņas ir ārā, pa dienu mājinieki liek tās atpakaļ, un tā nedēļu
pēc nedēļas.
Pulkstenis pieci vai pus seši,
amatnieks ir klāt! Dzīsi kalēju prom?
Aizvainojumā tiek kalts vēl sparīgāk!
Beigu beigās māju saimniekiem nācās meklēt momentlīmi.
Par rīta izrādēm kaimiņi droši vien
bija sajūsmā: nakts veļā, puspliki

skraida ļaudis, vēcinādami rokas un
bļaustīdamies. Pliks un traks!
Ķīmijas sasniegums – noturīgā
līme – censonim nepatika, nebija
pievārējama. Putnu vairs redzēja
reti, viņš iegriezās tikai profilakses
nolūkā.
Ko būs ļaudīm mācīties no stūrgalvja? Mērķtiecību un milzu neatlaidību par spīti visiem šķēršļiem.
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Ja esi īstens vīrs,
Skriet ir veselīgi
piebiedrojies mums!
priekšā palaižot «velkoņus». Skatīsim lietas skaidrām acīm: Ventspils
un novada iedzīvotāju resursi! Tie ir
Latvijas meistarsacīkšu 1. kārta no- pārāk atšķirīgi!
tika Ozolniekos. Galvenie konkurenti
Virves vilkšanas pievilcības spēks
sacensībās bija Ventspils «Velkonis pēdējā laikā pasaulē mazinās. Ir
1» un «Velkonis 2». Mēs startējām vajadzīga paaudžu maiņa, bet jauni
ar vienu komandu 720 kg svara kate- cilvēki komandās neieplūst. Mēs
gorijā. Kā jau 8 gadus ierasts, mums esam cīnītāji, un uz pasaules čem– kārtējā otrā vieta.
pionātu Zviedrijā brauksim, kaut par
«Ozoli» spēja paturēt Ozolnieku savu naudu!
novada domes kausu 680 kg svara
Joprojām mūsu pulkam pievienoklasē, ko izcīnīja: Māris Kunkul- ties aicinu izturīgus, smagi strādāt
bergs, Deniss Lisenko, Normunds gribošus vīrus. Atalgojums – lieliska
Sergejevs, Oskars Oļševskis, Egils iespēja tikt vaļā no darba stresa,
Gūtmanis, Raitis Krievs, Andris kopīgi tērzējot un uzcepot desiņas
Sarģelis, Valdis Kaktiņš, Aleksandrs mežmalā vai pie ūdeņiem. Viss, ko Priekšplānā Baiba Kovaļevska
Novada sportisti, sporta
Verškovs un Mārtiņš Zitāns.
organizējam, ir ģimeņu pasākumi.
Starti Latvijas čempionātā turpi- Paši secinājām, ka virves vilkšana... kluba «Ozolnieki» skrējēji,
sekmīgi startējuši vairākās
nās.
stiprina mūsu ģimenes.
sacnsībās.
Nereti man jautā, vai «klasiskā» 2.
Ir vērts mums piebiedroties!
Edgars Ludzītis, treneris
vieta ozolēniem nesāk apnikt, allaž
Latvijas skriešanas centra (LSC)
čempionāti šosejā- notikušas 4 kārtas,
kur piedalījušies arī SK Ozolnieki daIepriecina ziņa par Klāva Lisovska rezultātiem BMX pasaules čempio- lībnieki. LSC čempionātu godalgotās
vietas izcīnīja Dace Kovaļevska – 1.
nātā.
Ozolnieku sportists ir kļuvis pasaules vicečempions divās klasēs savā vieta LSC čempionāta 3. kārtā, rezulvecuma grupā: expert klasē B-15 un cruiser klasē 15 – 16 gadus veco jau- tāts – 91:09,51. Dace izcīnījusi arī 1.
vietu LSC čempionāta 1. kārtā šosejā
niešu konkurencē.
10 km distancē. Māsa Baiba KovaļevLai arī turpmāk veiksmīgi starti!
Atbalstītāji Latvijā ska 10 km ieguvusi 3.vietu.
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Virves vilcējiem sākusies
aktīvas darbošanās sezona.

