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Izlaidumi Ozolnieku nova-
da pirmsskolas izglītības ies-
tādēs un novada Mūzikas sko-
lās tika svinēti maija beigās, 
bet skolēni no skolas gaitām 
atvadījās jūnijā. 

Maija nogalē pirmo iz-
laidumu svinēja 141 novada 
pirmsskolēns. Šī pirmā lie-
lā svētku diena bērniem un 
viņu vecākiem bija jaukiem, 
skanīgiem un saldiem pārstei-
gumiem piepildīta. Skolai ir 
sagatavoti gudrie, mīļie, nepa-
cietīgie „kāpēcīši”, kurus pēc 
vasaras brīvdienām uz izglī-
tības iestādēm aicinās skolas 
zvans. Rotaļu stūrīti nomai-
nīs skolas sols, bet lelles un 
spēļmantiņas - mācību grā-
matas. Bērnu vecāku vārdā 
pateicība visiem sirsnīgajiem 
novada pirmsskolas iestāžu 
kolektīviem par šo brīnišķīgo, 
bezbēdīgo laiku, kas pavadīts 
bērnudārzā. Mīļās, jaukās au-

dzinātājas - paldies Jums par 
to, ka lolojāt mazuļus visus 
šos gadus. Jūs bijāt pirmās 
skolotājas, un bērnu atmiņā 
rotāsieties smaidīgā saules 
stariņā vienmēr! 

Savukārt skolas beigšanas 
apliecības ir saņēmuši 92 no-
vada skolu 9.klašu absolventi 
un 26 vidusskolas absolventi, 
no kuriem 14 svinēja pirmo iz-
laidumu Ozolnieku vidussko-
las neklātienes plūsmā.

Ozolnieku vidusskolā 
šogad 9.klasi absolvēja – 38 
skolēni, bet 12.klasi – 13 sko-
lēni, un Neklātienes program-
mu Teteles un Garozas skolas 
filiālēs – 14 skolēni. Skolas 
lepojas ar 9. klases absolven-
tiem, kuriem izlaidumā dāvā-
ja simbolisku skolas „Gaismas 
nesēju” piemiņas velti - Ans-
trate Evelīna, Jackevičs En-
dijs, Krūmiņš Rihards, Misū-
ne Marita Una, Mukāne Keita, 

Plane Katrīna, Poča Paula, 
Puriņa Dārta Adele, Tauriņš 
Uga, Vītoliņš Dainis, Volma-
ne Gunta Mairita, Gorodecka 
Gabriela, Grinevica Samanta 
Paula, Jermolajeva Karīna, 
Krastiņa Ilva, Ločmelis Raivo, 
Puriņa Marta, Reimane Līga, 
Rītiņa Nikija Nikola un Vāne 
Linda. Starp 12.klases absol-
ventiem ar labām sekmēm un 
sasniegumiem ārpusstundu 
aktivitātēs skolu beidza - Ko-
tovs Daniēls, Tupurīte Endi-
ja, Grinberga Lāsma, Petrago 
Anna un Straubergs Vilis.

Skola lepojas ar vidus-
skolas stipendiātiem – En-
diju Tupurīti, Santu Ģinguli, 
Līvu Sloku, Danielu Kotovu, 
Nameju Kugrēnu un Helviju 
Staļģi.

„Ieskatoties lielo - divpad-
smito nākotnes plānos, iz-
teiktākās jomas un profesijas, 
kurās šie jaunieši nākotnē sevi 
apliecinās ir tūrisms, atpūta 
un viesmīlība, informācijas 
tehnoloģijas, ķīmijas vai tie-
sību zinātnes. Devītās klases 
absolventi aptuveni puse tur-
pinās mācības vidusskolā, bet 
otra puse pievērsīsies profesi-
jas apguvei. Starp devīto klašu 
absolventiem šogad kāds  jau 
daudz nopietnāk nolēmis 
pievērsties mūzikai un māks-
lai, kāds padziļināti nolēmis 

23. jūlijā Ozolnieku 
novada svētki 

“Ar saknēm novadā”
Svētku ieskaņā 16. jūlijā plkst.10:00 ekskur-

sija uz Ozolnieku novada tūrisma objektiem. 
Pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai e-pastu: 
tic@tornis.jelgava.lv 

“Kā pasakā…”
Ozolnieku Sporta centra stadionā, Stadiona 

ielā 5
 14:00 – 19:00 Amatnieku un mājražotāju 
gadatirgus
 14:00 – 20:00 Mazuļiem - rotaļu laukums “Bo-
siks” un uzpūšamais ūdens baseins, aģentūru 
“Remoss” un “Sniega cilvēks” tūrisma, veiklības 
un spēka atrakcijas bērniem un pieaugušajiem
 15:00 – 17:00 Jelgavas Zemessardzes 52. 
bataljona un Valsts robežsardzes ieroču un 
tehnikas izstāde
 14:00 – 23:00 Atpūtas parks “Adrenalinas” (LT) 
– gumijlēkšanas batuti, piepūšamās atrakcijas 
“Klauns”, “Kuģis”, karuselis, šautuve “Jautrie 
lielgabali”
 15:30 Gājiens no Ozolnieku vidusskolas (pul-
cēšanās 14:45 ar ziediem un zaļumiem ziedu 
ceļu veidošanai, pieteikuma anketas iestādēm, 
uzņēmumiem www.ozolnieki.lv, līdz 15.07.16)
 16:00 Atklāšanas koncertuzvedums “Īsa pa-
mācība buršanā” (deju studija “Savanna”)
 16:00 – 19:00 Radošās darbnīcas bērniem un 
EBRU māksla uz ūdens virsmas
 16:00 – 18:00 Vizināšanās ar “Free Eagles” 
motokluba motocikliem
 17:00 Muzikāla rotaļprogramma “Sunīša 
Pluto un Runča Fēliksa noslēpumainā brīnumu 
grāmata” 
 18:00 Viduslaiku izklaides - bruņinieku turnīrs 
un galma dāmu dejas
 19:00 Valsts robežsardzes kinologu paraug-
demonstrējumi ar suņiem
 19:00 – 23:30 Gaisa balona pakalpojums “Pace-
lies debesīs” (labvēlīgos laika apstākļos, pieteikša-
nās rindas kārtībā no plkst. 17:00 – 18:00)
 19:30 Grupa “Tērvete”
 21:00 Grupa no Viļņas “Antikvariniai Kašpirov-
skio dantys” (LT)
 23:00 Grupa “ElektroFolk”
 24:00  Svētku uguņošana
 00:15 – 04:00 Nakts ballīte ar grupu “Mākoņ-
stūmēji” 
Ieeja bez maksas!

Pie Ozolnieku ezera
 07:00 – 15:00 Koptreniņi 
 11:00 – 17:00 Latvijas čempionāts un 
Ozolnieku novada domes kausa izcīņā virves 
vilkšanā

Cienījamie Ozolnieku novada iedzīvotāji, 
iestāžu un uzņēmumu vadītāji!

Gājiena noslēgumā Ozolnieku sporta 
centra stadionā lūdzam sveikt novadu svētkos 
atraktīvā priekšnesumā līdz 1 min. Tēma – “Kā 
pasakā…”! 

Svinēsim svētkus kopā!
Organizators – Ozolnieku novada Kultūras nodaļa, 

www.ozolnieki.lv tautasnams@ozolnieki.lv, T. 26525350, 
63050144

(turpinājums 5. lpp.)

Ozolnieku vidusskolas 
9. kases izlaidums.

Ozolnieku vidusskolas 12. klases izlaidums.

Svinīgi aizvadīts 
izlaidumu laiks
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Šovasar plānots atjaunot 
nepilnus divus kilometrus 
garu valsts galvenā autoceļa 
A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas 
robeža (Meitene) posmu.

Kā pastāstīja „Latvi-
jas Valsts ceļu” pārstāve 
Anna Kononova, ceļa 
posmā no 29,950. līdz 
31,800. kilometram (no 
tilta pār Misu līdz pagrie-
zienam uz Ozolniekiem) 
paredzēts atjaunot segu-
mu. „Seguma atjaunošana 
šajā gadījumā nozīmē, ka 
būvdarbi notiks, neskarot 

ceļa pamatus. Vairumā 
gadījumu tiks ieklātas di-
vas jaunas asfalta kārtas 
– izlīdzinošā vai saistes 
kārta un virskārta,” skaid-
ro „Latvijas Valsts ceļu” 
pārstāve.

