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ar saknēm novadā

Kopīgi pasākumi apvieno novada ģimenes!

Saulainajā Mātes dienas rītā
vairāk nekā pustūkstotis Ozolnieku novada iedzīvotāju izvēlējās
svētkus svinēt saturīgi pavadot
laiku un aktīvi izkustoties visiem
ģimenes locekļiem kopā. Nodziedot himnu „Brauciet lēnām pa
tiltu, draugi” Daces Cabes apdarē,
ģimenes devās 14. tradicionālajā
Ozolnieku velotūrē pa asfaltētiem
un grantētiem novada ceļiem 20
km garā un divas stundas ilgā, pozitīvām emocijām piepildītā piedzīvojumu braucienā.
Uz starta stājās četru paaudžu
velotūres dalībnieki. Aizkustinoši
bija vērot mazulīšus, kuri braucienā devās kopā ar tētiem speciālos sēdeklīšos un kulbiņās. Prieks
bija vērot, ka daudzas ģimenes
šogad bija padomājušas arī par
vienotu vizuālo noformējumu- Tkrekliem, saulesbrillēm un cepurēm.
Novadniece Maija Sirvide kopā
ar dzīvesbiedru Ziedoni un trim
meitām velotūrē piedalījās pirmo
reizi: ”Māmiņdienas torti jau var
mājās nobaudīt pirms vai pēc pasākuma. Galvenais, lai visa ģimene svētkos ir kopā! Tūrei esam nopietni gatavojušies, jo vispirms jau
visi ģimenes locekļi ir jānodrošina
ar braucamajiem tehniskā kārtībā.
Lielākās meitas - Madara (8 gadi)
un Gundega (6 gadi) spēja maršrutu veikt patstāvīgi, bet mazā
Margrieta vēl ceļoja tēta riteņa
bērnu sēdeklītī. Pirms tam kopā ar

visi varēja nobaudīt pēc dažādām
unikālām receptūrām gatavotus
saldus, pikantus un asus plovus ar
siltu tēju. Pēc braucēju balsojuma
par gardākajiem tika atzīts Sergeja
Šmirova un Ozolnieku Sporta centra vadītāja Rolanda Baranovska
gatavotais plovs. Sergejs, saņemot
balvu atzinās: ”Par plova gatavošanu visa ģimene kopā sākām domāt
jau krietni iepriekš - no Maskavas
atvedām speciālo aprīkojumu „kazanu” un neslīpētos rīsus. Rīsus
pamazām pa vakariem pārlasījām.
Dienu iepriekš devāmies uz tirgu
iepirkt produktus un tad ģimenē

meitām trenējāmies laikos pie omes
„Štromberga
trasītē”.”
Brauciens
noritēja
draudzīgā
un ģimeniskā
gaisotnē, vērojot
maršrutā
iekļautās
skaistās
novada vietas un ļaujot sportiski
izpausties ikvienam. Ozolnieku
novada Mūzikas skolas direktore
Dina Tauriņa priecājas: ”Jauki ir
svētku dienā būt kopā ar bērniem.
Arī Zemguss un Betiņa šogad visu
ceļu brauca kopā. Jauki, ka noorganizēts arī pikniks, jo tā rodas iespēja parunāties un tuvāk iepazīt
citas novada ģimenes un bērnus.”

Brauciena laikā visenerģiskākie
izrādījās sākumskolēni, kuri nevarēja vien sagaidīt ātrumposmu un
braucienu pa šķēršļu joslu. Brāļi
Ingus un Gustavs Ļevčenoki:” Mēs
abi velotūrē piedalāmies jau piekto reizi. Patīk! Kad piedzima mazā
māsa, vecāki apzināti sūtīja mūs
abus vairāk sportot.”
Kad brauciens bija veiksmīgi finišējis pie Ozolnieku kalna,

Vai esi noslēdzis līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu?
Informējam, ka atkritumu
apsaimniekotājs SIA „L&T” ir
mainījis nosaukumu uz SIA
„Clean R” un noslēgtie līgumi uz
SIA „L&T” veidlapām ir spēkā, tos
nav nepieciešams pārslēgt.
Jaunais atkritumu apsaimniekotājs – SIA „Clean R” atkritumu
apsaimniekošanu uzsāks 2014.
gada 1.jūlijā, bet līgumu ar jauno
atkritumu apsaimniekotāju iedzīvotājiem ir jānoslēdz jau tagad.
SIA „Clean R” līgumu formas ir iespējams aizpildīt

Ozolnieku novada pakalpojumu centros:

►Emburgā, Salgales pagasta pārvaldē, adrese: „Vīgriezes”, Emburga, Salgales pagasts;
►Garozā, Garozas pakalpojumu
centrā, adrese: „Eži”, Garoza,
Salgales pagasts;
►Ānē, Ānes pakalpojumu centrā,
adrese: Celtnieku iela 12b, Cenu
pagasts;
►Brankās, Branku pakalpojumu
centrā, adrese: Parka iela 4; Cenu
pagasts;
►Ozolniekos, SIA “Ozolnieku
KSDU” ēkā, Adrese:

Kastaņu iela 2, Ozolnieku pagasts
►Interneta lietotāji var ērti aizpildīt līguma pieteikuma formu internetā www.ozolnieki.lv ir pieejama
tiešsaiste uz SIA „Clean R” mājas
lapā ievietotajām pieteikuma
formām.

Personām, kuras būs noslēgušas
līgumu ar SIA „Clean R”, bez maksas tiks piegādātas atkritumu tvertnes, sākot jau ar 16. jūniju.
Jautājumu gadījumā aicinām
sazināties ar uzņēmuma kontaktcentru: t: 67111001, e-pasts:
kc@cleanr.lv

tos visi kopā griezām. Jauki, ka
Jums garšoja! Paldies, par jautro
un labi noorganizēto pasākumu!”
Kā pastāstīja Ozolnieku novada Sporta centra pārstāve Irēna
Leitēna: ”Šogad dalībnieku jau
ir tik daudz, ka ne vairs saskaitīt,
ne piereģistrēt. Priecē, ka velotūrei piekrišana ar katru gadu tikai
pieaug.”
Solvita Cukere

Izlaidumi Ozolnieku novada
pirmsskolas izglītības
iestādēs notiek maija beigās,
bet skolēni no skolas
gaitām atvadīsies jūnijā.
Garozas pamatskolā 13.jūnijā
plkst. 13.00
Teteles pamatskolā 13.jūnijā
plkst. 13.00 un 15.00
Ozolnieku vidusskolā (9.klases)
13. jūnijā plkst. 16.00
Salgales pamatskolā 14.jūnijā
plkst. 15.00
Ozolnieku vidusskolā (12.klases)
20. jūnijā plkst. 18.00
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aktualitātes

maijs 2014

maija sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.4/2014 „Grozījumi saistošajos
noteikumos 1/2014 „Par Ozolnieku
novada pašvaldības budžetu 2014.
gadam.””
2. Apstiprināt Ozolnieku novada domes 2013. gada publisko pārskatu.
3. Apstiprināt precizēto Ozolnieku
novada pašvaldības 2014.gada
štatu sarakstu.
4. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas Nr.1 un Nr.2 ar kopējo
platību 25,60 kv.m. pašvaldībai
piederošajā ēkā Celtnieku ielā
12, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku
novadā, uz 1 (vienu) gadu saimnieciskās darbības veikšanai, nosacītā
nomas maksa 2,75 euro/m2 bez
PVN; informāciju par nomas objektu
Ozolnieku novada pašvaldības mājas
lapā internetā un izvietojot Ozolnieku
novada domes ēkā.
5. Nodot izstrādāto Ozolnieku novada teritorijas plānojuma redakciju
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Noteikt
publiskās apspriešanas termiņu no
2014.gada 27.maija līdz 2014.gada
26.jūnijam, ievietojot paziņojumu
Ozolnieku mājas lapā un izziņojot to
citos sabiedrībai pieejamos veidos.

6. Deleģēt SIA „Ozolnieku KSDU”
Ozolnieku novada pašvaldībā vārdā
veikt likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2.punktā
ietilpstošo pārvaldes uzdevumu
– Ozolnieku novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā publiskajā
lietošanā esošo zaļo zonu uzturēšanu un labiekārtošanu, atbilstoši
deleģēšanas līgumā noteiktajai
kārtībai.
7. Apstiprināt grozījumus Ozolnieku
novada Veselīga dzīvesveida un
sporta nodaļas nolikuma 3.1.punktā.
8. Apstiprināt Ozolnieku novada
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.
9. Līdzfinansēt skolēnu vasaras darbu 10 Ozolnieku novada skolēniem.
Lēmuma izpildes nodrošinājums
2052,90 EUR no 2014.gada Ozolnieku novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
10. Piešķirt Ozolnieku vidusskolas
mūsdienu deju kolektīvam līdzfinansējumu 280,00 apmērā deju
nometnes „2015.gada Skolēnu
dziesmu un deju svētku mūsdienu
deju repertuāra apguve” dalības
maksai, kas notiks 2014.gada 16.20.jūnijam.