Klāvs Ķīnā pierāda sevi

NORDEA Rīgas maratonā, kas norisinājās 18.05, un pulcēja kopā aptuveni 2,5 tūkstošus skrējēju un sporta
entuziastu, ar panākumiem startēja
arī 18 SK Ozolnieki sportisti, no tiem
Dace Kovaļevska, Baiba Kovaļevska,
Raitis Avots - pusmaratonā, Leons
Miķelsons- minimaratonā .
Katru trešdienu pl.18.30 pie šautuves notiek seriālu „Ozolnieku apļi”
skrējiens, kur sportisti var izvēlēties
distances: 2,5, 5 , 7,5 vai 10 km. SK
„Ozolnieki” popularizē veselīgu
dzīvesveidu un aicina piedalīties
rīkotajās aktivitātēs.

Vai hokeja klase novadā būtu lietderīga?
Alīda:
- Tas būtu pat vajadzīgs! Hokejs Latvijā kļūst arvien
populārāks. Hokeja «varoņi» jeb «zvaigznes» daudziem
jauniešiem kļūst par ideāliem, ir kam sekot. Hokeju sāk
spēlēt pat mazos ciematos. Lielākoties to spēlē puiši, bet
ar laiku būs tāpat kā ar autovadītājām – meiteņu loma
pieaugs!
Es pati spēlēju jau 6 gadus ielu hokeju. Ikdienā pārvietojos ar «skritulenēm». Cik tur tā darba – noņemt! Ieeju
veikalā un skrituļoju tālāk. Apdzenu pat velosipēdistus!
Mariks:
- Vajag šādu klasi! Hokejam pievērstos arvien
vairāk jauniešu, tas nodrošinātu sportistu pēctecību. Tagad ir iespēja
trenēties uz vietas.

Klāvs:
Šāda klase varētu būt! Veidotos labs
kolektīvs, jo visiem būtu kopīgas intereses.
Ļoti izdevīgi, ka tepat ir ledus halle, kur
trenēties.
Jelgavas 3. pamatskolā šāda klase ir, tur hokeju spēlē no pirmās klases.

Mārtiņš:
- Ar to Ozolnieki kļūs arvien
populārāki. Lai te aug jaunās
«zvaigznes»! Sports stiprina
veselību, arī tāpēc klase ir lietderīga. Īstais laiks kaut ko sākt
nopietni ir bērnībā, lai kaut ko
dzīvē panāktu.

Lasītājs

Vajag savlaicīgu informāciju
par sporta notikumiem
Mazpamazām apgūstam novadu
– gan braukšus, gan kājām.
Esam sportiska ģimene, labprāt
iesaistītos dažādās aktivitātēs.
Darbs Rīgā paņem savu daļu
laika, ir arī citi pienākumi, tāpēc
laiku nākas plānot.
Vienmēr «OA» izlasām, kas
notiks kultūras namā. Vai šādā
pat veidā nevar ievietot gaidāmos

sporta notikumus? Savlaicīga informācija ieinteresētu, cik zinām,
daudzus.
Novada sporta centru vadītājiem
noteikti ir gada kalendārais plāns,
atliktu to tikai apkopot un publicēt
pa mēnešiem. Spor tiskā dzīve
Ozolniekos taču ir tik intensīva!
Nepieciešams savlaicīgi uzzināt,
kad, kur, kādas sacensības vai arī,

piem., kad notiks novada sporta
svētki. Šajā gadījumā novada sporta dzīves vadītājs varētu sniegt arī
izvērstāku informāciju.
Mūsu jauno ģimeni lielā mērā
uz Ozolniekiem atvilināja novada
sporta gars.
Četri aktīvi
sportotāji dažādos vecumos

Gundars:
- Tad mēs iegūtu zināmu līdzsvaru šajā sporta
veidā ar Jelgavu. Bet
varbūt pat ar Rīgu? Jauno
panākumi celtu gan Ozolnieku vidusskolas, gan
jaunās halles, gan visa
novada prestižu.
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2007. gada jūnijs

Kad finišēju, jūtos laimīgs

Pagasti apsteidz
novadu

Kurš novadā nav dzirdējis par Jāņa Uzara izvērsto uzņēmējdarbību?
Bet par viņa sportiskajām veiksmēm?
Par to arī «OA» saruna
ar Jāni.