Šis posms ir iekļauts 
par valsts budžeta 
līdzekļiem finansētajā 
valsts galveno autoceļu 
segumu atjaunošanas 
programmā 2016. 
gadam. Darbus veiks SIA 
„ Lemminkainen Latvija.

Solvita Cukere

jūnija sēdē  
OzOlnieku nOvada 
dOme nOlēma:

1. Apstiprināt grozījumus Notei-
kumos par pašvaldības atbalstu 
kultūras attīstības veicināšanai 
Ozolnieku novadā.
2. Apstiprināt grozījumus Notei-
kumos par pašvaldības atbalstu 
sporta veicināšanai Ozolnieku 
novadā. 
3. Apstiprināt grozījumus Ozol-
nieku novada Izglītības nodaļas 
nolikumā.
4. Apstiprināt nolikumu Tete-
les, Garozas, Emburgas bērnu 
un jauniešu iniciatīvu centriem.
5. Apstiprināt saistošos 
noteikumus 11/2016 „Grozī-
jumi saistošajos noteikumos 
Nr.6/2014 „Par palīdzību dzī-

vokļu jautājumu risināšanā””.
6. Apstiprināt saistošos 
noteikumus 12/2016 „Grozī-
jumi saistošajos noteikumos 
Nr.25/2010 „Nodeva par tirdz-
niecību publiskās vietās””.
7. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 
Salgales pamatskolas ēdnīcas 
telpu pārbūvei un Kopielas 
seguma nomaiņai un apgais-
mojuma izbūvei Ozolniekos.
8. Apstiprināt SAC „Zemgale” 
dienesta viesnīcas, īres un ko-
munālo pakalpojumu tarifus.
9. Apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr.13/2016 „Ozolnieku 
ezera atpūtas zonas lietošanas 
noteikumi”.

dOmes ziņas

Šovasar uz Rīgas–
Jelgavas šosejas 
pie Ozolniekiem 
būs remontdarbi

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 14.jūnija sēdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr.7)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.12/2016  

„Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību 
publiskās vietās Ozolnieku novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk 

- noteikumi) nosaka pašvaldības 
nodevas likmi par tirdzniecību 
publiskās vietās Ozolnieku novadā, 
atbrīvojumus no nodevas maksas, 
nodevas maksāšanas kārtību un 
kontroli. 

2. Nodevas par tirdzniecību 
publiskās vietās (turpmāk – nodeva) 
maksātāji ir fiziskas un juridiskas 
personas, kuras tirgojas publiskās 
vietās Ozolnieku novadā saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem par tirdz-
niecības veidiem, kas saskaņojami 
ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību.

3. Tirdzniecība publiskās vietās 
pašvaldības teritorijā notiek tikai ar 
pašvaldības rakstisku atļauju un tajā 
norādītajā vietā un laikā.

NODEVAS LIKME, TĀS SAMAK-
SAS KĀRTĪBA UN KONTROLE

4. Nodevas likme par tirdznie-
cību publiskās vietās Ozolnieku 
novadā: 

4.1. vienreizēja tirdzniecība 
vienu dienu: 5,00 euro;

4.2. vienreizēja tirdzniecība pub-
liski sabiedriska pasākuma laikā: 

4.2.1. tirdzniecība ar visām 
preču grupām, izņemot alkoholiskos 
dzērienus: 7,00 euro,

4.2.2. tirdzniecība ar alkoholis-
kajiem dzērieniem: 30,00 euro,

4.2.3. sniedzot sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumus bez alko-
holiskajiem dzērieniem: 15,00 euro;

4.3. vienreizēja tirdzniecība no 
pārvietojama mazumtirdzniecības 
punkta vienu dienu: 7,00  euro;

4.4. daudzkārtēja tirdzniecība 
viena mēneša periodā: 20,00 euro;

4.5. daudzkārtēja tirdzniecība 
viena gada periodā: 50,00 euro. 

5. Ja publiski sabiedriska pasā-
kuma laikā papildus alkoholiskajiem 
dzērieniem tiek tirgotas arī citas 
preces vai sniegti sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumi, jāmaksā 
noteikumu 4.2.2.punktā noteiktā 
nodeva. Noteikumu 4.2.punktā 
noteiktā nodeva par tirdzniecību 
publiski sabiedriska pasākuma 
laikā jāmaksā papildus arī tad, ja 
samaksāta nodeva par daudzkārtē-
ju tirdzniecību.

6. Nodeva iemaksājama pilnā 
apmērā pašvaldības budžetā 
pirms tirdzniecības atļaujas 
saņemšanas. Neizmantotā nodeva 

netiek atgriezta.
7. Kontroli par šo noteikumu 

ievērošanu ir tiesīgas veikt Ozolnieku 
novada pašvaldības policijas amat-
personas. Nesamaksātās nodevas 
piedziņa tiek veikta normatīvajos 
aktos noteiktajā bezstrīdus kārtībā.

ATBRĪVOJUMI NO NODEVAS 
MAKSAS

8. No nodevas ir atbrīvotas 
fiziskās personas, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Ozolnieku novadā, ja 
tās tirgojas ar pašu audzētu, pašu 
ražotu vai izgatavotu produkciju.

9. Pensionāri un personas, 
kurām ir noteikta I un II grupas inva-
liditāte, maksā 50% no noteikumu 
4.punktā noteiktās nodevas likmes

 
VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

10. Noteikumi stājas spēkā pēc 
to publicēšanas Ozolnieku novada 
pašvaldības bezmaksas izdevumā 
„Ozolnieku Avīze”.

11. Ar noteikumu spēkā stāša-
nās dienu spēku zaudē Ozolnieku 
novada domes 2010.gada 11.maija 
saistošie noteikumi Nr.25/2010 
“Nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās”.

“Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Ozolnieku novadā” 
paskaidrojuma raksts 

1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 14.pan-
ta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka 
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā 
ir tiesības ieviest vietējās nodevas un 
noteikt to apmērus, savukārt likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 12.pan-
ta pirmās daļas 4.punkts paredz, ka 
pašvaldības domei ir tiesības Ministru 
kabineta noteikumos noteiktajā kārtī-
bā savā administratīvajā teritorijā uzlikt 
pašvaldības nodevas par tirdzniecību 
publiskās vietās. 

Ministru kabineta 28.06.2005.
gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 
“Noteikumi par kārtību, kādā pašval-
dības var uzlikt pašvaldību nodevas” 

9.punktā noteikts, ka nodevas par 
tirdzniecību publiskās vietās pašval-
dība ir tiesīga uzlikt personām, kuras 
tirgojas publiskās vietās saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par tirdzniecības 
veidiem, kas saskaņojami ar pašval-
dību, un tirdzniecības organizēšanas 
kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi nosaka pašvaldības no-

devas likmi par tirdzniecību publiskās 
vietās Ozolnieku novadā, atbrīvojumus 
no nodevas maksas, nodevas maksā-
šanas kārtību un kontroli. 

3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav plānota pašvaldības budžeta 
ieņēmumu daļas būtiska palielinā-

šanās.
4. Informācija par plānoto projek-

tu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav plānota tirgotāju aktivitātes 
samazināšanās Ozolnieku novada 
publiskajās vietās.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām 

Noteikumu kontroli nodrošinās 
Ozolnieku novada pašvaldības policija, 
nesamaksātās nodevas piedziņa tiks 
veikta normatīvajos aktos noteiktajā 
bezstrīdus kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām 
nav notikušas

Š.g. jūnijā Ozolnieku 
novada pašvaldība no-
slēdza sadarbības līgumu 
ar Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru, 
uzsākot projekta «PROTI 
un DARI!» īstenošanu, 
kura mērķis ir motivēt un 
aktivizēt jauniešus, kuri 
nemācās, nestrādā vai ne-
apgūst arodu un nav reģis-
trējušies Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA) kā 
bezdarbnieki, nodrošinot 
šo jauniešu iesaisti izglītī-

bā, tai skaitā aroda apguvē, 
Jauniešu garantijas pasā-
kumos, kurus īsteno NVA 
un Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūra, vai nevalstis-
ko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā. Projekta 
aktivitātēs līdz pat 2018.
gada beigām būs iespēja 
piedalīties 37 Ozolnieku 
novada jauniešiem. Pirma-
jiem šāda iespēja tiks dota 
jau jūlijā.