Grozījumi 2011.gada 18.janvāra Ozolnieku novada domes saistošajos
noteikumos Nr.3/2011 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas un citu
informatīvo materiālu izvietošanu”
APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 08.aprīļa lēmumu Nr.5 (prot. Nr.4) Izdoti
saskaņā ar “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.pantu, 21. panta pirmās daļas 15.punktu
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu 2005.06.28. MK noteikumu
Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 12.punktu

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas un citu informatīvo
materiālu izvietošanu” sekojošus grozījumus:
Izteikt Ozolnieku novada domes 2011.gada 18.janvāra saistošo noteikumu
Nr.3/2011 2.3.punktu sekojošā redakcijā:
„2.3. Ja reklāma vai izkārtne izvietota uz (pie) attiecīgā uzņēmuma, iestādes fasādes un informē par ēkā izvietotajiem uzņēmumiem, nodeva netiek
iekasēta. Tiek veikts vienreizējs maksājums, saņemot atļauju izkārtnes vai
reklāmas izvietošanai saskaņā ar Ozolnieku novada būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un pakalpojumu samaksas kārtību.”
Izslēgt Ozolnieku novada domes 2011.gada 18.janvāra saistošo noteikumu
Nr.3/2011 2.5.punktu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Ozolnieku novada bezmaksas izdevumā „Ozolnieku avīze”.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis

OKSDU vasarā veiks darbus
Ozolnieku ciema ielās un pagalmos
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā” ietvaros tiek
realizēta projekta trešā daļa „Ūdens
un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
un paplašināšana Ozolniekos.”
Ozolnieku ciema ielās tiek ieguldīti jaunie tīkli, vairākās ielās pagaidām
nav atjaunots segums virs izraktajām
tranšejām, jo šajās ielās par pašvaldības finansējumu plānots atjaunot ielu
segumu un Meliorācijas ielā papildus
izbūvēt arī lietus kanalizāciju.
Ozolnieku ciemā atbilstoši projektam tiek izbūvēta-rekonstruēta daļa no ūdens un kanalizācijas tīkliem:
Ūdensvada tīkli 3,1 km garumā;
● Pašteces kanalizācijas tīkli 3 km
garumā;
● Kanalizācijas spiedvadi 1,6 km
garumā;
● Sešu jaunu kanalizāciju sūkņu
staciju izbūve.
Līdz 2014. gada septembrim
ES Kohēziju fonda līdzfinansēta projekta ietvaros paredzēts
veikt darbus:
Kanalizācija: 500 m
● Meliorācijas iela -260 m,
Paralēli Rīgas ielai no Meliorācijas
līdz Skolas ielai caur pagalmiem –
180m, papildus pieslēgumi Tautas

namam, tiek precizēta reālā situācija
un veicamie darbi,
● Saules iela – 30 m,
● Jelgavas iela – 30 m.
Ūdens: 400m
● Meliorācijas iela -260 m,
Pieslēgumi ēkām, daudzdzīvokļu
mājām, pārslēgumi, akas caurduru
cauruļu savienojumu vietās.
Ielu seguma atjaunošana:
Ziedoņu, Celtnieku, Stadiona, Meliorācijas ielās,
Pagalmos, ielu šķērsojumi un ēku
pieslēgumi.
Kanalizācijas sūkņu stacijas:
● Sūkņu montāža,
● Elektrosadales, elektrības pieslēgumi,
● Sūknētavu vadības programmēšana.
Vasarā turpināsies tīklu pieslēgumi
mājām, tieši pie iedzīvotāju dzīves
vietām. Jau veiktie darbi parāda, ka
esošie tīkli ne visur ir tajās vietās, kur
tie uzrādīti topogrāfijā. Tas nozīmē
papildu rakumus, iespējami atsevišķu tīklu pārrāvumi un citas neērtības.
SIA „Ozolnieku KSDU” lūdz iedzīvotājus būt pacietīgiem un saprotošiem
darbu veikšanas laikā, jo ŪKT attīstība ir nepieciešama visam Ozolnieku
ciemam.
Gunārs Jaunsleinis, SIA”Ozolnieku
KSDU” valdes priekšsēdētājs

Uzsākta Ozolnieku stacijas autostāvvietas paplašināšana
Sākot ar 26.maiju tiks veikti automašīnu stāvvietas laukuma paplašināšanas būvdarbi Ozolnieku stacijas
laukumā.
Stāvlaukums pēc rekonstrukcijas
paredzēts 40 automašīnu novietošanai. Rekonstrukcijas ietvaros paredzēts
izbūvēt arī lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, kas pasargās Ozolnieku
ūdenskrātuvi no piesārņojuma.
Būvdarbu laikā no maija beigām

līdz šī gada 1. augustam esošais stāvlaukums tiks pārnests Eglaines ielas
pretējā pusē. Esošajā stāvlaukumā
iebraukt būs aizliegts līdz remontdarbu
pabeigšanai.
Par pagaidu stāvlaukuma izveidi
tiks sniegta sīkāka informācijas Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapā
www.ozolnieki.lv.
Jūlija Kostrova, Ozolnieku novada
būvinspektore

Grozījumi 2010.gada 9.februāra Ozolnieku novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1/2010
“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā”
APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 08.aprīļa lēmumu Nr.6 (prot. Nr.4) Izdoti
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
16.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli 3.1 panta pirmo daļu, 5.panta trešo daļu

1. Izdarīt grozījumus Ozolnieku novada domes 2010.gada 9.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1/2010 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā” un izteikt saistošo noteikumu 5. punktu sekojošā redakcijā: „5. Atvieglojumi
50% apmērā var tikt piešķirti tiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri
par atlīdzību sniedz iedzīvotājiem pakalpojumus sporta, kultūras, veselības aprūpes
un izglītības jomā, bet 90% apmērā atvieglojumi var tikt piešķirti nodokļu maksātājiem, kuri pakalpojumus sniedz bez atlīdzības.” Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada bezmaksas izdevumā
„Ozolnieku avīze”.

Atkal kopā
26. jūlijā
Ozolnieku
novada svētkos!
Ozolnieku Sporta centra stadions
jau ceturto reizi tradicionāli ar
siltiem saules stariem un novada
Kultūras nodaļas sarūpēto krāsaino
programmu sagaidīs novada
iedzīvotājus, lai kopā svinētu
Ozolnieku novada svētkus „Ar
saknēm novadā”! Lai svētku tēma
„Laimes kokteilis” vieno mazos un
lielos novadniekus, ļaujoties vīzijai –
kā tapt laimīgākiem?
Pirmais „Laimes kokteiļa” mirklis
būs baudāms 14:30 gājiena noslēgumā „Laimes kokteiļu” recepšu
degustācijā, atraktīvos iestāžu un
uzņēmumu kolektīvu priekšnesumos. Ikvienam svētku dalībniekam
būs iespēja padalīties ar savu
laimes recepti rakstiskā vai ilustratīvā veidā īpašā izstādē!
Svētku atklāšanas ceremonijā
sveiksim jaundzimušos Ozolnieku
novada bērniņus un uzsauksim
„Daudz laimes jaunajām ģimenēm
un novadam!”
16:00 Spožākie Latvijas jaunie
estrādes dziedātāji no studijas
„Zvaigžņu sala” kopā ar LU ķīmijas
fakultātes studentiem rādīs muzikālus un ķīmiskus eksperimentus
jaunā izglītojošā un izklaidējošā
šovā bērniem un tīņiem „Ķertais
profesors”. Profesora lomā – Valters
Frīdenbergs.
17:00 Agarska triāla kluba moto
sportisti kopā ar Greentrials Bike
Tour trakākajiem trikiem ekstrēmā
šovā sniegs „laimes adrenalīna
kokteiļa devu”.
18:00 Nepametiet skatītāju
vietas, Jūs piepildīs spilgtas emocijas koncertuzvedumā „Smiekli un
asaras” kopā ar Rock N’ Roll deju
grupu „Ķengurroks”.
Laimīgu iepirkšanos svētku laikā
nodrošinās Lietuvas Jonišķu rajona

no 2014. gada 27. maija līdz 2014.
gada 26. jūnijam.
Ar Ozolnieku novada teritorijas
plānojuma redakciju var iepazīties
Ozolnieku novada domē (Stadiona
ielā 10, Ozolniekos), Branku pakalpojumu centrā (Parka ielā 4, Brankās), Ānes pakalpojumu centrā
(Celtnieku ielā 12B, Ānē), Salgales

