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Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos Rīgā soļo Ozolnieki!

Vērtēsim
sakoptāko objektu!
Novadā ir izsludināts konkurss
par sakoptāko objektu.
Pretendenti tiks izvērtēti 4
nominācijās: lauku, individuālās
un daudzdzīvokļu mājas, kā arī
iestādes un uzņēmumi.
Aicinām gan īpašniekus pieteikt
konkursam savas mājas, gan ikvienu,
kuram ir zināms sakopts, skatu
iepriecinošs namīpašums, ražotne
vai uzņēmums ar jauki sakoptu
apkārtējo vidi.
Objektus vērtēšanai pieteikt
novada domē līdz 15. augustam
pa tel. 63084721, e-pasts anita.
bibere@ozolnieki.lv
Sidrabenē ierosinājumus pieteikt
Andrai Vecmanei pa tel. 63085741.
Novada dome

Novada jauniešiDZIEDĀSIM!

Jaunajā Dievnamā izskanēja svētvārdi
Pirms četriem gadiem Ozolnieku
iedzīvotāji sabiedriskajā
apspriešanā deva jāvārdu, lai
blakus Ozolnieku vidusskolai
taptu baptistu Dievnams.

kā arī būvētāji un arhitekte Ilga
Tretjakova.
Par atsaucību un izpratni sirsnīga
pateicība izskanēja novada pašvaldībai,
kas piedāvāja būvvietu izvēli un
noteica simbolisku zemes nomas
Ar daudzu atbalstītāju ziedojumiem maksu.
Dievkalpojumi notiks katr u
un pašas draudzes aktivitātēm iecere
ir piepildīta!
18.jūlijā notika baznīcas atklāšanas
dievkalpojums. Svētrunu tēma bija
atgādinājums par Dieva brīnumu.
Svētvārdus sacīja draudzes mācītājs
Andris Briggs un viņa kolēģis no
ASV Feirhevenas draudzes Roberts
Makdonalds, kura draudze Mičiganas
štatā finansiāli balstīja Ozolnieku
baznīcas būvi, lūdzot Dieva svētību.
Mācītājs Briggs īpašu pateicību
veltīja R. Makdonaldam par morālo
iedrošinājumu doties uz Latviju,
mātes dzimteni, lai īstenotu ieceri
draudzei tikt pie sava lūgšanu nama.
Dievnama simboliskā atklāšana,
pārgriežot lentu, notika, skanot zvanu
ansambļa izjustajam sniegumam.
Mūzika un kopdziesmas netraucēja
pastaigu stārķim tieši aiz baznīcas
loga.
Ziedus un mīļus vārdus saņēma
mācītāji, kas nozīmīgi draudzei,

svētdienu plkst. 12, bet Bībeles
studijas - plkst. 11
Uz tālo baptistu draudzi Amerikā
aizceļos pateicība- jelgavnieka Ulda
Rogas glezna: ļaudis, kuri dodas uz
draudzes Dievnamu Ozolniekos,
Skolas ielā 21.
Anna Veidemane

Visi dziedāt griboši un varošie
Ozolnieku novada jaunieši no
visiem pagastiem tiek aicināti ņemt
līdzdalību jaunajā novada jauktajā
korī „Ozolnieki” gan sieviešu, gan vīru
balss grupās. Kopā sanāksim Ozolnieku
tautas namā jau šā gada septembrī!