Aicinām visus intere-
sentus un jauniešus būt 

aktīviem - izmantot iespēju 
iesaistīties projektā! Vairāk 
informācijas par projek-
tu var meklēt Jaunatnes 
starptautisko programmu 
aģentūras mājas lapā, savu-
kārt par iespējām kļūt par 
projekta dalībnieku – raks-
tot e-pastu vai zvanot pro-
jekta Programmu vadītājai 
Santai Tuhermai (e-pasts: 
santa.tuherma@ozolnieki.
lv, mob.29403169).

Santa Tuherma, projekta 
Programmu vadītāja

Izvirzi savu pretendentu konkursam 
“Ozolnieku novada Gada cilvēks” 
Nominācijas:

 Mūža ieguldījums;

 Gada cilvēks izglītībā;

 Gada cilvēks kultūrā;

 Gada cilvēks sportā;

 Gada jaunietis;

 Gada cilvēks pašvaldības darbā;

 Gada cilvēks uzņēmējdarbībā;

 Gada cilvēks.

Pieteikuma anketas iespējams aizpildīt elektroniski vai drukātā 
formā.  
Sīkāka informācija par konkursu pieejam pašvaldības mājas lapā 
www.ozolnieki.lv un informatīvajā izdevumā “Ozolnieku Avīze” 
Nr.3, 2016.g.

Projekta “PROTI un DARI!” 
ietvaros sniegs atbalstu 
jauniešiem

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku  novada domes priekšsēdētājs
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Lai atpūta skolas vasaras 
brīvlaikā būtu izdevusies, 
vecākiem vajadzētu bēr-
niem atgādināt par personī-
go drošību. Ikvienam būtu 
jāizvairās no nepabeigtām 
jaunbūvēm vai pamestām 
daudzstāvu ēkām, jo spēlē-
šanās šādās ēkās ir dzīvībai 
bīstama. Bērniem vajadzētu 
atgādināt, ka jārotaļājas 
mājas pagalmā, jo izklaides 
tuvu ielai ir bīstamas.

Brauktuvi nedrīkst 
šķērsot vietās, kur tas ir 
aizliegts, piemēram, ir uz-
stādīts nožogojums vai 

barjera. Jāpārvietojas pa 
ietvi vai ceļa nomali pretēji 
braukšanas virzienam. 

Elektrības vadi un sada-
les skapji nav domāti rota-
ļām! Nedrīkst aiztikt arī uz 
ielas atrastus aizdomīgus 
priekšmetus, piemēram, 
šļirces. Lai arī cik mīļi iz-
skatītos uz ielas sastapti 
sveši dzīvnieki, tomēr tos 
nevajadzētu aiztikt.

Jāatgādina bērnam, ka 
jāsargā savas personiskās 
lietas, velosipēds un mobi-
lais telefons ir jātur drošā 
vietā. Drošības labad velosi-

pēda vadītājam būtu jālieto 
aizsprādzēta aizsargķivere, 
parūpējoties, lai divritenim 
ir strādājošas bremzes un 
gaismas atstarotāji. 

Bērniem nevajadzē-
tu atvērt durvis vai ielaist 
mājoklī svešinieku, ja mā-
jās neatrodas vecāki. Arī 
pats bērns nedrīkst iet sve-
šos, nepazīstamu cilvēku 
mājokļos vai sēsties svešās 
automašīnās. 

Bērniem nevajadzētu do-
ties peldēties bez pieaugušo 
pavadības un pārvērtēt sa-
vus spēkus, jāievēro aiz-

lieguma un ierobežojumu 
zīmes. Nedrīkst lēkt ūdenī, 
jo nekad nevar zināt, kas at-
rodas ūdens gultnē.

Gadījumos, kad 
draud briesmas, neka-

vējoties jāziņo policijai 
– 110, vai vienotajam 
glābšanas dienesta tāl-
runim - 112.

Solvita Cukere,
sadarbībā ar VUGD

Katru gadu 25.martā 
un 14.jūnijā pieminam 
komunistiskā režīma ge-
nocīda upurus. 1941.gada 
14. jūnijā notika pirmā 
masveida deportācija, kas 
skāra vairāk nekā 15 tūk-
stošus Latvijas iedzīvotā-
ju. Viņu vidū bija daudzi 
bijušie aizsargi, Latvijas 
armijas virsnieki, policis-
ti, politisko organizāciju 
biedri, bet visplašākā gru-
pa bija zemnieki. Kopskai-
tā šajā dienā pēc Latvijas 
Valsts arhīva datiem bija 
izsūtīti: no Garozas pagas-
ta – 10 cilvēki, tajā skaitā 
2 bērni, no Pēternieku pa-
gasta – 2 cilvēki, no Sal-
gales pagasta – 8 cilvēki, 
tajā skaitā 3 bērni, no Te-
teles pagasta – 2 cilvēki.

Tam sekoja 1949.gada 
25.marts, kad norisinā-
jās vislielākā deportācija 
Latvijas vēsturē – vairāk 
nekā 42 tūkstoši Latvijas 
iedzīvotāju. No tā laika 
Ozolnieku pagasta izsū-
tījumā Omskas apgabalā 
nonāca 18 cilvēki, 4 – no 
Teteles pagasta Amūras 
apgabalā, 20 – no Garozas 
pagasta Omskas apgabalā, 
38 – no Salgales pagasta 
Omskas apgabalā. Jāņem 
vērā, ka tie, kas atgriezās 
dzimtenē, pārsvarā ne-
drīkstēja atgriezties dzim-
tajā pagastā. Tādēļ daudzi 
represētie, kas tagad dzīvo 
Ozolnieku novadā, ir no 
citiem Latvijas novadiem, 
jo šeit viņi atrada dzīves 
un darbavietu.

Mūsu novadnieks Jānis 
Viducis dzimis Cesvaines 
pagastā, kur tēvam pie-
derēja jaunsaimniecība. 
Viņš darbojās aizsargos 
un Otrā pasaules kara lai-
kā viņu nošāva, bet 1949.
gada 25.martā Viduču 
ģimeni (Jāni Viduci un 
viņa māti, vecomāti, brāli) 
izsūtīja uz Amūras apga-
balu. Jānim tad bija tikai 
septiņi gadi. Vecāmāte 
mira pa ceļam vilcienā, tā-
pēc nav zināms, kur viņa 
apglabāta. Viduču ģimeni 
izmitināja Tindā, 25. kilo-
metrā. Māte Anna Viduce 
strādāja par saimniecības 
darbinieci vietējā skolā, 
ar buļļu pajūgiem pieve-
da skolai malku un sienu. 
Pirmie gadi Sibīrijā bija 
ļoti smagi, jādzīvo barakā, 
kur ģimenei bija maziņa 
istaba. Maizes kukulītis 
maksāja 10 rubļus, bet pa 
dienu māte varēja nopel-
nīt tikai 5 rubļus. Trūcīgo 
iztiku glāba sālītie laši, 
kas bija lēti. Tinda bija uz 
viena meridiāna ar Krimu, 
bet šeit bija ļoti aukstas 
ziemas un karstas vasa-
ras. Dārzeņiem, īpaši kar-
tupeļiem un kāpostiem, 
bija labas ražas, bet meži 
bagāti ar ogām un sēnēm. 
Kā oktobra vidū sāka salt, 
tā līdz marta beigām - ap-
rīļa sākumam turējās sals 
līdz pat -56 grādiem. 

Viņu ciemā dzīvojošais 
rakstnieks Aleksandrs 
Pelēcis vēlāk aprakstījis 
savus izsūtījuma gadus. 

Viņš strādāja par ūdens 
vedēju skolai, no avota 
gan ziemu, gan vasaru 
veda dzeramo ūdeni. Vi-
duča kungs atceras: „Mēs, 
bērni, grūtības nejutām, 
daba likās brīnišķīga, vie-
nīgā nelaime – odi. Atmi-
ņā iespiedusies sajūta, ka 
ļoti gribējām ēst.” Attiek-
sme pret izsūtītajiem bēr-
niem bijusi diezgan neit-
rāla, vienīgi skolā reizēm 
apsaukāja par fašistiem. 
Tas J. Viducim netraucēja 
būt vienam no labākajiem 
klasē. Ciemā pārsvarā visi 
bija izsūtītie, īpaši daudz 
bija no Pievolgas. Pirms 
septiņiem gadiem latvie-
šu grupa bija aizbraukusi 
apskatīt vietu, kur atra-
dās ciema 12 barakas. Ta-
gad tajā vietā plešas klajš 
lauks…

Pēc pamatskolas 7.kla-
ses pabeigšanas J.Viducis 
iekārtojās darbā pie 
grants lādēšanas dzelzceļa 
vagonos. Tajā 1956.gada 
vasarā viņš sapelnīja nau-
du, bet jau rudenī devās 
uz Latviju. Bērni varēja 
atgriezties ātrāk, bet Krie-
vijā palika māte ar četrus 
gadus jaunāko brāli, kurš 
mācījās tikai trešajā klasē. 