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis

pagasta pārvaldē („Vīgriezēs”, Emburgā), kā arī novada mājas lapā
www.ozolnieki.lv.
Rakstiskas atsauksmes par teritorijas plānojuma redakciju var
iesniegt Ozolnieku novada domē
personīgi, nosūtot pa pastu, vai uz
e-pasta adresi antra.plotnikova@
ozolnieki.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki - pirmdienās no 9.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 19.00.
Tālrunis informācijai 63084707.
Par sabiedrības līdzdalības pasākumu norises vietu un laiku
informēsim novada mājas lapā
www.ozolnieki.lv.
Antra Plotņikova,
Zemes ierīcības inženiere

Baudīsim „Laimes kokteili” mūsu
novada svētkos!
Rita Barona, Ozolnieku novada Kultūras nodaļas vadītāja, Tautas nama
direktore

Lustīgi nolīgot gada
īsāko nakti!

Līdz ar vasaras tūrisma
sezonas
sākumu
aicinām
novērtēt ēdienu garšas nianses
akcijā „Atklāj pašmāju garšas
noslēpumus”,
kas
piedāvā
vasaras ēdienu degustēšanu
un ekskursijas. Apmeklē kādu
no ēdināšanas uzņēmumiem
Jelgavā vai tepat - Ozolnieku

pagasta „Līcīšos”.
„Vēlamies parādīt, ka gardus
vasaras sezonas ēdienus var pagatavot no produktiem, kas audzēti
un iegūti no vietējiem ražotājiem
un saimniecībām Zemgales reģionā”, stāsta organizatori.
„Līcīši Ltd” saimnieki Aivars
un Māra Liepiņi enerģijas un
optimisma pilni: „„Līcīši” ir
viens no pirmajiem un joprojām
lielākajiem kazu audzēšanas,
kazas piena produktu ražošanas
un bioloģiskās piena produktu
pārstrādes uzņēmumiem Latvijā.
17 gados apkopotas atziņas par
klientu vēlmēm. Ekskursanti
pie mums apmīļo dzīvnieciņus,
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Ņem spēku no Jāņu gaismas,
Kas pakalnos gaiši spīdTā paliks ar tevi ilgi,
Kaut sen būs atausis rīts.

Jāņus svin vasaras saulgriežos 23. un 24. jūnijā, katram no mums
ir izvēle, kā tos nosvinēt pēc sirds
patikas. Vieniem šie svētki būs kā
meditācija pēc sentēvu paražām un
tikumiem. Vēl citiem - laiks dvēseles un miesas attīrīšanai ar līgo
dziesmām un pēršanos pirtiņā. Bet
vēl citi ceps pīrāgus, sies ķimeņu
sieru, gatavos ēdienu uz ugunskura
un baudīs to, uzdzerot vēsa alus vai
kvasa malku. Daudziem patīk arī
jautras dejas, rotaļas un citas saviesīgas izdarības.
Gada īsākā nakts, pēc sentēvu
tradīcijām, jāpavada nomodā pie
ugunskura, dziedot Jāņu dziesmas
un baudot tradicionālo Jāņu cienastu. Tiem, kas Jāņu naktī dodas
gulēt, visu vasaru nākšot miegs vai
nežēlīgi kodīšot odi.
Jāņu naktī sievietes un meitenes
rotājās ar ziedu vainagiem, bet vīru
galvās liek vainagus no ozola za-

riem. Istabas un mājas durvis grezno ar bērzu meijām, kūts un klēts
durvis - ar pīlādžu zariņiem. Bet istabās smaržo kalmes un jāņuzāles.
Ar asprātīgu meldiņu var apdziedāt saimniekus, ja viņi nav kārtīgi
saposuši māju un sētu. Bet citi rituāli, kā mazgāšanās rasā, lai paliek
katra līgotāja paša ziņā.
Tiksimies Līgo svētku pasākumos 23. jūnijā: Ānē no plkst. 22:00
Jāņu ugunskurs un zaļumballe,
Garozā no plkst. 20.30 Jāņu ugunskura iedegšana un zaļumballe,
Ozolniekos no plkst. 20.00 amatierteātra Līgo pirmizrāde, svētku
sacensības un zaļumballe.
Solvita Cukere

Piesaki dalību izstādē
„Riga Food 2014”!
No 4. līdz 7. septembrim izstāžu
hallē Ķīpsalā, Rīgā norisināsies
“Riga Food 2014”, kas ir plašākā
pārtikas izstāde Baltijas valstīs, kas
ik gadu iezīmē nozares attīstību,
izceļ jaunumus un sniedz iespēju
iepazīties ar nozares uzņēmumiem.
Šogad Zemgales pārtikas ražotājus izstādei pieteiks pašvaldības,
tāpēc aicinām Ozolnieku novada
mājražotājus, sīkražotājus un amatniekus pieteikties dalībai izstādē,
zvanot pa tālruņiem: 63084702,
63085179 un 26184346, kā arī

Vasaras tūrisma sezonā jauni
velomaršruti un gardumi!

Publiskajai apspriešanai nodots Ozolnieku novada teritorijas plānojums
"Saskaņā ar Ozolnieku novada
domes 2014.gada 13.maija lēmumu
Nr.8 "Ozolnieku novada teritorijas
plānojuma redakcijas nodošana
publiskajai apspriešanai" publiskajai apspriešanai tiek nodota Ozolnieku novada teritorijas plānojuma
redakcija.
Publiskās apspriešanas termiņš

un vietējo amatnieku un mājražotāju tirdziņš - Lauku partnerības „Lielupe” un Jonišķu rajona partnerības
sadarbības projekta ietvaros. Līdz
vēlam vakaram ģimenēm ar bērniem
būs iespēja piedalīties programmā
„Mazā stiprinieka raibie piedzīvojumi”, darbosies „Bosika” rotaļu
laukums un „Burkānu” atrakcijas.
Skolu un Pirmsskolas izglītības iestāžu radošajās darbnīcās „Riti, laimes
kamolīti” būs iespēja pašiem darināt laimes simbolus.
21:00 – 24:00 Būs neparasta
iespēja tapt laimīgiem gaisa balonā… „Pacelies debesīs”. (Pasākums
notiks lidojumam labvēlīgos laika
apstākļos.)
Muzikālo pasākuma vakara daļu
ievadīs 20:00 rokgrupa „Linga”.
Romantiku izjutīsim 22:00
studijas „Stars Well” deju kustības
izrādē „Krāsas”.
23:00 „Laimes kokteilis” uzliesmos dzīvās uguns teātrī.
Turpinājumā debesis iemirdzēs
grandiozā salūtā 24:00.
Sirdis sasildīs 00:30 koncertprogramma „Aizturi elpu” ar Normundu Rutuli un grupu.
01:30 – 04:00 - īsta nakts ballīte
ar DJ Robertu Lejasmeijeru.
Ieeja uz visiem pasākumiem bez
maksas
Pieteikuma anketas iestādēm un
uzņēmumiem gājienam skatīt www.
ozolnieki.lv kultūras sadaļā – Kultūras nodaļa, un nosūtīt uz e-pastu
tautasnams@ozolnieki.lv

maijs 2014

degustē kazas pienu un siera
veidus. Gardēžu iecienīti ir Feta
un ķiploku sieri. Šovasar „Līcīšu”
saimniece viesiem cels gadā arī
„Ugunskura zupu”. Brauciet,
izbaudiet lauku sētas burvību un
jaunas garšas!”
Reģionālā tūrisma centra
vadītāja Anda Iļjina aicina: „Izstrādāti 10 jauni velo maršruti.
Dosimies 30 km garā 4 stundu
ekskursijā ar velosipēdiem “4
ciemi Ozolnieku novadā.” Kopā ar
gidu varēsiet uzzināt, kā ciemi vēsturiski veidojušies un attīstījušies. Novēlu Jums atklājumiem bagātu šo
vasaru!”
Solvita Cukere

rakstot uz e-pastu: evita.kairisa@
ozolnieki.lv.
Dalībniekiem jāpiesakās līdz
2014. gada 6. jūnijam, lai varam
satikties ar Jums klātienē, aizpildīt nepieciešamās veidlapas un
sagatavot pieteikumus, iesniegšanai
Zemgales plānošanas reģionā.
Mājražotājiem, sīkražotājiem un
pārtikas amatniekiem dalība izstādē
būs bez maksas.
Evita Kairiša, Ozolnieku novada
pašvaldības Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļas vadītāja