Koris- tas ir dzīvs, aktīvs, pozitīvs un
jautrs kolektīvs, kurš iepriecina katru
dziedātāju un citus ar skaistām dziesmām,
tā ir iespēja apceļot tuvākās un tālākas
pilsētas, arī valstis, piedaloties dažādos
konkursos un festivālos,, kā arī pilnveidot
sevi dziedot, un skandinot Ozolnieku
vārdu pasaulē!
Pirmos panākumus Ozolnieku jauktais
koris jau ir guvis- piedalījāmies X Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kā arī
priecējām ar dziesmām valsts prezidentu
Valdi Zatlera kungu, tādēļ tagad ir jāturpina,
jāpaplašina un jāpilnveido iesāktais.
Mūsu novadā trūkst pašdarbības
kolektīvu tieši gados jaunākiem
cilvēkiem, tādēļ jauktais koris ir ļoti
aktuāls. No skolas kora 29 jauniešiem 16
ir 12. klases absolventi, kuri ir Ozolnieku
novada iedzīvotāji. Mums ir nepieciešams
novada jauniešu jauktais koris, lai tajā
apvienotos un dziedātu arī iepriekšējo
gadu skolu absolventi un visi dziedošie no
Teteles, Cenu, Sidrabenes un Ozolnieku
pagastiem, kas sirdī jūtas jauni.
Pateicoties novada domes atbalstam
un tautas nama vadības izpratnei, es ticu,
ka visiem kopā mums izdosies izveidot
novada jauniešu jaukto kori, kurš lepni
nesīs nosaukumu, „Ozolnieki”!
Dace Jamonte, diriģente
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Novada domes jūlija sēdē
Nolēma:
- Atcelt novada domes saistošos
noteikumus „Suņu un kaķu turēšanas
noteikumi Ozolnieku novadā”. Izdot
rīkojumu par klaiņojošo dzīvnieku
izķeršanu un dzīvnieku izķeršanas
koordinēšanu.
-Organizēt konkursu „sakoptākā
sēta 2010” un apstiprināt konkursa
nolikumu.
-Uzņemt bērnus PII „Zīlīte” un
„Saulīte” saskaņā ar sarakstu.
-Apstiprināt novada domes sociālo lietu

komitejas sēdes protokolu Nr.12 trūcīgās
ģimenes statusa piešķiršanu, sociālo
pabalstu un brīvpusdienu piešķiršanu
novada maznodrošinātajām ģimenēm.
-Organizēt Salgales pamatskolā
skolēnu vasaras skolu un segt ēdināšanas
izdevumus 30 skolēniem, Ls 504.
-Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājuma
risināšanā piecos gadījumos.
-Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
-Atteikties no pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamajiem īpašumiem: „Rumbas”
(Sidrabenes pag.), Zvaigžņu iela 2A

Mājas lapa jāpilnveido!
Ierosinu Ozolnieku mājas lapā tās
veidotājiem radīt forumu.
Attiecīgās apakšsadaļās novada
iedzīvotāji varētu komunicēt dažādos
jautājumos: apmainītos domām, idejām,
gūt informāciju, ievietot sludinājumus
u.t.t.
Dažādu lietu maiņa virtuāli šobrīd
Saimnieciskās aktivitātes

Gājēju un
velosipēdistu ērtībai

ir moderna un lietderīga. Draudzene,
piemēram, labprāt bērna divriteni mainītu
pret slidām.
Iespējas ir neizsmeļamas! Nešaubos,
ka, jo īpaši jaunie vecāki, šo iespēju aktīvi
izmantotu.
Ierosina Marika

Tici vēl medainiem
solījumiem!

Prieks spēlēties Zaļā nama pagalmā!

Lielupes krastā, pašā Emburgas
ciemata centrā, ļaudis apdzīvoja kādu
Latvijas ainavai raksturīgu lauku
sētu.
Ar milzu enerģiju, kvēliem
solījumiem, ka te tiks izveidots
spožs lauku mājas paraugmodelis, šo
īpašumu ieguva kāds advokāts.
Novadā
Pagājuši vairāki gadi. Neapdzīvotā
māja brūk un drūp... Par postažu
remontu „bums”
daiļrunīgais Rīgas advokāts (kas,
• PII „Saulīte” tiek remontēta vienas ticams, nav no mazturīgajiem) pat
grupas telpa, virtuve un tualetes 1.stāvā. zinis neliekas!
• Ozolnieku vidusskolā notiek otrā
stāva pielāgošana skolēniem ar īpašām „Piemineklis” pašā
vajadzībām.
• Teteles pamatskolā remontē vairākas Ozolnieku centrā
telpas.
• Iesākts Teteles Bērnu un jauniešu
centa remonts.
• Remontdarbi norit Garozas
pamatskolā: tiks nomainīts jumts, logi,
sakārtota ēkas fasāde.
• Iesākta velo un gājēju celiņa izbūve
Brankās un Ānē.
• Renovēta tiks Ozolnieku tautas nama
fasāde. Ēkā ierīkos ventilāciju, remontēs
daļu telpu.
• To p C e l t n i e ku i e l a s Ā n ē
rekonstrukcijas tehniskais projekts, kas Īpašnieka bezatbildīgums
tiks īstenots nākamgad.