41. rajona sporta spēlēs startēja 317 komandu, pāri
par diviem tūkstošiem dalībnieku.
Rezumējot gala rezultātus vidusskolu grupā, par
labāko rezultātu guvēju kļuvusi Kalnciema vidusskola,
aiz tās – Elejas vidusskola, bet 3. vietā – Ozolnieku
vidusskola.
Pamatskolu grupā 1. vietā izvirzījusies Elejas vidus- Kā rast laiku sportiskām
skola, 2. vietā – Ozolnieku sportisti, trešie – vircav- aktivitātēm, ja cilvēks ir
nieki.
nopietns uzņēmējs? Ilgas
darba stundas, kreņķu papilnam...
- Sportot nozīmē dzīvot veselīgi. Ikvienam, arī uzņēmējam, ir
vēlme būt pie labas veselības.
Nācies dzirdēt, ka miņienei, tel.30554411.
Biznesā svarīgs ir pārdomāts
neviens vien novada ieApņēmīgi kā zāģēt, tā arī
lietu redzējums, darba organizādzīvotājs sūrojas: mal- skaldīt un pat malku sakrāmēt
cija. Jāprot racionāli plānot un
ku dabūt varētu, bet kā ir trīs jauni puiši, kuri reģisizmantot laiks.
sastrādāt?
trējušies uzņēmējdarbībai
- Varbūt vispirms par iklikumā paredzētajā kārtībā.
dienu. Mašīnas ar uzrakstu
Par to iepriekšējā numurā Viņiem esot viss nepieciešaUzars redz ļoti bieži, daudzrakstīja «OA».
mais – transports, darbarīki.
viet.
Va r a m i e p r i e c i n ā t l a - Savu prasmi jau esot pierādī- Patiesībā ir seši atsevišķi
s ī t ā j u s , k a a t s a u ku š i e s juši āneniekiem.
uzņēmumi: SIA «Uzars», kas ir
vairāki vīri, kuri ir gatavi
Dienā trijotne spējot sanekustamo īpašumu attīstītājs,
palīdzēt šādos gadījumos. strādāt 10 – 15 m³ malkas.
SIA «Uzars celtniecība», SIA
«Esmu strādājis mežā, šo darPieteikumus gaidīšot pa
«Uzars bruģēšana», SIA «Uzars
bu protu!» - tā sevi pieteica telefonu 29164646.
transports», SIA «Uzars serkungs, kuram gan telefona
viss» un SIA «Iecavkrasti».
neesot, bet varot zvanīt kaiRedakcija
«Iecavkrasti» ceļ un tirgo
dzīvokļus namā Iecavas upes
Mīļi sveicam jūlija jubilārus!
krastā, tos arī apsaimnieko. Tas
tiešām ir unikāls projekts: pašā
Lai atmiņas par nedienām
upes krastā – pa Iecavu iespēja
Kā ziemas sniegi kūst,
tikt uz Lielupi un jūru, - ir laivu
Prieks ābeļziedu baltumā
un kuteru piestātne. Atpūtas
Lai allaž sirdī plūst.
parkā iekārtotas labiekārtotas
piknika vietas. Mājai ir viss,
Pēteri Ramšu
kas piederas modernai mītnei:
Frici Gruntmani
signalizācija, videonovērošana,
Gunāru Balodi
autostāvvieta. Padomāts arī par
Genovevu Lisovsku
velostāvvietu! Dzīvokļus silda
Ainu Skujiņu – Trokšu
automatizēta apkure. Tajos ir
Veru Spilvu
veikta pilna iekšējā apdare.
Mariju Bareišu
Ūdens, mežs, zirgu izjādes
Aldonu Jankoviču
iespēja – viss gandrīz «ar roku
Annu Afromejevu
sasniedzams!»
Olgu Kirillovu
- Uzņēmējdarbība maKonstantīnu Pavlovu
ciņu pilda, bet kā ar sirdi,
pozitīvām emocijām – nav
Novada dome
novārtā?
- Izjūtu gandarījumu, ka spēju
nodrošināt simtiem ģimeņu ar
darbu un iztiku, ar mājokļiem.
- Šobrīd dzīvokļu iegādes
process pierimis.
- Cilvēki gaida banku nosacī-