Ornitologi aicina iedzīvotājus
reģistrēt zināmās stārķu ligzdas
Lai 7. Starptautiskā baltā stārķa ligzdu uzskaite
sniegtu pilnīgāku informāciju par šo putnu populāciju
Latvijā, kopš maija ikviens interesents ir aicināts par
sev zināmajām stārķu ligzdām informāciju sniegt, aizpildot datus interneta vietnē Dabasdati.lv/baltiestarki.
Interneta vietnē Dabasdati.lv izveidota speciāla
sadaļa, kurā pēc iereģistrēšanās var kartē un anketā
pievienot informāciju par sev zināmo stārķa ligzdu
un pēc tam vasaras vidū to papildināt ar datiem par
izaugušo mazuļu skaitu. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem
savus mazuļus Latvijā ik gadu izaudzē ap 10 000 pāru
balto stārķu.
Ornitologu mērķis ir veicināt sabiedrības informēšanu un skaidrot tās iespējamo līdzdalību, piemēram,
veidojot mākslīgās ligzdu pamatnes un izvietojot tās
savu viensētu tuvumā uzceltos balstos, jumta korēs vai
uz kokiem. Jāpiebilst, ka Latvijā pēdējos gados baltie
stārķi savas ligzdas visvairāk jeb 72 % būvējuši uz
elektrolīniju balstiem.
Vairāk informācijas par iesaistīšanos balto stārķu
uzskaitē atrodama www.lob.lv, vai rakstot
baltiestarki@lob.lv.
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izglītība

Iemirdzas jaunās skatuves
„zvaigznes”

„Motociklu pavēlnieks”
savācis unikālu kolekciju

Ozolnieku Motosporta ekspozīcijas telpās Muzeju naktī par
apmeklētāju trūkumu nesūdzas.
Unikālo sporta motociklu kolekciju
vēlas apskatīt motosporta cienītāji, entuziasti, ģimenes ar bērniem.
Motosporta ekspozīcija atklāta
2007.gada 19.maijā. Tā sastāv no
pazīstamā Ozolnieku motosportista un trenera, ekspozīcijas izveidotāja un vadītāja Alfrēda Zamocka
privātās kolekcijas.
«Man jau pašam ir liels prieks
aprunāties ar zinātājiem –
motosportistiem vai sporta entuziastiem,” atklāj kolekcionārs.
Ekspozīcija ar Ozolnieku novada
pašvaldības atbalstu atklāta pirms
septiņiem gadiem, tajā apskatāmi
24 motociklu eksponāti, ražoti sākot no 1925.gada, kuru klāsts katru
gadu papildinās. „Es pats uzskatu,
ka no motocikliem vien gandarījumu gūt būtu grūti – vajadzīgs arī
„garnējums”, tāpēc apkopoju arī citus vēsturiskus priekšmetus,” stāsta A. Zamockis.
Apmeklētāji var apskatīt arī motosportistu tērpus, balvas, dažādu
ar motosportu saistītu literatūru,
kā arī sadzīves priekšmetus – gludekļus, pulksteņus, radioaparātus,
mūzikas instrumentus un citas apkopotas vēstures liecības.
„Parasti pie manis Muzeju naktī
kādas grupas „iekuļas”, tāpēc pasā-

kums var beigties ar dejām,” iesmejas A. Zamockis, kurš pats arī spēlē
un dzied. Pats Alfrēds Zamockis ir
motosportists jau 60 gadus, bet,
neskatoties uz to, vēljoprojām ir
stalts un smaidīgs un pats šad tad
izbrauc ar antīku mocīti. Kad jautāju par mīļāko eksponātu muzejā,
Alfrēds smej, ka kādu izcelt esot ļoti
grūti: „Mūsu „vectētiņš” ir 1925.
gadā ražotais spēkrats. Pats uzbūvēju moto velosipēdu, ar ko piedalīties „Zelta mopēda” sacensībās.
Nevaru teikt, ka kāds būtu mīļāks,
jo visi ir grūti nākuši un mīļi.”
Motosporta veterāns A. Zamockis ar dzīvi ir visnotaļ apmierināts
un neaicina gāzt pastāvošo iekārtu. Kad Alfrēds jeb Fredis uzsauc
– «Veči, gāžam!», tad tas nozīmē
aktīvi un pat trakulīgi dzīvot. Tas
nozīmē kāpt mocim seglos un drāzties uz priekšu.
Vaidavas kausā Alfrēds tika atzīts par atraktīvāko braucēju ar
Melnā bruņinieka tērpu mugurā
un zobenu pie sāniem, bet citugad
uzvarēja, uzvelkot indiāņa drēbes.
Ar motosportu Alfrēds Zamockis nopietni sāka nodarboties,
dienot padomju armijā, kur radās
iespēja uzsēsties uz krosa moča.
Vēlāk Alfrēds pārstāvēja Ozolnieku motoklubu, ir piedalījies gan
spīdveja, gan šosejas sacensībās,
gāzis pa ledus celiņu. Labākie

rezultāti bija krosā ar lielajiem
močiem – trīssimts piecdesmitniekiem un piecsimtniekiem. Septiņdesmitajos gados ieguva augsto
PSRS sporta meistara nosaukumu,
var lepoties ar Lietuvas PSR čempiona medaļām. Aktīvās sporta
gaitas Fredis turpināja līdz 1980.
gadam. Mači sezonas laikā notika
katrās brīvdienās. «Lieliskas trases
bija Talsos, Ziepniekkalnā, Vaidavā. Dragājām kā velns pa bietēm.
Pēc tam trīs dienas tā sāpēja kauli,
ka ne pakustēt. Tad divas dienas ķīlējām močus un atkal uz starta. Bija
uzvaras un sāpīgi kritieni,» atceras
izcilais stāstnieks.
Pēc aktīvajām sportista gaitām
Fredis tehnikai un motosportam
ardievas nav teicis līdz šim brīdim.
Pašlaik viņš ir Ozolnieku novada
jaunatnes tehniskā sporta centra
instruktors, kurš vairākiem desmitiem vietējo jauniešu māca, kā izjust
motoru dvēseli, apieties ar dzelžiem
un pareizi braukt trasē. „Nākamnedēļ kopā ar puišiem atkal gāzīsim
uz sacensībām Apē,” Muzeju naktī
smej „motociklu pavēlnieks”.
Alfrēds savu kolekciju veidojis
divdesmit piecus gadus. Par vērtīgākajiem eksponātiem viņš uzskata tos spēkratus, ar kuru modeļiem
iegūtas pasaules čempionu godalgas. Īpaši kolekcionārs lepojas ar
1925. gada izlaiduma FN–350, ar

Vēstures lappuses

Pieminot staļiniskā
režīma genocīda upurus
Šogad aprit 73 gadi kopš
1941.gada 14.jūnija Latvijas
iedzīvotāju masveida deportācijas uz Padomju Savienības nometnēm un nometinājuma vietām.
Visplašākā izsūtīto grupa
bija zemnieki un arestēto
ģimenes locekļi. Vissāpīgāk
atcerēties bērnu skaitu, kuri
bija pieskaitīti pretpadomju
„cīnītājiem”. Sibīrijā izsūtījumā nonāca 3741 bērns.
Arī tagadējā Ozolnieku
novada teritorijā piedzīvotas
daudzu ģimeņu traģēdijas.
Ir ziņas, ka pirmajā padomju okupācijas gadā pazuda
ievērojamais aizsargs, vieglatlēts un pagasta jaunatnes
sporta dzīves organizators
Verners Krastiņš no „Brūveru” mājām. Kā stāstīja
V.Krastiņa krustmeita Ruta
Trimalniece: ”Viņa likteni