Dzīvojamās mājas kopā 3
t.sk. jaunas 3
Dārza mājas 1
Baznīcas 1
Ceļi, laukumi

10 ģimenēm.
-Piešķirt zemes vienībai adresi„Grantiņi” (Sidrabenes pag.).
-Piedalīties Eiropas reģionālās
attīstības fonda līdzfinansētajā projektu
konkursā, iesniedzot projekta pieteikumu
„Celtnieku ielas rekonstrukcija
satiksmes drošības uzlabošanai
Ozolnieku novada Ānes ciemā” Projekta
kopējās izmaksas- LVL 403550,96
(ieskaitot PVN 21%); Nodrošināt
minētā projekta līdzfinansējumu LVL
48426,12 apmērā.

Sakoptība

Ozolniekos, Skolas ielā gājēju velo
celiņā ieklāts bruģakmens 210 metru
garumā.
Izveidoti 3 ātrumvaļņi. Sakārtots
laukums pie garāžām. Uzstādītā
aizsargbarjera ir labs nodrošinājums, lai
ragaviņu braucēji neturpinātu ceļu uz
ielas.
Izbūvētas 5 lietusūdens savākšanas
akas, kas nodrošina ūdens novadīšanu.
Būvdarbus veica SIA „Tilts”, kopējās
izmaksas Ls 19 900. Iesākti būvdarbi
gājēju velo celiņa izveidē Celtnieku ielā
Ānē un Spartaka ielā Brankās.

Jūnijā ekpluatācijā
pieņemti objekti

un Zvaigžņu iela 2B (Ozolnieku pag.)
„Sēnītes” Amoliņu iela 16 (Cenu pag.).
-Sniegt finansiālu palīdzību nelaimes
gadījumā.
-Segt daļēji uzturēšanās izdevumus
privātajā pirmsskolas izglītības
iestādē.
-Atbalstīt Ozolnieku vidusskolas
skolnieces piedalīšanos orķestru
nometnē Vācijā.
-Izmaksāt pabalstu Ls 50 mēnesī
sakarā ar bērna nenodrošināšanu ar
vietu pirmsskolas izglītības iestādē

Cienījamie autori!
Rakstus un fotogrāfijas
sūtīt uz šādu e-pastu:
oavize@gmail.com,

ne vēlāk

kā līdz katra mēneša
20. datumam.

Novada pašvaldības konkursa
„Sakoptākā sēta 2010” nolikums
Konkursa norises laiks no 1.jūlija līdz
30.septembrim.
Konkursa mērķis:
Ve i c i n ā t O z o l n i e ku n o v a d a
administratīvās teritorijas ainavas
veidošanu un teritorijas sakopšanu.
Rosināt iedzīvotāju aktivitāti un
līdzdalību kultūrvides veidošanā.
Atbalstīt īpašnieku labo gribu namu
un to apkārtnes sakopšanai.
Ar laikraksta „Ozolnieku Avīze”
starpniecību popularizēt konkursa
uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.
Konkursu rīko Ozolnieku novada
pašvaldība.
Pretendenti konkursam tiks vērtēti
sekojošās nominācijās:
Lauku sētas;
Individuālās dzīvojamās mājas;
Daudzdzīvokļu mājas;
Iestādes, uzņēmumi.
Vērtēšanas komisijas dalībnieku
īpašumus nevērtē.
Konkursa vērtēšana:
Pretendentus vērtē komisija, kuru
apstiprina ar rīkojumu Ozolnieku
novada domes priekšsēdētājs.
Komisijas sastāvs ne mazāk kā trīs
cilvēki.
Katrs komisijas loceklis aizpilda
tabulu par katru objektu, vērtējumu
apliecina ar savu parakstu.
Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts
tas dalībnieks, kurš saņēmis visvairāk
punktu.
Konkursā netiek vērtēti iepriekšējā