Varam palīdzēt

Aizsaulē aizgājuši:
Anna Beliha (1924)
Valerijs Goretnihs (1956)
Alma Mikitova (1927)
Vilis Pilka (1919)
Ilona Sinkeviča (1996)
Uļjana Volodkina (1926)
Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

jumus, valdības reakciju, kāda
būs virzība. Tiek debatēts, vai
valstī ir ekonomiskā krīze.
Rādītāji runā savu, objektīvu,
valodu.
Ir skaidrs, ka uzcelt māju, samaksāt nodokļus, algas – lētāk
to izdarīt nevar. Tas būtu iespējams tikai tad, ja lētāka paliktu
maize, piens, benzīns. Diemžēl
cenas tikai kāpj. Ka tās varētu
kristies, pamatojuma tam nav.
Ja vispārējā ekonomiskā situācija valstī uzlabosies, tad cenas
nevis kritīsies, bet ies uz augšu.
Gudri cilvēki izmanto esošo
situāciju. Saprātīgi, ka cilvēki,
kuri grib iegādāties māju vai
dzīvokli, runas ar pārdevēju
ievada jau šodien. Saruna būs
individuāla, rezultatīva.
- Mainīsim tēmu. Visai
pēkšņi parādījies ūdensmotocikletists Uzars. Kāpēc
izvēlēts ūdenssports?
- Esmu dzimis pie jūras,
Umalē, netālu no Pāvilostas.
Jūra man tuva! Tur arī atradu
pudeli ar liktenīgo vēstījumu,
kas mana, inženiera, dzīvi radikāli izmainīja.
Puikas gados par ūdens
«močiem» pat nebiju dzirdējis. Man bija jākaplē bietes,
jāvāc ārstniecības augi. Kad
paaugos, taisīju drāšu žogus
– skolas gados nācās pelnīt
naudu.
Braukt pa ūdeni sāku pirms
gadiem četriem, pateicoties
kaimiņam Arvīdam Šteinbergam, kurš mani pierunāja
atbalstīt viņa dēlus un arī
mani prata
piesaistīt
šim sporta veidam.
Ūdens tiešām vilina!
Ar ūdensmotocikla
braukšanu
tagad ir aizrāvušās arī
divas manas
māsas; vis-

pār man ir trīs māsiņas. Brālis brauc motokrosu, šogad
senioru klasē ir trijniekā.
Aizvadītajā sezonā izjutu,
ka man pietrūkst spēka. Visu
ziemu nopietni trenējos trenažieru zālē, regulāri veicu krosu
5 kilometru garumā, kopā ar
suni. Pateicoties treniņiem,
bija gana izturības, šogad gūstot šādus rezultātus: 1. vieta
Latvijas čempionāta 1. posmā,
kas vienlaicīgi ir arī Baltijas
čempionāta posms un Jelgavas
kauss (Ski Stock klase).
«Adrijas jūras kausā» braucu
divās klasēs – Ski Stock iesācējiem, 10. vieta, Ski Gentleman,
arī biju desmitais.
Otrajā posmā Horvātijā Ski
Stock iesācējiem 1. vieta, 5.
vieta – Ski Gentleman.
Igaunijas čempionāta 1. posmā biju uzvarētājs.
- Novadā ūdenssports nav
prioritārais sporta veids...
- Arī valstī. Pateicoties tam,
ka mēs braucam, pulcējas interesenti. Novadā ir pāri par
10 braucēju. Mēs būtu priecīgi
savā treniņu bāzē – dīķī pie
mūsmājām – redzēt jaunas
sejas.
Rūpnīcas ražo ūdensmotociklus jau sagatavotus sacensībām.
L abprāt sniegšu informāciju interesentiem pa
tel.29127122.
- Ar tehniku tomēr ir par
maz...
- Meistarību slīpē uz braucamā, bet sasniegumi ir atkarīgi
no darba treniņos, no fiziskās
sagatavotības.
Ja kaut ko ļoti grib, var atrast
atbalstītājus. Sākumā treniņiem
der arī lietoti «moči».
- Ar ko var iejūsmināt
jauniešus?
- Vārdos to nevar izsacīt. To
iespējams izjust tikai uz ūdens.
Ja neviens cits sporta veids
līdz šim nav izvēlēts, varbūt šis
ir īstais?
Anna Veidemane
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