ģimene nav uzzinājusi.” Tāpat Ozolnieku pagasta Aizsargu nodaļas komandieris,
mežzinis un „Silgraužu”
saimnieks Žanis Kļava tika
arestēts, notiesāts jau pirms
14.jūnija un savu dzīvi traģiski beidza Gulagā.
Pieminēsim Garozas pagasta ģimeņu galvas, kuri
miruši Vjatlaga, Kirovas
apgabala nometnēs: Arvīds Plauže no „Jaunvareļiem”, Kārlis Kuļikovskis no
„Līčiem”, Ādolfs Pavlovskis
no „Glūžām”. No Pēternieku
pagasta Vjatlagā miris Jānis
Žibeiks no „Zušiem”, bet
no Salgales pagasta Ādolfs
Švarcbahs no „Tiltlejām”,
Arturs Liekņa no „Bačām”
un Jēkabs Rijkurs. Kopskaitā, pēc Latvijas Valsts arhīva
datiem, bija izsūtīti no Garozas pagasta – 10 cilvēki, tajā

skaitā 2 bērni, no Pēternieku
pagasta – 2 cilvēki, no Salgales pagasta – 8 cilvēki, tajā
skaitā 3 bērni, no Teteles pagasta – 2 cilvēki.
Ozolnieku pagastā dzīvo vairāki 14.jūnijā izsūtītie iedzīvotāji. Viņu vidū ir
Guntis Kažotnieks un Ilga
Lindermane. Guntis Kažotnieks ir dalījies atmiņās un
fotogrāfijās par izsūtījumā
pavadītajiem gadiem, apceļojis Krasnojarskas apgabalā
savas izsūtījuma vietas.
Ozolnieku novada vēstures krājumiem lūdzam
novadniekus sniegt atmiņu
stāstus par piedzīvoto, atstājot tos nākamajām paaudzēm.
Aigars Stillers, Ozolnieku
novada vēstures ekspozīcijas krājuma glabātājs

kuru tajā gadā uzvarēja Sahāras
tuksneša rallijreidā. Sešdesmito
gadu beigās lielisku krosa moci
ražoja čehi. Ar tādu izcilais beļģu
braucējs Robērs četras reizes izcīnīja pasaules čempiona titulus,
septiņdesmitajos gados augstākā
kaluma medaļas tika iegūtas ar
zviedru «Husqvarna» kroseniekiem, trīs reizes par pasaules čempionu ar KTM moci kļuva krievs
Genādijs Moisejevs. Visi šie motocikli ir Alfrēda Zamocka privātajā kolekcijā. Un visi ir braucami
– „sit pa pederi un vari gāzt.” Un
Alfrēds tā arī dara, tagad jau retāk
un prātīgāk, bet gāž vienalga.
Ozolnieku novada Motosporta
ekspozīcija atrodas Jelgavas ielā
35, Ozolnieku novadā. Ekskursijas
grupām iepriekš jāpiesaka, sazinoties ar Alfrēdu Zamocki pa tālruni
63022602 vai 26751108.

mākslinieciskajā izaugsmē, iedrošinot turpināt darbu pie muzikālo spēju
attīstības.
Konkursa laikā bija iespēja baudīt gan vokālos, gan instrumentālos
priekšnesumus. Aiz muzikālās daļas sekoja skatuves runas mākslas
konkursa dalībnieku uzstāšanās, bet
noslēgumā sekoja kustību priekšnesumi, kur tika izdejoti vairāki mūsdienīgi deju stili. Līdz ar saņemtajiem Atzinības rakstiem un balvām
dalībnieki guva iespēju improvizēt,
uzstājoties kopā ar Roberto Meloni.
Elīza Liepiņa pēc konkursa gandarīta ar sasniegto: ”Uzskatu, ka
šāda veida konkursi jauniešiem ir

ļoti vajadzīgi,
jo dod iespēju
radoši izpausties. Iegūtās
balvas un žūrijas atzinība ir mans līdzšinējais
lielākais sasniegums. Vietu un nomināciju sadalījums bija objektīvs.
Patīkami bija dzirdēt, ka visi konkursanti saņēma pozitīvu vērtējumu un
ieteikumus, kas motivē izaugsmei.
Galvenais nebija iegūtā vieta, bet iespēja sevi pierādīt.”
Konkursam līdzi juta arī Ozolnieku vidusskolas direktore Klāra
Stepanova: ”Manuprāt, ļoti jauki, ka
jauniešiem ir sniegta iespēja sevi at-
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tīstīt un parādīt, sekmējot jaunrades
procesus. Svarīgi veicināt skolēnu
aktivitāti, attīstot viņu talantus. Arī
skolas dzīvē vēlamies ar daudzveidīgām nodarbēm veicināt jauniešu
radošumu un iesaisti sabiedriskajā
dzīvē. Pēc šī konkursa noteikti domāsim par skatuves runas izkopšanas iespējām Ozolniekos. Lai abām
meitenēm veicas arī turpmāk un viņas neapstājas pie sasniegtā!”
Solvita Cukere

Konkursi iespēja
Ģimenes dienā no
muzikāli apdāvinātajiem jauna „rada pasauli”
bērniem

Solvita Cukere

Šodien cilvēkiem ir
jābūt darbīgiem
Pie Ozolnieku veikala tirdziņā, mani uzrunā novada
iedzīvotāja Inta Kārklevalks,
kura piedāvā pavasara zaļumus no pašas dārza. Pamazām raisās saruna par dzīvi,
dārzu un labestību ar kuru
jādalās.
Saimniece
smaidīga,
laipna un darbīga: „Ozolniekos savā dārziņā Eglaines ielā 4 rušinos kopā ar
dzīvesbiedru jau 35. gadu.
Ģimenes vajadzībām visus
šos gadus audzējam nesaķīmiķotu pārtiku. Dārzā viss izaug labi un ar
ražas pārpalikumu varu
padalīties. Pensijas nelielas,
tāpēc visu laiku jādomā kā
piepelnīties.”
„Pārdodu izaudzētos dārzeņus un ziedus. Sportisti
izvēlas dārzeņus un ogas.
Esmu novērojusi, ka jaunās
ģimenes daudz nerušinās pa
dārzu, bet pērk gatavus produktus. Uz Jāņiem gaidāmi

Maijā deju centrā “Cukurfabrika”
norisinājās konkursa „Jauniešu talanti 2014” fināls, kurā savus talantus
dažādās skatuves mākslas jomās demonstrēja 25 jaunieši, starp tiem divas atraktīvas Ozolnieku novada meitenes Elīza Liepiņa un Helēna Paula
Jubalte, kuras vokālistu grupā izcīnīja
skatītāju un žūrijas simpātiju balvas.
Žūrijas komisijas locekļi un konkursa goda viesis – dziedātājs Roberto Meloni pēc katras uzstāšanās uzmundrināja un iedrošināja konkursa
dalībniekus, aicinot neapstāties pie
sasniegtā.Pēc konkursa Elīza Liepiņa
un Helēna Paula Jubalte pateicās par
iespējām, ko pavēris konkurss viņu
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pirmie gurķīši un zemenes.
Cilvēki nāk ar tirgotāju arī
vienkārši parunāties,” novērojusi Inta.
„Tirgojoties, ir iespēja
tuvāk iepazīt novada cilvēkus. Prieks, ka cilvēkiem
garšo un viņi nāk atkal. Šodien cilvēkiem jābūt gudriem, darbīgiem un neatlaidīgiem. Nevaram sēdēt
uz gaidīt, ka kāds cits mūsu
vietā nāks un darīs. Nevaru
iedomāties vasaru pavadīt
dzīvoklī. Tikai jāstrādā! ” secina dzīvesgudrā saimniece.
Solvita Cukere

“Pēc Ozolnieku Mūzikas
skolas
iniciatīvas
ik gadu tiek organizēti
vairāki
lieli
mūzikas
pasākumi,
kas
sniedz
iespēju satikties mūziķiem
un viņu pedagogiem no
visiem Latvijas novadiem.
Izskanējis IV Mazpilsētu
un lauku mūzikas skolu pūšamo instrumentu spēles
audzēkņu konkurss un ar
nepacietību gaidām jau nākamo, jo tas būs 5. - jubilejas
konkurss. Prieks, ka konkursa popularitāte un dalībnieku skaits gadu no gada
pieaug,” stāsta Ozolnieku
Mūzikas skolas direktore
Dina Tauriņa.
Šī gada konkursā 35 Latvijas mazpilsētas, novadus,
lauku teritorijas pārstāvēja
82 jaunie pūtēji. Konkursā kompetentas žūrijas, ko
pārstāvēja Dziesmu svētku
pūtēju orķestru virsdiriģents
Haralds Bārzdiņš, komponists Alvils Altmanis, skolotāji
Dace Bičkovska, Ginta Zīģele,
Andris Egils Āboliņš un Gun-

tis Supe, vērtējumam tika nodoti skaistākie pasaules klasikas un mūsdienu mūzikas
skaņdarbi dažādu mūzikas
instrumentu – flautas, saksofona, trompetes, klarnetes un
tubas izpildījumā.
Konkursanti sacentās trīs
vecuma grupās - no 9 līdz 11
gadiem, no 12-13 gadiem,
no 14 gadiem un vecāki. Pēc
konkursa katrs dalībnieks
saņēma skatītāju aplausus,
žūrijas novērtējumu, sertifikātu ar iegūto punktu skaitu,
bet godalgoto vietu ieguvēji
saņēma diplomus un balvas.
Ozolnieku Mūzikas skola
var lepoties ar jaunā saksofonista Kārļa Vagala sniegumu un izcīnīto II vietu vecuma grupā 9 -11 gadi.
Konkursa žūrija uzteica
Ozolnieku Mūzikas skolu un
konkursa dalībniekus par
vēlmi atdzīvināt instrumentu muzicēšanas tradīcijas
un, ka Ozolnieku novadā radīta vieta, kur to darīt visiem
vienkopus arī turpmāk.
Solvita Cukere