Jānis Viducis pirmais 
atgriezās Latvijā un dzīvo-
ja pie radiem Talsos. Kad 
1958.gadā atgriezās māte 
un brālis, viņš pārcēlās 
uz Cesvaini un turpināja 
mācības Cesvaines vidus-
skolā. Viņa tēva mājās jau 
dzīvoja citi, bet ģimene 

apmetās vectēva mājās. 
Pēc vidusskolas absolvē-
šanas viņš studēja Latvi-
jas Lauksaimniecības aka-
dēmijā, Hidromeliorācijas 
fakultātē. Pirmoreiz Ozol-
niekos nonāca 1963.gadā 
prakses laikā. Pēc augst-
skolas absolvēšanas viņu 
nosūtīja uz Ozolniekiem, 
kur bija pirmā un vienī-
gā darbavieta. J. Viducis 
sāka kā drenāžas briga-
dieris, vēlāk iesaistījās in-
ženiera darbā hidrobūvju 
iecirknī, kura vadību pār-
ņēma 1989.gadā, pēc tam, 
kad iecirkņa priekšnieks 
Māris Ainārs kļuva par 
Ozolnieku pilsētciemata 
izpildkomitejas priekšsē-
dētāju. Jaunizveidotajā 
SIA „Zemgales meliorāci-
ja” J.Viducis bija vadītājs 
līdz pensijai. Salīdzinot 
ar agrāk pārdzīvoto, 

J.Viducis domā, ka tagad 
dzīvojam „paradīzē”. 

2016.gada 14.jūnijā ar 
klusuma brīdi un noliekot 
ziedus pie politiski repre-
sēto pieminekļa Garozas 
pamatskolas teritorijā un 
piemiņas pasākumu Ga-
rozas pakalpojumu centrā 
“Eži”, tika godināta cie-
tušo piemiņa, atzīmējot 
75 gadskārtu deportāci-
jai. Pasākumā koncertu 
sniedza Salgales ev. lut. 
baznīcas ansamblis, sa-
runā par Latvijas vēstu-
rei svarīgiem pavērsiena 
punktiem iesaistījās no-
vada iedzīvotāji un Latvi-
jas Evanģēliski luteriskās 
baznīcas mācītājs, Teolo-
ģijas doktors Guntis Kal-
me.

Aigars Stillers, Ozolnieku 
novada vēstures ekspozīcijas 

krājuma glabātājs

aktualitātes

Par drošību vasarā

vēstures lappuse

Pieminam deportāciju upurus



4 jūnijs 2016   

Ozolnieku vidusskolā 
no 31. maija līdz 6. jūni-
jam norisinājās Biedrības  
“CHEESE” organizētā die-
nas nometne „Veselā miesā 
vesels gars,” kas tika reali-
zēta Ozolnieku novada paš-
valdības līdzfinansējuma 
ietvaros.

Nometnes pirmajā die-
nā skolēni devās pārgājienā 
uz Cenu pagasta saimnie-
cību „Līcīši”, kur iepazinās 
ar lauku sētas ikdienu, de-
gustēja saimniecībā ražotos 
kazas piena produktus un 
sierus, kā arī atvēsinājās 
piemājas dīķī. Mājupceļā 
pārrunājām par saimnie-
cībā redzēto, gardajiem 
produktiem un saimnieku 
Māra un Aivara Liepiņu 
viesmīlību.

Nākamajā dienā skolēnu 
vidū valdīja satraukums, jo 
devāmies ekskursijā uz deju 
centru „Cukurfabrika ,” lai 
izbaudītu nodarbību „An-
tigravitāte bērniem.”  Kopā 
ar deju skolotāju Anniku 
Andersoni skolēni devās 
ekskursijā pa deju centru, 
lai iepazītos ar pulciņiem 
un iespējām. Pēc tam bērni 
piedalījās akmeņu apglez-
nošanā, kas tagad kalpo kā 
vides dizaina elementi puķu 
dobē pie Zaļās klases.

Kopā ar skolēniem 
darbojās ielu vingrotājs 
Roberts Naglis, kurš no-

demonstrēja, kā veikt attīs-
tošus vingrojumus uz stie-
ņiem. Bez tam skolēniem 
bija iespēja darboties pie 
Zaļās klases labiekārtoša-
nas - stādīt puķes un vei-
dot jaunus posmus Sajūtu 
takai. 

Nedēļas noslēgumā 
skolēni devās ekskursijā 
uz „Karameļu darbnīcu” 
Jelgavā, lai meistarklasē 
iepazītos ar karameļu ra-
žošanas procesu un izej-
vielām, kas tiek izmantotas 
veselīgo našķu ražošanā. 
Nobaudījuši saldumus, 
mācījāmies veidot bumbu 
–stresa noņēmēju. No-
metnes pēdējā dienā visi 
nometnes dalībnieki aktīvi 
rosījās Zaļajā klasē - mācī-
jās cept veselīgu rudzu mai-
zīti, picas un kurzemnieku 
gardumus –sklandraušus. 
Ar skolēniem šajā dienā 
darbojās Latvijas Lauk-
saimniecības Universitā-
tes Pārtikas Tehnoloģijas 
fakultātes docente un va-
došā pētniece Ilga Gedro-
vica, kura aicināja skolēnus 
domāt par veselīgu uzturu 
arī ikdienā. 10 līdz 12 gadus 
vecie nometnes dalībnieki 
kopā pavadīto pirmo brīv-
laika nedēļu vērtē kā izzi-
nošu, darbīgu un jautriem 
notikumiem bagātu.

Inta Vaškevica, projekta 
koordinatore

Pasaules Vides dienā, 
maija nogalē Lucavsalā, 
Rīgā norisinājās gada vērie-
nīgākais vides un veselīgas 
atpūtas pasākums – Zaļās 
jostas festivāls „Mēs par 
tīru Latviju!”, kur piedalījās 
arī Ozolnieku novada skolu 

čaklākie vi-
des draugi. 

Ozol-
nieku vi-
dusskolu 
festivālā 
pārstāvēja 
4.b, 6.b, 
2.d klase 
un 6.a kla-
ses skolēns 
Vladislavs 
Kozlovs. 

Makulatūras vākšanas kon-
kursā skolā šīs klases iegu-
va pirmās trīs vietas, un kā 
balva klasēm bija piedalī-
šanās festivālā. Vladislavs 
konkursā bija visaktīvākais 
individuālais makulatūras 

vācējs skolā. Tika sveikti 
Latvijas čaklākie un videi 
draudzīgākie skolēni, viņu 
vecāki un pedagogi, kas 
visa mācību gada garumā 
piedalījās „Zaļā josta” rīko-
tajos konkursos.

Festivālā darbojās vairāk 
nekā 40 vides organizāci-
jas un biedrības, piedāvājot 
apmeklētājiem iesaistīties 
vides izglītības spēlēs, meis-
tarklasēs un radošajās darb-
nīcās. Īpaša uzmanība tika 
pievērsta atkritumu šķiro-
šanai. Skolēniem bija iespēja 
atsvaidzināt savas zināšanas 
drošības jautājumos. 

Inta Vaškevica, Ozolnieku 
vidusskola

izglītība

Realizējot konkursam 
„Es zinu, varu un daru” 
2016. gadā iesniegto pro-
jektu, pirms Jāņiem - 19. 
jūnijā, Ozolnieku novada 
daudzbērnu ģimeņu bied-
rība aicināja novada kup-
lās saimes uz kopīgu Līgo 
dienas ieskandināšanu ar 
„Jāņu mācībām” Ozolnie-
ku novada, Cenu pagasta 
lauku sētā „Caunītes”.