gada 1.vietas ieguvēji.
Vispārīgie konkursa noteikumi:
Komisija ir tiesīga fotografēt un
filmēt vērtējamo objektu ar īpašnieka
piekrišanu, iegūtos materiālus izmantot
noslēguma pasākumā.
Konkursa rezultātus komisija apkopo
un iesniedz Ozolnieku novada domei
līdz 15.septembrim.
Konkursa uzvarētāji tiek pasludināti
u n a p b a l v o t i L a t v i j a s Va l s t s
proklamēšanas svētku svinīgajā
pasākumā.
Novada domes priekšsēdētājs      
M.Ainārs
Vērtēšanas kritēriji

Kopskats
Iebraucamais ceļš
Celiņi
Zāliens
Augu kompozīcijas
Atpūtas vietas
Mazās arhitektūras
formas ūdenstilpne
Ēkas
Karoga masts vai
karoga turētājs
Pastkastīte
Īpašuma nosaukuma
noformējums
Atkritumu savākšana
Papildus punkti

punkti

1-10
1-5
1-7
1-6
1-7
0-7
0-6
1-9
0-3
0-3
0-3
0-8
0-5
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Izglītība

Kā pabeidzām mācību gadu?
2009./2010. mācību gadā skola
īstenoja piecas IZM licencētas
izglītības programmas: pamatizglītības
programmu, vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojoša virziena programmu un
trīs speciālās pamatizglītības programmas
skolēniem ar īpašām vajadzībām.
Viena no speciālās pamatizglītības
programmām skolēniem ar mācīšanās
grūtībām tika licencēta šajā mācību
gadā. Lai kvalitatīvi realizētu speciālās
izglītības programmas, lielākā daļa skolas
pedagogu augustā mācīsies tālākizglītības
kursos, apgūs specifiskas prasmes un
iemaņas sadarbībā ar skolēniem, kuriem
ir mācīšanās grūtības. Nopietns darbs
gaida skolotājus individuālo mācību plānu
izveidošanā ikvienam speciālo izglītības
programmu audzēknim. Individuāla pieeja
un atbilstoša mācību metodika skolēniem
ļaus uzlabot mācību sasniegumus.
Mācību saturā pamatuzsvars bija jaunā

vidējās izglītības standarta īstenošana
vidusskolas posmā, informācijas
tehnoloģiju un praktiski pētniecisko
metožu plašāka izmantošana mācību
procesā. Skolotāji centās rast saikni starp
mācību priekšmetiem, lai veidotu skolēnu
izpratni, ka vienā priekšmetā iegūtās
zināšanas, prasmes var lietderīgi izmantot
arī citu mācību priekšmetu stundās. Šajā
mācību gadā valstī mainījās vērtēšanas
kārtība 4. klasē no aprakstošās vērtēšanas
uz ballēm visos mācību priekšmetos.
Būtisks jaunums bija e-klases ieviešana.
Paralēli ikdienas darbam pedagogi
iesaistījās dažādās aktivitātēs. 11
skolotāji pieteicās projektā „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos”, kura
ietvaros veica sava darba pašvērtējumu
un noteica uzdevumus turpmākajai
darbībai.Trīs skolotāji ar saviem darbiem
piedalījās Jelgavas un Ozolnieku novadu