15. maijā Ozolnieku Sporta namā norisinājās pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” organizētā gadskārtējā Ģimenes
diena, kuras tēma šogad bija „Teika par
pasaules radīšanu”, kam sekoja jautrība
piknikā kopā ar vecākiem.
Bērnu vecāki un vecvecāki, elpu aizturējuši, sekoja stundu ilgam muzikālam
uzvedumam, kur šogad tika izspēlētas
pasaules radīšanas ainas. Varēja pasaules
radīšanas procesam.
Iestādes vadītāja Maira Ezermane uzsver: ”Īpaši jāuzteic pasākuma idejas autoru, režisoru un veidotāju iestādes muzikālo skolotāju Indras Blumbergas un
Anetes Ozolas drosmīgais radošais veikums. Skolotājas sacerēja izrādes scenāriju, mūziku, dziesmu vārdus un palīdzēja
iestudēt horeogrāfiju.”
Iestādes pedagogi uzsver, ka latviešu
tautas teikās ir gadsimtiem cauri apkopots daudz izziņas materiāla un vērtīgu
pamācību bērniem, piemēram, izrādē
izskan vēlējums jaunradītajam cilvēkam:
”Labu redzēt, labu dzirdēt, labu darīt un

labus ceļus staigāt!”
Mūzikas skolotāja Indra Blumberga
gandarīta par paveikto: ”Svarīgs bija visas
iestādes darbinieku un bērnu kopējais komandas saliedētais darbs, bez kura izrādes nebūtu. Tā kā šogad folklora iestādes
darbā ir prioritāte, tad jau teātra dienās
visas grupiņas bija strādājušas pie latviešu tautas teiku dramatizējumiem. Tajā
brīdī mēs sajutām, ka šos pamatelementus saliekot kopā varētu izveidot muzikālo
izrādi. Pašām bija interesanti šogad pirmo reizi pasākumā strādāt ar video projekcijām. Folkloras elementus - zīmes un
tautiskās jostas saglabājām arī skatuves
tērpos.”
PII „Zīlīte” vadītāja Maira Ezermane:
„Ar kopīgiem pasākumiem, kuri iestādē ir
vairākas reizes gadā, vēlamies rosināt vecākus vairāk laika pavadīt kopā ar bērniem.”
Savukārt bērnu vecāki atzinīgi novērtēja
atraktīvo Ģimenes dienas svinēšanas formu, kas ļauj tuvāk iepazīt pirmsskolas iestādes darbu un citas ģimenes.
Solvita Cukere
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sports

kultūra

Solis pa labi, solis pa kreisi,
šodien ir jādejo!

„ZELTA ZĪLE” nonāk
amatierteātru rokās
Maijā norisinājās pirmais
Ozolnieku novada pašvaldības
Kultūras nodaļas rīkotais teātra
festivāls „Zelta zīle”, kura laikā
divas diena teātra mīļotājiem
bija lieliska iespēja bez maksas
baudīt dažādu žanru amatierteātru izrādes.
„Teātra festivāls sniedz iespēja
tikties amatierteātru aktieriem,
režisoriem, kultūras darbiniekiem un skatītājiem, kā arī atdot
savas simpātijas par iepatikušos
izrādi un lomu tēlotājiem,” pārliecināta Kultūras nodaļas vadītāja Rita Barona.
Festivāla programmu Ozolnieku Tautas namā aizsāka divas
izrādes. Pirmā no tām- veltījums
pašiem mazākajiem skatītājiem,
kurus priecēja Alda Linē leļļu
izrāde „Kurš mežā saka oi-oi?”
Teātri iestudējusi „Austrumu
robeža”, režisors Armands Ekštets. Izrādīja draisku komēdiju
ģimenēm ar bērniem, kurus gaidīja tikšanās ar iemīļotajiem varoņiem - Lāci, Sivēnu, Ēzelīti un
Pūci.
Vakara otrajā daļā līdz pat vieniem naktī publika līdzpārdzīvoja
mīlas trīsstūra attiecību sarežģījumiem Tērvetes amatierteātra
„Trīne” izrādītajā Harija Gulbja
lugā „Kamīnā klusu dzied vējš”.
Izrādes režisore Dzintra Zimaiša,
teic: „Tik sarežģītus attiecību samezglojumus varēja risināt vien
nakts izrādē, kur lugas personāžu
dialogos smalki izspēlētas daudzās ģimenēs piedzīvotās laulību
krīzes situācijas.”
Iestudējuma režisore Dzintra
Zimaiša gandarīta par iespēju
viesoties pirmajā Ozolnieku novada teātra festivālā. Pēc izrādes
skatītāji nesteidzās mājup, bet

pārrunāja gūtos iespaidus un uzsāka simpātiju balsojumu.
Festivāla otrā dienā varēja noskatīties Mārtiņa Zīverta izrādi
„Zaļā krūze”, ko spēlēja Ķekavas
Jaunā Miltu teātra aktieri, režisores Līgas Miltas vadībā. Tiks
izrādīta komēdija plašā emociju
amplitūdā, kas atklāja mūžīgās
cilvēka ilgas pēc nezināmā.
Savukārt Kokneses amatierteātris izrādīja Sandijas Kalniņas
„Tornis. Teika par Kokneses pili”.
Izrādes režisore Inguna Strazdiņa stāsta: ”Izrādes sižets ir tikpat
sens kā Kokneses pils - par cilvēciskām ilgām un mīlestību starp
pilskunga meitu un dārznieku.”
Ānes
kultūras
namā
interesenti bija aicināti uz divām
izrādēm - Jāņa Jurkāna „Ak, nauda, naudiņa”, kur atklājās sulīgi
raksturi un smieklīgas situācijas,
ko skatītājiem izrādīja Valgundes
amatierteātris „Atspulgs”, režisores Ilzes Rimšas vadībā.
Uz Ānes kultūras nama skatuves kāpa arī Ozolnieku novada
amatierteātris ar Daces Vilnes
jauno iestudējumu - Lilianas Helmanes lugu par cilvēku savstarpējo attiecību niansēm dažādos
vecumos „Rudens dārzs”.
Bet festivālu noslēgumā visi
festivāla dalībnieki noskatījās
mājinieku - Ozolnieku novada
amatierteātra izrādīto sulīga humora un jautriem pārpratumiem
piesātināto Reja Kūnija situāciju komēdiju „Bīstamais pagrieziens” režisore Daces Vilnes iestudējumā.
Festivāls noslēdzās ar režisoru
un labāko lomu atveidotāju sumināšanu un Ozolnieku Tautas
namā.
Solvita Cukere

Kamēr daudzi devās uz Muzeju
nakts pasākumiem, 17.maija vakarā Ozolnieku Tautas namā varēja ļauties dejas valdzinājumam,
jo uz deju kopas „Ozolnieki”
draudzības sadanci “Ak, pavasar,
ak, pavasar! Tu visiem sirdis dullas dar’!” bija sabraukuši senioru
deju kolektīvi no vairākiem novadiem – no Saldus novada Druvas
pagasta senioru deju kolektīvs,
vadītāja Diāna Einmane, un no
Salaspils - senioru deju kolektīvs
„Rīgava”, vadītāja Dace Čible.
Visu deju kopu dalībnieki ar
savu dzīvespriecīgo sniegumu
apliecina, ka kolektīvos mājo sirsnība, labestība un dejotprieks,
radot abpusēju sapratni starp dejotājiem uz skatuves un skatītājiem zālē, kuri neskopojās ar skaļiem aplausiem un smaržīgiem
ziediem.
Sadraudzības pasākumu vadīja,
ar kokles spēli un dziedājumiem

kuplināja Solvita Grasmane.
Pēc koncerta izjūtās dalās kolektīva vadītāja Mārīte Skrinda:
”Dejotājus no citiem Latvijas novadiem Ozolnieku Tautas namā
uzņemam katru gadu. Tā ir lieliska iespēja iepazīt citus kolektīvus,
redzēt viņu sniegumu, sadraudzēties ar kolektīvu vadītajiem
un pavadīt laiku pēc koncertiem,
kopīgos sarīkojumos neformālā
gaisotnē. Šādi pasākumi bagātina
visus!”
Solvita Cukere