„Jāņu mācībās” pasāku-
ma dalībniekus interesanti 
ievadīja folkloras kopa „Ur-
gas” no Kokneses, aicinot 
piedalīties daudzveidīgās 
radošās aktivitātēs. Pēc 
dalībnieku iepazīšanās un 
pirmajām kopīgajām „Jāņa 
bērnu” rotaļām, sekoja lau-
ku maizes kopīga cepšana 
„Caunīšu” saimnieces San-
tas aizraujošā stāstījuma 
vadībā, kā arī pašiem iesais-
toties kukulīšu veidošanā 
un rotāšanā.

Kamēr maizīte cepās 
un uz ugunskura gatavojās 
zupa, tikmēr katrs varēja 
iemēģināt savas prasmes 
četrās radošajās darbnī-
cās. Visu vecumu puiši ar 
aizrautību nodevās senat-
nīgu lāpu darināšanai un 
apstrādei ar vasku, savu-
kārt meitas pulcējās pie 
„zāļu sievām”, kas mācīja 
Jāņu vainagā iepīt trejde-

viņas zālītes, tās skaisti sa-
pinot kā „franču bizi.” Kad 
meitas izrotājās krāšņiem 
vainagiem, tad varēja no-
doties Līgotņu mācībām, 
kopā izdziedot skaistākās 
Līgo dziesmas.

Jaunākie pasākuma 
dalībnieki čakli node-
vās „Jāņu gudrību” apgu-
vei zīmējumos un rakstos. 

Pēc pašu gatavotajām 
pusdienām un cienastu 
baudīšanas, sekoja paveik-
tā darba izvērtēšana, jautri 
priekšnesumi un dižoša-
nās, kā arī lustīgi un savie-
sīgi danči- rotaļas vijoles, 
akordeona, bungu, klapī-
tes un sietiņa pavadībā.

Visas dienas galvenais 
bērnu un jauniešu aktivi-
tāšu objekts bija plašais 

bērnu laukums, ko dari-
nājis „Caunīšu” saimnieks 
Jānis, kas sniedza ikvie-
nam iespēju pamatīgi iz-
kustēties starp Jāņu mācī-
bu aktivitātēm. 

Ģimenes ar bērniem bija 
gandarītas par iespēju aktīvi 
un saturīgi pavadīt laiku kopā 
ar citiem novadniekiem, 
savstarpēji satuvinoties un 
iedraudzējoties. Pasākuma 
dalībnieki izsaka sirsnīgu 
pateicību Ozolnieku nova-
da pašvaldībai, lauku sē-
tas “Caunītes” čaklajiem 
saimniekiem - Santai un 
Jānim, kā arī aktīvajām bied-
rības ģimenēm un projekta 
autorei Leldei.

Ozolnieku novada daudzbēr-
nu ģimeņu biedrības valdes 

vārdā Raimonds Zariņš

Vasaras nometnē bērnos 
nostiprina veselīgus 
paradumus

„Caunītēs” kuplās novada 
ģimenes apgūst „Jāņu mācības”

Novada skolēni piedalās Vides 
festivālā “Mēs par tīru Latviju!”

Pateicoties Monreālas 
latviešu sabiedriskā centra 
finansiālajam atbalstam, 
Vītolu fonds izsludināja 
projektu konkursu „Pētīsim 
un izzināsim Latvijas vēstu-
ri”, kur iesaistījās arī Ozol-
nieku vidusskolas jaunieši. 
Fonds atbalstīja skolas ie-
sniegto projektu un piešķī-
ra finansējumu 400 EUR 
apmērā vēsturiskas ekskur-

sijas organizēšanai. Mācību 
gada noslēgumā 4.b un 6.b 
klases jaunieši devās iepazīt 
Ventspils vēsturiskās vietas 
saistībā ar Latvijas vēstures 
notikumiem. 

„Vispirms devāmies ce-
ļojumā Livonijas ordeņa 
pils pagātnē, kur uzzinā-
jām par dzīvi viduslaiku 
pilī un iepazinām pils krā-
jumus. Viesojāmies Amatu 

mājā, kur piedalījāmies 
muzejpedagoģiskajā no-
darbībā „Senā skola”. Sko-
lēni iepazina veco druku 
un rakstību senajā skolā 
- varēja izmēģināt rakstīt 
ar tinti un spalvu, kā arī 
ar grifeli uz šīfera tāfelītes. 
Liels pārsteigums skolē-
niem bija stingrā disciplī-
na skolā un sodu sistēma. 
Piejūras brīvdabas muzejā 

ar fotoorientēšanās kartes 
palīdzību skolēniem vaja-
dzēja atrast norādītos ob-
jektus. Nodarbība bija kā 
sporta stunda brīvā dabā. 
Muzejā redzējām arī enku-
ru kolekciju, iepazināmies 
ar dzelzceļa attīstību un iz-
braucām ar bānīti,” stāsta 
projekta vadītāja Inta Vaš-
kevica.

Solvita Cukere

Novada jaunieši pēta 
un izzina Latvijas 
vēsturi 
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apgūt modernās svešva-
lodas. Protams, arī šogad 
neizpaliek tehniskie prāti, 
tāpēc kādu ceļš aizved uz 
RTU inženierzinātņu vi-
dusskolu, kādu tepat uz 
Jelgavas Tehnikumu vai 
Amatu vidusskolu. Starp 
šiem jauniešiem ir tādi, 
kas vēlas apgūt arodus - 
kalējs, būvnieks, pavārs, 
konditors  un frizieris,” 
stāsta Santa Tuherma, 
Ozolnieku novada sko-
lu karjeras konsultants .

Skolas direktore Klāra 
Stepānova novēl: „Lai ikvie-
nam absolventam pietiek 
gudrības un gribasspēka, 
vienlaikus būt apdomīgiem, 
pieņemot lēmumus, kas ie-
tekmē katra paša dzīvi. Vēlu 
ticību saviem spēkiem, cerī-
bu nākotnei, mīlestību pret 
savu tuvāko un Dzimteni! 
Lai Jums izdodas atrast 
savu ceļu dzīvē!”

Teteles pamatskolu 
šogad absolvēja 18 skolēni. 
Annijai Broderei, Paulai 
Muizinikai Elīnai Uzānei 
un Tomasam Reinim Tī-
sam bija augsti sasniegu-
mi ikdienas darbā, mācību 
priekšmetu olimpiādēs, 
konkursos un sporta sa-
censībās, kā arī teicami 
rezultāti valsts pārbau-
des darbos. Viņi turpi-
nās mācības ģimnāzijās. 
Skolas direktore Jeļena 
Žoide novēl absolventiem 
ticēt saviem spēkiem un iz-
virzīt dzīvē lielus mērķus, jo 
lielā mērķī ir vieglāk trāpīt.

Garozas pamat-
skolu šogad absolvēja 8 
skolēni. Optimālā līmenī 
pamatskolu beidza Lin-
da Burseviča un Valērija 
Radkēviča. Viena no absol-
ventēm turpinās mācības 
Ozolnieku vidusskolā, divi 
skolēni - Jelgavas tehni-
kumā, bet četri absolventi 
iegūs profesionālo izglītību 
Jelgavas Amatu vidusskolā. 
Skolu olimpiādēs un 
konkursos pārstāvēja Va-
lērija Radkēviča, saņemot 
vairākas reizes Karoga 
balvas. Linda Burseviča ir 
piedalījusies ārpusskolas 
konkursos, palīdzējusi pa-
sākumu vadīšanā pirms-
skolā. Skolas direktore 
Dina Štelmahere skolēniem 
novēl atrast savu īsto ceļu 
un saprast dzīves mācības.

Šogad Salgales pa-

matskolu pabeidza 10 
skolēni. Ar labām sekmēm 
izcēlās z/s „Medņi” Ka-
roga stipendiāts, Sporta 
stipendiāts, titula Skolas 
lepnums īpašnieks Edgars 
Buls un „Nacionālo dārgu-
mu” vēstniece, titula Skolas 
lepnums īpašniece Kristīne 
Dzene. Visi skolēni turpinās 
mācības – pa vienam skolē-
nam Spīdolas ģimnāzijā, 
Rīgas mākslas un mediju 
tehnikumā, Rīgas stila un 
modes profesionālā vidus-
skolā, Kuldīgas tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikumā, bet 
6 absolventi mācīsies Jel-

gavas tehnikumā. Direkto-
re Irēna Pauloviča novēl: 
„Ikvienam atrast savu ceļu 
dzīvē, kurš noved vai nu pie 
jūras plašā apvāršņa, vai 
kalna pakājes, kura virsot-
ne slienas augstu mākoņos. 
Iet pa šo ceļu droši, nebaidī-
ties paklupt vai paslīdēt, un 
piepildīt savus sapņus!