metodisko izstrādņu skatē. Skolotāji dalījās
pieredzē savā kolektīvā metodiskā darba
seminārā “ Es daru tā...” par informācijas
tehnoloģiju izmantošanu mācību un
klases stundās, kā arī rādīja atklātās
stundas Dagdas novada skolvadībai.
Pirmo klašu skolotājas atklātajās stundās
iepazīstināja pirmskolas izglītības iestāžu
pedagogus ar mācīšanas un mācīšanās
procesu 1. klasēs. Savu darbu prezentēja
divi “Iespējamās misijas” skolotāji.
Jau otro gadu maija beigās skolā ir
tradīcija godināt skolēnus un viņu vecākus
par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos,
skatēs, sporta sacensībās un skolas
pašpārvaldes darbā. Tas notiek pasākumā
“Skolas lepnums- 2010” . Atzinības
rakstus saņēma 30 Ozolnieku vidusskolas
skolēni, kuri ieguva godalgotas vietas
Jelgavas un Ozolnieku novadu mācību
priekšmetu olimpiādēs: deviņas 1.vietas,
deviņas 2. vietas un divpadsmit 3.

vietas. Pavisam skolēni piedalījās 18
mācību priekšmetu olimpiādēs. Zemgales
reģionālajā zinātniski pētniecisko darbu
skatē par laureātu kļuva 11.a klases
skolēns Kristaps Balodis.
Mācību gada nobeigumā labo darbu
līnijās atzinības rakstus saņēma 154
skolēni (34,5%) par optimāliem mācību
rezultātiem (6-10 balles).
Atestātus par vidējo izglītību un
sertifikātus saņēma visi 12. klases beidzēji.
A+B+C līmeņu īpatsvars centralizētajos
eksāmenos ir 54,5%. Labāk veicies
latviešu un angļu valodas eksāmenos.
Neviens skolēns nav saņēmis zemāko
F līmeni. Lai absolventiem izdodas viss
iecerētais!
Jauku brīvlaiku!
Irina Lapiņa un Regīna Jurjāne,
Ozolnieku vidusskolas direktores
vietnieces izglītības jomā

Par pirmsskolas izglītību novadā
Situācijas raksturojums
Pirmskolas izglītības iegūšanu
sadala divos posmos: 2 – 4 gadu
vecu bērnu vecāki izvēlas, kur
un kā sniegt bērniem pirmskolas
izglītību, 5-6 gadu veciem bērniem
pirmskolas izglītība ir obligāta un
tā jāorganizē izglītības iestādē.
Izglītības likuma 17.pants nosaka
pašvaldību kompetenci izglītībā:
(1)Katrai pašvaldībai ir pienākums
savā administratīvajā teritorijā
dzīvojošajiem bērniem nodrošināt
iespēju iegūt pirmskolas izglītību un
pamatizglītību bērna dzīvesvietai
tuvākajā mācību iestādē….
Ozolnieku pašvaldība pagaidām nespēj
izpildīt šo likuma punktu, jo Ozolnieku
ciema teritorijā strauji palielinājies
iedzīvotāju skaits, kuri vēlas savus bērnus
izglītot PII „Zīlīte”. Līdz ar to izveidojusies
situācija, ka vienā pašvaldības bērnudārzā
ir liela rinda, bet cits netiek noslogots.
2010. gada pavasarī Izglītības likumā
tika izdarīts grozījums par iespēju iegūt
izglītību tuvākajā mācību iestādē. Pēc šī

likuma grozījumu pieņemšanas Ozolnieku
pašvaldība pieņēma lēmumu par jauna
bērnudārza celšanu ciemata centrā. Ēkas
celtniecība varētu beigties tikai 2011.
gada rudenī, tāpēc pašvaldība kopā ar
aktīvākajiem bērnu vecākiem meklē
risinājumus, kā palīdzēt pirmsskolēniem
un viņu vecākiem.
Izglītības likuma 17. pants paredz, kā
jārīkojas pašvaldībai, ja tās bērni apmeklē
citas pašvaldības izglītības iestādes.
( 2 ) L a i n o d ro š i n ā t u s a v ā
administratīvajā teritorijā
dzīvojošajiem bērniem iespēju
apmeklēt izglītības iestādi pēc brīvas
izvēles, pašvaldība atbilstoši MK
noteiktajai kārtībai slēdz līgumus
un piedalās to pašvaldību izglītības
iestāžu uzturēšanas finansēšanā…
Iespējas 2 – 4
gadu veciem bērniem
1.Bērnu vecākiem ir iespēja savus
bērnus pašiem audzināt un izglītot mājās,
ja viņi nevēlas izmantot bērnudārzu.
2. Tiem bērnu vecākiem, kuriem nav
iespējas audzināt un izglītot savus bērnus