Sergejs Jēgers: ”Dzīve
ir jāsvin!”
SAC „Zemgale” 39. jubilejas pasākumu ar mākslinieciski augstvērtīgu
koncertu bagātināja izcilais Latvijas
kontrtenors Sergejs Jēgers ar dziedājumu par mīlestību, jūtām un kaislībām, aizkustinot visu vecumu klausītāju sirdis.
35 gadus vecais Sergejs dzimis un
audzis Jelgavas novada Elejā, līdz ar
to labprāt atsaucas koncertēšanas
piedāvājumiem, jo šeit ir viņa dzimtas saknes.
Pēc koncerta kontrtenora rokās
iegulst daudzkrāsains, pateicībā dāvātu rožu klēpis. Ziedi skaisti un krāsaini kā viņa izdzīvotās dziesmas.
Bet Sergeja Jēgera dzīves ceļš nav
bijis rozēm vien kaisīts. Pārbaudījumos rūdītas, dziedātāja pārdomās
ienākušas vieda vīra atziņas: ”Ģimenes dienas priekšvakarā no sirds
dāvāju skaistākās dziesmas par mīlestību pret Dzimteni, māti un mīļoto
ikvienam klausītājam. Kā mūzikas
audzinātājs esmu strādājis dienas
aprūpes centrā Saule un bērnu namā
Vita. Zinu, ka nereti šie cilvēki jūtas
sabiedrības atstumti, pietrūkst mīlestības. Spēju novērtēt cilvēkus, kuri
ikdienā atbildīgi un pašaizliedzīgi
strādā aprūpes centros, darot svētīgu darbu. Lai vairāk būtu brīžu, kad
Jums kāds uzdāvina skaistus mirkļus
un prieku! Es mācos un arī citiem
novēlu baudīt un svinēt dzīvi katru
dienu!”

Sergeja Jēgera dziesmu repertuārs galvenokārt izskan itāļu valodā,
taču par katru no tām dziedātājs
gatavs pastāstīt arī dzimtajā valodā,
ievedot klausītāju dziļāk mūzikas pasaulē. „Visgrūtāk ir dziedāt latviski, jo
tas izpildītājam uzliek virsuzdevumu
aiznest dziesmas saturu no sirds uz
sirdi,” atzīstas kontrtenors.
Jautāts par talantu attīstību, Sergejs pasmaida un atbild: ”Viss sākas
ģimenē, nevis skolā vai bērnudārzā.
Nevaram atvest bērnus uz izglītības
iestādi vai pulciņu un gaidīt, ka būs
rezultāts. Vecākiem vispirms jāstrādā ar sevi, jāattīsta savas spējas un
talanti. Bērni to redz un mācās, kā
sasniegt mērķus. Svarīgi, lai vecāki
savam bērnam pieglaužas un sakaTev viss izdosies!”
Noslēdzot svētku koncertu ar Zigrmāra Liepiņa dziesmu „Sargenģelis”
Sergejs novēl:” Katram ir jādara labi
darbi, jādomā labas domas un jādedzina baltas sveces..”
Solvita Cukere
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Foto orientēšanās sacensībās liela
ģimeņu atsaucība

Maijā noritēja Ģimeņu auto foto
orientēšanās sacensības, kas šogad
pirmo reizi iekļautas arī novada
spartakiādes vērtējumā. Sacensībās startēja 34 ekipāžas ar trim līdz
sešiem dalībniekiem katrā, apvienojot 139 aizrautīgus novada pētniekus.
Komandām deva uzdevumu –
atrast desmit fotogrāfijās attēlotos
objektus kartē norādītajos punktos,
izvēloties īsāko maršrutu. Katrā
vietā sacensību dalībniekus gaidīja
kāds noteikts pārbaudījums.
Starta vietā Ozolnieku novada
motosporta ekspozīcijas vadītājs
Alfrēds Zamockis vispirms vērtēja autobraukšanas māku, lai gūtu
pārliecību, ka auto ekipāžas pilots
māk braukt taisni, bremzēt un veikt
citus manevrus. Novadnieka Arvīda Šteinberga bagijā katrs dalībnieks varēja izjust īstu rallija azartu.
Viesojoties „Līcīšos” pie saimnieka Aivara Liepiņa kaziņām bija
iespēja nobaudīt kazas pienu un
sieru, bet, lai saprastu, kā to iegūst,
dalībniekiem bija jāapgūst slaukša-

nas māka.
„Reiteru” saimniecībā Sanitas
Dombrovskas lolotie zirgi ļāva savā
mugurā pavizināties ikvienam pasākuma dalībniekam.
Savukārt Ineses Kunigas kartupeļu saimniecība pārsteidza ar savu
apjomu un mehanizācijas līmeni.
Latvijā un aiz tās robežām atzīto
mototriālistu brāļu Artūra un Andra Grīnfeldu izveidotajā braukšanas sporta trasē Salgales pagasta
„Priežkalnos”, stingri turoties pie
stūres dalībnieki varēja iejusties
motobraucēja lomā.
Šaušanas māku pārbaudīja Rimants Štopis sporta kompleksā
„Mālzeme”, bet Teteles pamatskolas basketbola laukumā Inga Bērziņa vērtēja basketbola soda metienus. Savukārt Daiga Zvejniece
Salgales pamatskolā mācīja boccio
bumbu mešanu.
Visvairāk sportisko pārbaudījumu
norisinājās Garozas pamatskolā, kur
direktore Dina Štelmahere ar palīgiem Juri Jevsinu, Aināru Liepu un
Arnitu Pleci neļāva nevienam garlai-

koties. Auto foto orientēšanās Ozolnieku novada čempionu titulu šoreiz
tikai ar 19 soda punktiem saņēma
Sergeja Šmirova ģimene. Otrajā
vietā Ivo Baranovska ekipāža ar
20 soda punktiem, bet 3.vietā Arta
Ozola ekipāža ar 21 punktu.
Kopā ar ģimeni un draugiem
pavadītā aktīvās atpūtas diena, kopīgie piedzīvojumi, iegūtās jaunās
iemaņas un atziņas par novada
interesantajām vietām, saimniecībām, atsaucīgajiem saimniekiem
un stingrajiem tiesnešiem paliks
dalībnieku atmiņā.
Irēna Leitēna,
Ozolnieku Sporta centrs

Ozolnieku Sporta centra
piedāvātā
bezmaksas slidošana
Ozolnieku novada iedzīvotājiem
01.06.14. Masu slidošana plkst.
17.00-18.00
01.06.14. Masu slidošana ar nūjām
plkst. 18.15.-19.15
08.06.14. Masu slidošana plkst.
13.30-14.30
08.06.14. Masu slidošana ar nūjām
plkst. 14.45.-15.45
15.06.14. Masu slidošana plkst.
13.30-14.30
15.06.14. Masu slidošana ar nūjām
plkst. 14.45.-15.45
22.06.14. Masu slidošana plkst.
13.30-14.30
22.06.14. Masu slidošana ar nūjām
plkst. 14.45.-15.45
29.06.14. Masu slidošana plkst.
13.30-14.30
29.06.14. Masu slidošana ar nūjām
plkst. 14.45.-15.45
(Lūgums sekot informācijai, jo vasaras periodā laiki var tikt mainīti.)