Salgales Mūzikas un 
mākslas skolu absolvē-
ja Klavierspēles audzēkņi 
Beāte Berkmane, Edgars 
Buls, saksofona spēles au-
dzēkne Patrīcija Jerofeje-
va. Meitenēm vēl jābeidz 
pamatskola, bet  Edgars 
mācības turpinās kādā no 
Jelgavas skolām un domā 
turpināt muzicēt orķestrī. 
Skolas direktore Anda Sil-
gaile novēl: „Pozitīviem ie-
spaidiem bagātu vasaru, lai 

jaunajā mācību gadā dar-
ba prieks un radošais gars  
piepilda katru dienu!”

Ozolnieku Mūzikas 
skolas absolventi savu in-
teresanto un grūto  ceļu vai-
rāku gadu garumā mūzikas 
pasaulē ar iegūtu profesio-
nālās ievirzes izglītības ap-
liecību noslēdza 4 audzēkņi: 

Karīna Annika Millere (kla-
vieres), Madara Linda Briģe 
(vijole), Katrīna Strautniece 
(akordeons) un Kristaps 
Beiris (saksofons). Direktore 
Dina Tauriņa novēl: „Lai no-
der turpmākajā dzīvē mūzi-
kas skolā iegūtās zināšanas, 
prasmes un draugi!”

Izlaidumi nosvinēti, bet 

atcerēsimies, ka visvairāk 
uz sirdi runā vienkāršas 
lietas, mazi nejauši atgā-
dinājumi, ko nekad neiz-
jutīsiet svešā vietā, svešā 
zemē. Mūsu dvēsele nešķi-
rami saaug ar savu apkārt-
ni. Veiksmi turpmākajā 
izglītības ceļā!

Solvita Cukere

izglītība

Svinīgi aizvadīts izlaidumu laiks
(sākums 1. lpp.)

Salgales pamatskolas 9. klases izlaidums.

Teteles pamatskolas 9.B klases izlaidums. Teteles pamatskolas 9.A klases izlaidums.

Ozolnieku vidusskolas neklātienes plūsmas izlaidums.

Garozas pamatskolas 9.klases izlaidums. Ozolnieku Mūzikas skolas absolventi

Salgales Mūzikas un Mākslas skolas absolventi.
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Pēc 50. jubilejas 
svinībām vokālā 
ansambļa „Madara” 
skanīgās dziedātā-
jas atplaukušas jau-
nā mākslinieciskā 
krāšņumā. 
Ansambļa vadību 
pārņēmusi Ārijas 
Melgailes skolniece 
Ginta Āriņa. Divu 
mēnešu intensīvā 
mēģinājumu procesā 
ansamblis spēja sa-

gatavoties Latvijas Vokālo 
ansambļu konkursa trim 
kārtām. Divās pirmajās 
konkursa kārtās ansamblis 
ieguva augstāko novērtēju-
mu Zemgales reģionā se-
nioru ansambļu grupā.

„Latvijas Vokālo ansam-
bļu konkursa fināls norisi-
nājās 2016. gada 14. maijā 
Baložu pilsētas kultūras 
namā. 38 ansambļu vidū 
tika noskaidroti labākie 
vokālie ansambļi. „Mada-

ra” konkursā guva vērtīgu 
pieredzi, savas varēšanas 
apziņu un gandarījumu 
par paveikto, spējot tik īsā 
laikā sagatavot repertuāru 
atbilstoši konkursa prasī-
bām. Šajā radoši aktīvajā 
periodā ansamblim pievie-
nojušās trīs jaunas dāmas, 
taču rudenī gaidīsim mūsu 
pulkā vēl jaunas balsis,” 
stāsta ansambļa vadītāja 
Ginta Āriņa.

Solvita Cukere

darbīgie un talantīgie nOvadnieki

Mūža gadu slīpējums veido cilvēkus - 
dārgakmeņus

Astrīda Kroģere, 
kura jau 19 gadu ir 
sociālās aprūpes cen-
tra „Zemgale” vadītā-
ja, kā arī sabiedriskās 
organizācijas „Lauku 
sieviete pret vardarbī-
bu” valdes locekle, 10. 
jūnijā savu tuvinieku, 
draugu un darba ko-
lēģu lokā ar pateicību 
atskatījās uz skaisti un 
piepildīti nodzīvotiem 
80 mūža gadiem. 

Sirsnības un jauku pār-
steigumu caurstrāvotajās 
svinībās enerģiskajai ju-
bilārei tika veltīti daudzi 
atzinīgi pateicības vārdi 
par ilgstošu pašaizliedzīgu 
darbu sociālajā jomā un 
cilvēku dzīves kvalitātes 
uzlabošanā Ozolnieku no-
vadā un Jelgavas apkaimē, 
uzsverot jubilāres dzīves 
pamatkvalitātes - intelek-
tu, sirds gaišumu, mērķtie-
cību un rūpes par līdzcilvē-
kiem. Pēc svinīgā jubilejas 
pasākuma tiekamies ar 
Astrīdas kundzi ikdienas 
darbu ritumā, lai kopīgā 
sarunā raisītu atmiņu ka-
molu, kas izgaismo spēcī-
gās personības dzīves gaitā 
slīpētās pamatvērtības.

Kas ir Jūsu dzimtā 
puse?

Esmu jelgavniece, zem-
galiete visu savu mūžu, 
vienīgā meita saviem 
vecākiem. Visa mīlestība 
no vecākiem un vecvecā-
kiem tika man vienīgajai, 
kas deva spēku un pama-
tu visai dzīvei. Vecvecāki 
nākušu no Platones puses 
Liepu dzimtas, man rados 
ir arī Eliasi.

Jūsu enerģija un 
darbīgums ir gēnos vai 
ieaudzināts?

Esmu mantojusi abu 
vecāku labās īpašības. 
Manī daudz nācis no mā-
muļas, kura tajos laikos 
bija beigusi vidusskolu -in-

teliģenta un skaista sievie-
te. Savukārt tēvs bija labs 
organizators un prata labi 
saprasties ar cilvēkiem, 
bija ar ķērienu tirdzniecī-
bā. Lielu rūdījumu manam 
raksturam devis darbs ar 
jauniešiem.

Kā dzīve iegrozīja 
Jūsu darba gaitas?

Sapņoju būt par skolo-
tāju un esmu beigusi uni-
versitāti pedagoģijas un 
dabaszinību jomā. Darba 
gaitas uzsāku 1959. gadā, 
divus pirmos gadus no-
strādāju Kandavas inter-
nātskolā, tad uzsāku dar-
boties ar jaunatni Jelgavā, 
bet vēlāk turpināju strādāt 
Jelgavas rajona izpildko-
mitejā. No sava vietnieka 
Andreja Garanča esmu 
daudz mācījusies lauk-
saimniecības jomā.

Līdz pensijas vecumam, 
strādājot izpildkomitejā par 
priekšsēdētāju, viens no 
galvenajiem pienākumiem 
bija rūpēties par cilvēkiem 
– bērniem, sirmgalvjiem, 
kā arī, lai cilvēkiem būtu 
darbs un iespēja pilnvērtīgi 
atpūsties.

Četrus gadus vadīju Ģi-
menes un bērnu tiesību 
aizsardzības centru Jelga-
vā, tolaik kopā ar kolēģiem 
izveidojām Elejas bērnuna-
mu, strādājām ar pensio-
nāriem, černobiliešiem un 
nelabvēlīgajām ģimenēm. 

Mana saistība ar Ozol-
niekiem aizsākās jau tāla-
jā 1986.gadā. Divdesmit 
gadu laikā, kamēr biju 
Latvijas lauku sporta spēļu 
organizatore, Ozolniekos 
izdevās nostiprināt spor-
ta dzīvi un infrastruktūru 
- uzcēlām  stadionu, šau-
tuvi, celiņus pastaigām un 
atpūtai. Vienmēr Ozolnie-
ki man bijuši sirdij tuvi un 
esmu centusies domāt par 
šejienes cilvēkiem.