mājās, pastāv izvēle: 2.1. Izglītot bērnu
pašvaldības bērnudārzā. 2.2. Izglītot
bērnu privātajā bērnudārzā. 2.3. Gaidīt
rindā uz pašvaldības bērnudārzu.
Ar 5 – 6 gadu vecu bērnu audzināšanu
izglītošanu Ozolnieku novadā nav
problēmu.
Piedāvājums
pirmskolas vecuma bērniem
1. Ja vecāki sūta savus bērnus
pašvaldības PII „Zīlīte”, „Saulīte”, „Bitīte”,
pašvaldības ieguldījums ir Ls 75 (aprēķinot
viena audzēkņa izmaksas, izmantota LR
MK noteikumu Nr. 250 noteiktā metodika)
plus citas izmaksas saskaņā ar pirmsskolas
izglītības iestādes apstiprināto budžetu.
Vecākiem jārēķinās ar samaksu par
ēdināšanu un, ja nepieciešams, transportu.
PII „Saulītē ” ir brīvas vietas.
2. Ja vecāki sūta savus bērnus privātajos
bērnu dārzos, pašvaldības ieguldījums
ir Ls 75. Par šādu summu tiks slēgts
līgums ar vecāku izvēlēto bērnudārzu.
(Aprēķinot viena bērna izmaksas, ņemts
vērā, ka privātā bērnudārza izmaksas
nedrīkst pārsniegt pašvaldības bērnudārzā

noteiktās izmaksas, jo vienā no pašvaldības
bērnudārziem ir brīvas vietas. Kārtība par
līdzdalību privāto bērnu dārzu finansēšanā
tiks pārskatīta pēc jaunā pašvaldības
bērnu dārza celtniecības pabeigšanas.)
Vecākiem jārēķinās ar samaksu par
ēdināšanu, transportu un citiem privātā
bērnudārza noteiktajiem maksājumiem
3. Ja ģimenēm nav iespēju bērnus sūtīt
uz pašvaldības vai privāto bērnudārzu,
pašvaldības atbalsts ir Ls 50. Atbalsts tiek
piešķirtsOzolniekudomēnoteiktajākārtībā.
Neskaidrību gadījumā vērsties
pie Valentīnas Lindes( t. 63050241)
vai Ulda Gāles (t.29254061).
Lūgums visiem pirmsskolas vecuma
bērnu vecākiem( īpaši tiem, kuri vēl gaida
bērnu dārza rindā), steidzami nosūtīt vai
nosūtīt atkārtoti savas elektroniskā pasta
adreses Valentīnai Lindei( valentina.
linde@ozolnieki.lv). Tas ļoti atvieglotu
un paātrinātu savstarpējo komunikāciju.
Paldies par sadarbību un atbalstu Ozolnieku
bērnu vecāku iniciatīvas grupai, īpaši
māmiņai Maijai Sirvidei.
Uldis Gāle,
novada izglītības speciālists