OZO ledus halle piedāvā:
Masu slidošana ar nūjām
01.06. Svētdien plkst.12.15
01.06. Ģimenes stunda plkst.14.00

Kluba „Princis” jātniekiem
uzvaras sacensībās
Ozolnieku novada Branku ciema „Celmos” norisinājās sezonas atklāšanas
sacensības 50 jaunajiem
jātniekiem, sākot no 6 gadu
vecuma, kuri pārstāvēja jāšanas klubus no Ozolnieku
novada, Jelgavas novada,
Mārupes novada Tīraines
ciema un Bauskas novada.
Vairums dalībnieku jeb 26
jaunie jātnieki pārstāvēja
vienu no Latvijas lielākajiem
sporta klubiem „Princis”.
Sacensību tiesnese Gunta
Banga stāsta: ”Jāšanas sacensību sezona ir sākusies.
Jaunie jātnieki ar zirgiem
izbrauc uz sacensībām katru nedēļas nogali. Branku
ciema „Celmos” sacensības
organizējam divas reizēs
gadā - pavasarī un rudenī.
Šopavasar piedalās vairāki jauni dalībnieki, kuriem
šī ir iespēja gūt savu pirmo
sacensību pieredzi, demonstrējot savas prasmes šķēršļu pārvarēšanā un trasē.
Jaunajiem jātniekiem ir jāmācās izjāt, apgriezties, apstāties, vadīt zirgu un iziet
maršrutu.”
„“Prinča” zirgi uzrāda ļoti

Agarska Triāla Klubs sāk sezonu ar
otro vietu Slovākijas čempionātā

labus rezultātus nacionāla
mēroga sacensībās, lai gan
piedalāmies arī starptautiskās sacensībās. Arī šogad,
ieskatoties sacensību rezultātos, redzam, ka “Prinča”
jaunajiem jātniekiem ir godalgotas vietas visās grupās,”
lepojas pasākuma organizatore un vadītāja Līga Pētersone.
Pasākums saulainajā pavasara dienā izvērtās par
jauku atpūtu un aizraujošu
piedzīvojumu visai ģimenei.
Skatītājus priecēja skaisti
koptie zirgi un poniji ar staltajiem jātniekiem, kuri, iespējams, plūks uzvaras laurus vēl daudzās sacensībās

Solvita Cukere  

Jaunās motosporta
sezonas prioritāte
Agarska triāla klubam
ir Eiropas čempionāts
un Latvijas izlases
gatavošana Nāciju triālam Andorā. Agarska
Triāla Klubs, saglabājot tradīcijas, šogad
organizēs arī četras
starptautiska līmeņa
sacensības.
Maijā mūsu triālisti
devušies uz pirmajām
divām nopietnajām sacensībām- uz Lazy pod
Mokytou Slovākijā, kur
norisinājās Slovākijas
čempionāta pirmais
un otrais posms, un
Polijas čempionāta
pirmajiem diviem posmiem Novij Targ .
Slovākijā «Agarska
triāla klubu» pārstāvēja sportisti Andris
Grīnfelds un Ketija
Agarska līdz ar vēl
deviņiem Latvijas
triālistiem.

Neraugoties uz sarežģītajām trasēm aizlijušos kalnos un ekstrēmajiem braukšanas
apstākļiem, Ozolnieku
novada sportistam,
Latvijas čempionam
Andrim Grīnfeldam
sīvā konkurencē ar
spēcīgajiem slovāku motobraucējiem
tomēr izdevās izcīnīt
otro vietu Slovākijas
čempionāta pirmajā
un otrajā posmā, kā
arī Viduseiropas motociklistu asociācijas
čempionāta pirmajā
un otrajā posmā.
Lai Ozolnieku
novada sportistiem
veicas Polijas čempionātā, kas pretēji
Somijas kausa izcīņai
ir vistuvāk Eiropas un
pasaules triālam gan
grūtības, gan spēcīgu
konkurentu ziņā.
Egils Agarskis, LaMSF un FIM
Europa triāla komisiju loceklis
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29.maijā
OZO halles
6. gadu
jubilejas
svinības !!!
18.00-18.15
Atklāšana
18.15-18.30
Iesildīšanās
18.30-20.30
Latvijas zvaigžņu
spēle

«Ozolnieku Avīze»
Metiens – 3500 eks.
Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482
e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem
atbild autors.
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ziņojumu dēlis
Sveicam jūnija
mēneša jubilārus!

Ozolnieku Tautas nams ielūdz
jūnijā
No 10. jūnija Jelgavas BJC „Junda” projekta «Strengths Resonance of
Eastern Europe» foto izstāde „Rezonanse”. Ieeja bez maksas.
21. jūnijā plkst. 16:00 Saulgriežu dienā būsim kopā ar Ozolnieku novada amatierteātra izrādes „Skroderdienas Silmačos”
iemīļotajiem tēliem. Režisore: Dace Vilne. Ieeja: € 2,50, Ls 1,75,
pensionāriem, bērniem € 1,50, Ls 1,00.

Franci Jankovski
Jāni Melderi
Augustu Subatalovu
Antonu Škutānu
Anatoliju Zibikovu
Rihardu Bulderbergu
Birutu Ļaksu
Olimpijadu Rodčenkovu
Aldonu Buraku
Antoņinu Grahoļsku
Ansi Irbīti
Eduardu Sondoru
Aleksandrinu Fomenko

23. jūnijā līgosim kopā
Ozolnieku Jāņu pļaviņā!
20:00 Ozolnieku novada amatierteātra LĪGO pirmizrāde
„Kārlis un Jēkabs Jāņos” pēc Ž.T. Brandesa komēdijas „Čārlija
krustmāte” motīviem. Režisore: Dace Vilne.

Šī diena, lai Tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

21:30 Brašo Jāņu un rotaļīgo Līgu sacensības
„Īsa pamācība mīlēšanā”.
22:00 Ar tautiskiem rituāliem un dziesmām pavadīsim saulīti
un iedegsim Jāņu gunis.
22:30 Zaļumballe ar grupu „Mākoņstūmēji” – garantija
dzīvespriecīgai atpūtai, lustīgiem dančiem un Līgo tumšo
mākoņu aizbaidīšanai.
Ieeja ar Jāņu zāļu vainagiem.

Ozolnieku Sporta centra pasākumi jūnijā
Datums

Plkst.

Sporta pasākumi

04.06.2014
08.06.2014.
11.06.2014.
14.06.2014.
15.06.2014.
18.06.2014.
22.06.2014.

no 18.30
11.00
no 18.30
12.00-16.00
11.00
no 18.30
11.00

25.06.2014.

no 18.30

Skriešanas seriāls "Ozolnieku apļi" (pa vecuma grupām)
Novada spartakiāde- Pludmales volejbols
Skriešanas seriāls "Ozolnieku apļi" (pa vecuma grupām)
Dienesta suņu skate IPO 1-3 disciplīnā
Novada spartakiāde- mini futbols
Skriešanas seriāls "Ozolnieku apļi" (pa vecuma grupām)
Skriešanas seriāls "Ielūdz Ozolnieki-2014"
(2,2; 5; 10km distances)
Skriešanas seriāls "Ozolnieku apļi" (pa vecuma grupām)

Ģimenei no Ozolniekiem nepieciešama
aukle - asistente,

5 gadus vecai meitenītei -bērnam ar īpašām vajadzībām,
lai palīdzētu ikdienas bērnudārza gaitās Ozolnieku PII “Pūcīte”
katru darbadienu no 8.00 līdz 15.30.
Bērns staigā ar staiguļa palīdzību, taču ikdienā vēl netiek ar visu
galā patstāvīgi.
Sīkāka informācija pa tālr. 29138983.
Gaidīšu CV uz emailu: bvasara@hotmail.com.

Pasākumi Salgales
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Vecumniekos viesosim audzētāja Alvja Vītola ziedu kolekciju.
Ekskursija un
“Jūra”. Apskatīsim dāliju
no Bārbeles piramīdas.
Uzņemsim labo enerģiju as Ērberges muižā.
pusdien
.jūlijam.
Lūdzu pieteikties līdz 12– Anda Plikša
65
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10
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Tālr.informāc

Līgosim Ānē!
Ānē, 23. jūnijā
no pulksten 22:00 līdz 04:00
Jāņu ugunskurs un zaļumballe
Dj Dzintara vadībā.

Aizsaulē
aizgājuši
Marija Miņuka
Anna Petrova
Austra Mickeviča
Ilga Judeiķe
Ojārs Jānis Jula
Mārtiņš Purmalis
Antoņina Bogomazova
Maiga Vālerte
Aina Liepa
Feda Maslovska
Biruta Sergejeva
Jānis Valainis
Staņislava Reuta
Līvija Mušķe
Broņislava Burkāna
Sofija Novaša
Marija Sousova
Jurijs Jefremovs
Zelma Emīlija Riekstiņa

1928
1927
1938
1927
1942
1936
1941
1944
1942
1954
1949
1929
1940
1927
1926
1935
1950
1953
1927