Par to, ka nokļuvu pan-

sionātā, esmu pateicīga Jel-
gavas Domes priekšsēdētā-
jam Andrim Rāviņam, kurš 
1998. gadā mani ievirzīja 
šai darbā. Pirms 40 gadiem 
speciāli vecajiem ļaudīm 
uzbūvētais sociālās aprū-
pes nams arī šodien ir vieta, 
kur nespēcīgie un vientuļie 
sirmgalvji cienīgi var pa-
vadīt savas vecumdienas. 
Kopš reģionālās reformas 
tā vairs nav Jelgavas, bet 
gan Ozolnieku novada ies-
tāde – pašvaldības sociālās 
aprūpes centrs „Zemgale”, 
kuru vadu jau 19. gadu.

Kas sniedz ganda-
rījumu, atskatoties uz 
šajos gados paveikto?

Man ir gandarījums kā 
sociālās aprūpes centrs 
šajos gados ir attīstījies. 
Pansionātā pašlaik raduši 
mājvietu 290 seniori, kuri 
ar savu iepriekšējo darba 
dzīvi ir pelnījuši pavadīt 
cienīgas vecumdienas. 
Katru gadu pilnveidojam 
pakalpojumu klāstu un 
kvalitāti, sirdi silda „manu 
vecīšu” tuvinieku pateicī-
bas vārdi.

Kas sniedz spēku ik-
dienas darbā?

Man spēku un atbalstu 
sniedz mans darba kolek-
tīvs. Es cienu un mīlu sa-

vus kolēģus un seniorus. 
Katru dienu eju pie slima-
jiem un sirgstošajiem cil-
vēkiem, uzturu kontaktus 
ar viņu piederīgajiem, par 
katru no viņiem varu pa-
stāstīt. Arvien esmu uzska-
tījusi, ka jādziedina ne ti-
kai fiziskais ķermenis, bet 
arī slimās dvēseles, tāpēc 
pievēršu lielu uzmanību 
kvalitatīvai kultūras dzī-
vei aprūpes centrā. Prieks, 
smaids un labas emocijas 
ir labākās zāles ikvienam.

Kā tiekat pāri dzīves 
smagajiem brīžiem un 
ikdienas rūpēm? 

Visu mūžu man bijis 
dārzs, kur man patīk rosī-
ties un kopt ziedus. Sajūtu, 
ka man spēku dod dzim-
tas mājas. Neskatoties uz 
aizņemtību, es daudz lasu, 
baudu mākslu, teātra pa-
sauli. Mums ar draugiem 
ir tradīcija katru gadu aiz-
braukt kādā ceļojumā. 
Esmu bijusi Argentīnā, 
Ķīnā, Maltā, Amerikā, Azo-
ru salās un daudzviet citur 
pasaulē, bet tomēr man 
vēl ir sapnis rudenī pagulēt 
karstās vulkāniskajās smil-
tīs Atlantijas okeāna krastā. 
Emocijas, ko es gūstu, izla-
sot labu grāmatu, baudot 
patīkamu teātra izrādi, ro-

soties pa dārzu un apceļojot 
pasauli, līdzsvaro drūmo ik-
dienu un dara dzīvi gaišāku.

Kas ir Jūsu stiprais 
balsts dzīvē?

Esmu no sirds pateicīga 
savai ģimenei, kas vienmēr 
ir mani atbalstījusi dar-
ba gaitās un aktīvajā dzī-
vesveidā. Vienmēr esmu 
izjutusi savu tuvo cilvēku 
mīlestību. Mani iepriecina 
mazbērnu sasniegumi. 

Ko novēlētu novad-
niekiem ar „sudrabu 
matos”?

Mūsu feinajiem senio-
riem novēlu vienmēr būt 
kustībā, aktīviem, nečīkstēt 
un censties iet līdzi dzīves 
ritmam. Vairāk pavadīt 
laiku darbojoties dārzā, at-
pūsties kopā ar saviem mī-
ļajiem, apmeklēt kultūras 
pasākumus un doties līgot 
līdz pat rīta ausmai.

Pagājušajā gadā es kopā 
ar deviņām kolēģēm ar 
jahtu devos jūras ceļoju-
mā uz Gotlandi. Tas ma-
nos gados bija pārgalvīgs 
notikums, bet es esmu 
laimīga, ka redzēju krāš-
ņās Visbijas rozes. Gadi ir 
tikai mūsu prātos, jo nekas 
nav šķērslis, lai mēs dzīvo-
tu aizraujoši.

Solvita Cukere

„Madara” plūc uzvarētāju laurus vokālo ansambļu konkursā
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Trešdien, 15. jūnija va-
karā, norisinājās tradicio-
nālais Jāņu ielīgošanas pa-
sākums Ozolnieku novada 
Salgales pagasta “Billītēs”, 
pulcējot vienkop Ozolnieku 
novada un tuvējo kaimiņu 
novadu latvisko tradīciju 
un dzīvesziņas kopējus. 
Jau pēcpusdienā Edvarta 
Virzas un Elzas Stērstes me-
moriālajās mājās „Billītes” 
sabrauca viesi no tuvienes 
un tālienes. Ik gadu pasā-
kumos piedalās arī ārzemju 
viesi ar ģimenēm. Lietaini 
apmākusies debess tomēr 
nebija nobaidījusi svinēt 
gribētājus un, izdziedot 
Līgo dziesmas, turpat tu-
vējās pļavās tapa krāšņi 
Jāņu vainagi ar ko rotāties. 
Visskaistāk – tautastērpos 
un košos vainadziņos sapo-

sušies bija  Rīgas jauniešu 
folkloras kopas “Kokle” jau-
nieši, kuri, vadītājas Dinas 
Liepas vadībā, mācīja Līgo 
dziesmas un jautras svētku 
rotaļas, kā arī visus vadīja 
raitā deju solī.

„Īpašais Jāņu svētku 
gars, attiecību smalkumi 
un latviskā dzīvesziņa bi-
juši aktuāli cauri laikiem 
un iekarojuši mūsu viesu 
sirdis. Ielīgošanu, Dzejas 
dienas un citus kultūras 
pasākumus „Billītēs” nu va-
ram saukt jau par tradīciju, 
kas liek mums sapost vidi, 
dziedāt, dejot, pārdzīvot un 
smieties. Kopš 1991. gada, 
kad „Billītes” atguvām, visu 
laiku domājam kā vidi sa-
kārtot un pilnveidot. Šogad 
ar Jelgavas Amatu skolas 
atbalstu esam pabeiguši 

mājas ār-
sienu krā-
sošanu, 
kam sekos 
koka daļu 
atjaunoša-
nas darbi. 
„Billītes” ir 
vieta, kur 
kopā strā-
dājam tal-
kās un ko-
pīgi svinam 
padarīto. 
Šeit notiek 
arī daudzi 
studentu 
korporāciju 
pasākumi, 
kas pulcina 
studējošo 
jaunatni, palēnām kopī-
giem spēkiem veidojot 
„Billītes” par kultūrvēs-

turisku vidi, kā to vēlējās 
mani vecvecāki,” akcentē 
Diāna Jance, aicinot visus 

novadniekus uz „Billītēm” 
Dzejas dienās.

Solvita Cukere

Ozolnieku novada 7. 
spartakiādes pludmales vo-
lejbola turnīrā spēkiem mē-
rojās 8 komandas. Divos 
laukumos piecu stundu ga-
rumā, cīnoties ar vēja brāz-
mām, katrs darīja, ko varē-
ja. Vairākām no 16 spēlēm 
bija vajadzīgi pat 3 seti, lai 
noskaidrotu uzvarētāju. 
To, ka uzvar tas, kurš cī-
nās, pierādīja „Kauguru” 
vīri – Ervins Vēveris un 
Aigars Eglīte. Ja apakš-
grupas mačos izcīnīta 

tikai otrā vietā, ½ finālā 
uzvara, tad finālā godam 
nopelnīts čempionu ti-
tuls. Arī sudraba medaļ-
nieki - Kaspars Igaunis un 
Gatis Zātiņš otras apakš-
grupas mačus noslēdza 
kā otrie, bet finālā piekā-
pās tikai „Kauguriem”. 
Bronzas medaļu ieguvēji 
„Ozokalna” pārstāvji Ad-
rians Balodis un Māris 
Masaļskis pierādīja, ka 
pludmales volejbolu lie-
liski var spēlēt kā volej-

bolisti, tā arī basketbo-
listi. Pašaizliedzīgi pretī 
vīriem stājās un smilšu 
laukumos cīnījās vienīgā 
daiļā dzimuma pārstāve 
Una Tiliba „Tetelānes” 
komandas sastāvā. Līdz 

ar „Kauguru” vīru uzvaru 
šajās sacensībās, komandai 
jau tiek nodrošināta uzvara 
šīs sezonas spartakiādes 
kopvērtējumā. 

Irēna Leitēna, Spartakiā-
des sekretāre

Pludmales volejbolā iezīmējas novada spartakiādes līderi

„Billītēs” skanīgi ielīgo Jāņus
kultūra un spOrts

„Ģimeņu dienu” 
Brankās 18. jūnijā 
organizēja novada 
biedrība „Tuvu”, sa-
darbībā ar atbalstītā-
jiem - Ozolnieku no-
vada pašvaldību, SIA 
„Uppe” , organizāci-
ju „Gain Germany”, 
Palīdzēsim.lv, par-
tyshop.lv, SIA „Nā-
kotne”, organizāciju 
„Baltā dūja”, Ozolnie-
ku novada Branku 
jauniešu centru, or-
ganizāciju „Svētki 
tavā pilsētā” un „Kur-
zemes kristīgajiem 
klauniem.” Biedrība 
pateicas arī brīvprātīga-
jiem, bez kuru palīdzī-
bas pasākuma norise ar 
kuplo dalībnieku skaitu 
virs 100 nebūtu iespē-
jama. 

Svētkus ģimenēm 
ar bērniem biedrība 
„Tuvu” organizē katru 
gadu, lai iepriecinātu 
gan savā redzeslokā eso-
šās trūcīgās un mazno-
drošinātās ģimenes, gan 

arī pārējos novadniekus. 
Ģimeņu dienā bez 
maksas ikvienam svētku 
dalībniekam bija iespē-
ja piedalīties dažādās 
sportiskās aktivitātēs, 
radošajās darbnīcās, sa-
ņemt balvas un gardu-
mus atraktīvās spēlēs, 
izkustēties piepūšama-
jās atrakcijās un sas-
niegt rekordus velokar-
tu rallijā. Īpašu sirsnību 
un patiesu prieku dāvāja 
pasākuma viesi – „Kur-

zemes kristīgie klauni”, 
kuri dalījās ar vērtīgām 
atziņām, izspēlējot jaut-
rus un pamācošus stās-
tus par draudzību un 
mīlestību.

Ar biedrības realizē-
tajiem projektiem un 
aktivitātēm tuvāk var 
iepazīties arī mājas lapā 
www.biedribatuvu.lv 
un facebook/tuvu in-
stagram/biedribatuvu.

Zane Rautmane, biedrība 
„Tuvu”

 “ĢIMEŅU DIENA- 2016” 
pirmo reizi norisinās Brankās 

Maija nogalē ar svinīgu 
„VFS” kausu pasniegšanu 
noslēdzās nodarbības Ozol-
nieku novada mazajiem 
4 – 6 gadīgajiem sportis-
tiem, kuri neatlaidīgi visa 
mācību gada garumā ap-
meklēja bezmaksas vispā-
rējās fiziskās sagatavotības 
treniņus Ozolnieku Sporta 
centrā pieredzējušās tre-
neres Unas Tilibas vadībā. 
Pagājušā gada septembrī 
treniņus uzsāka ap 15 bērni, 
lai attīstītu fizisko izturību, 
lokanību un apgūtu sporta 
spēļu pamatelementus. Daži 
bērni treniņus turpināja ap-
meklēt jau otro gadu, bet da-

žiem skolotājas Unas vadībā 
tie bija pirmie soļi sportā. Kā 
atzīst bērnu vecāki, nevienā 
no ģimenēm šobrīd nav mēr-
ķis bērnus “gatavot” par „lie-
liem” sportistiem, bet sva-
rīgāk šajā attīstības posmā 
bērniem ir iemācīties kon-
trolēt savu ķermeni un sa-
prast, kā to, nostiprinot vese-
lību, labāk vispusīgi attīstīt. 
Vasaras periodā mazie ķipa-
ri baudīs atpūtu, bet rudenī 
atkal visi satiksies Ozolnieku 
Sporta centra zālē, aicinot 
pievienoties arī jaunus dalīb-
niekus.

Lana Janmere, sportista 
mamma

Mazie sportisti saņem 
pirmos kausus
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ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam 

jūlija jubilārus!
Ozolnieku Tautas nams

jūlijā ielūdz

No 15. jūlija – 31. augustam Maijas Meijeres gleznu izstāde 
„Patiesā dzīve”.

16. jūlijā plkst.12:00 Ozolnieku novada jaundzimušo bērniņu 
un viņu vecāku sumināšanas pasākums. Ieeja ar ielūgumiem.

23.jūlijā Ozolnieku novada svētki “Kā pasakā…” Ozolnieku 
sporta centra stadionā (Svētku programmu skatīt 1. lpp.)

aizsaulē  
aizgājuši

Aivars lācītis  1958
jakobs Čirka  1947
Alevcina Dimperāne  1947
juris Žukovs  1953
Aleksejs Simutkins  1974

līvijai Almai Cimmermanei-90!
lizetei Smiltniecei- 95!
Annai liepniecei-95! 

Regīnu Grīnbergu
Arni Pētersonu
Zinaidu Silķi
Valdu Borusu
Gaļinu labuču
imantu Kreicbergu
Haļinu lanu
Pārslu Miķelsoni
Smaidu Tiltiņu
Zentu Kreicbergu
Veru Ševčuku
Dzidru Žubuli

Sirds nejautā, kāds būs tai guvums, 
kas gaida mūs, kas notiks rīt, 
Lai dienas trauc. Mums paliek tuvums, 
Ko gadi nevar nolaupīt.

Paveikt nepaveicamo, 
Saglabāt neiespējamo, 
Par spīti ikdienišķībai 
Uzplaucēt brīnumu dzīvē, 
Laimīgiem būt!

Sirsnīgi sveicam Zelta kāzās 
30. jūnijā mūsu novadniekus

Jāni un Tatjanu Auziņus! 

Stipras un laimīgas ģimenes ir Ozolnieku 
novada lepnums!

salgales pagastā jūlijā
Salgales pagasta Garozas pakalpojumu centrā 
“Eži» (2.stāvā) 20. jūlijā plkst.18.00 Iecavas 
mākslinieku darbnīcas “Pūra lāde” gleznu izstāde 
un tikšanās ar māksliniekiem 

Aicina uz talku Iecavas upes attīrīšanai
Ozolnieku novada iedzīvotāji tiek aicināti sniegt palīdzīgu 
roku Iecavas upes attīrīšanai projekta „Laivu ceļš „Ozolnieki”” 
ietvaros. Upes attīrīšana norisināsies 9. un 10. jūlijā. Talkas 
darbu uzsākšana būs plkst. 10.00 stāvlaukumā pie Ozolnieku 
doktorāta, Iecavas krastmalas un Rīgas ielas krustojumā, kad 
talkas organizatori iepazīstinās ar plānotajiem darbiem un 
darba drošību. Talkā ieinteresētie aicināti pieteikties, rakstot uz 
e-pastu laivucelsozolnieki@gmail.com.

Talka tiek organizēta ar Ozolnieku novada pašvaldības at-
balstu kā konkursa „Es zinu, varu un daru” projekts. Projekta 
iesniedzēju skatījums nākotnē ir attīrīt arī otru Iecavas upes 
posmu no Rīgas ielas tilta līdz apvedceļa pārvadam un izvei-
dot laivu un cita ūdenstransporta bāzi, tā sniedzot iespēju 
novadniekiem pavadīt laiku svaigā gaisā sportiskās aktivitātes, 
iepazīstot Ozolnieku dabu, organizēt pasākumus uz ūdens.

Renāte Kuļomina, Laivu ceļš „Ozolnieki” projekta vadītāja (Tālr.: 28661058, E-pasts: 
renate.kulomina@gmail.com)

Datums
04.07.2016.
16.07.2016.

23.07.2016.
23.07.2016.
31.07.2016.
06.07.2016.
13.07.2016.
20.07.2016.
27.07.2016.

Sporta pasākumi
FK "jelgava-2" futbola spēle pret "Daugavpils-2"
Draudzības spēle futbolā Somija (veterāni) - Ozolnieki 
(veterāni)
Ozolnieku novada domes kausa izcīņa virves vilkšanā
Ozolnieku novada svētki
Skriešanas seriāls "ielūdz Ozolnieki", 4.kārta
Koptreniņi skriešanā "Ozolnieku apļi"

Ozolnieku sporta centra pasākumi jūlijā
Plkst.
16.00
14.00

11.00

11.00
18.00