Dalība konkursā- pārbaudījums bibliotēkai
Gandarījums par bibliotēkas n o v a d a c e n t r ā l ā s b i b l i o t ē k a s
Bezvadu internets (Wi-Fi) ir viens
aktiv itātēm- galvenā balva apmeklētājs Raivo Tambergs.
no pakalpojumiem, ko bez maksas
Ozolnieku lasītājam
piedāvā Latvijas publiskās bibliotēkas.
Tas ļauj ikvienam pieslēgties bibliotēku
Publisko bibliotēku attīstības
interneta tīklam 24 stundas diennaktī,
p r o j e k t a „Tr e š a i s t ē v a d ē l s ”
7 dienas nedēļā. Piekļūt tam iespējams
o rg a n i z ē t a j ā s Wi - Fi l i e t o t ā j u
ārpus bibliotēku telpām, līdz pat 100
sacensībās „Bezvadu zemene”,
metru rādiusā no bibliotēkas – arī tad,
kas 2010. gada 1. jūlija vakarā
ja bibliotēka ir slēgta.
notika pie Latvijas publiskajām
Tieši tāpēc sacensības „Bezvadu
bibliotēkām, kopumā piedalījās
zemene” notika vakara stundā. Daudzās
ap 400 dalībnieku. Galveno
Latvijas pilsētās, pagastos un novadu
balvu – portatīvo datoru (dāvina
centros, arī Ozolniekos pie bibliotēkas
L a t t e l e c o m ) ko p ā a r Ti l d e s
pulcējās Wi-Fi lietotāji, kas izmēģināja
Biroja 2008 mājas versiju (dāvina
spēkus cīņā par sacensību galveno balvu
Sabiedrība Tilde), izlozes kārtībā
– portatīvo datoru, kā arī par virkni
savā īpašumā ieguva Ozolnieku
veicināšanas balvu, ko bija sagādājuši

sacensību atbalstītāji Lattelecom,
sabiedrība Tilde un „Trešais tēva
dēls”.
Uzdevums – krustvārdu mīkla
ar 15 jautājumiem- bija jāaizpilda
un elektroniski jānosūta aptuveni
pusstundas laikā.
Ikdienas bibliotēkā iegriežas aptuveni
50-70 apmeklētāju- skaitlis ir nemainīgs
kā vasarā, tā ziemā jau vairāku gadu
garumā. Paralēli tam bibliotēka
veido novada bibliotēku elektronisko
kopkatalogu, kas pieejams interneta
vidē jebkurā diennakts laikā.
Ingrīda Krieķe,
Novada Centrālās bibliotēkas vadītāja
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Mana zeme-zemīte skaistā
Izskanējuši X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Kulminācija- svētku gājiens, ko Valsts
prezidents Valdis Zatlers salīdzināja ar
likteņupi, parādot, cik dižena un liela ir
mūsu tauta.
Upi veido avotiņi. Divi no tiem rodami
Ozolniekos: Ozolnieku vidusskolā un
Teteles pamatskolā.
Reta Latvijā ir skola, kura var dižoties
ar tādiem sasniegumiem kā Ozolnieku
vidusskola: pilnīgi visi dziedošie un dejošie
bērni (5.-9.klašu koris, 1.un 2.klašu un
3.un 4.klašu deju kolektīvi) bija svētku
dalībnieki!
Izcēlušies arī mazie tetelnieki: 3.-4. klašu
tautisko deju kolektīvu gājienā nevarēja...
nesaklausīt! Soļojot sportiskā solī, dejotāji
varen skaļās balsīs skandēja: „Tetele!”
Vēl piebilstams, ka pusducis Ozolnieku
un Sidrabenes meiteņu palīdzēja kaldināt
kora „Asni” spožo sasniegumu.
Ozolnieku novada koordinatore Ineta
Freimane svētkos atbildēja par skolēnu
sadzīvi, nokļūšanu laikā uz mēģinājumiempraktiski par visu notiekošo.
I.Freimane ir gandarīta: „Nebija nekādu
disciplīnas pārkāpumu. Itin visi 127 novada
bērni saprata, ko drīkst atļauties, un kas
nav pieļaujams. Slodze bērniem, īpaši

dejotājiem, bija milzīga. Mēģinājumu
grafiks bija „saspiests” trīs dienās, bija ko
turēt! Arī nopietnu veselības problēmu
nebija- gadījās kāds nobrāzums, kādam
iesāpējās galva, bet citam nācās kliedēt
domas par mājām.”
Dažam labam, kā novēroja „OA”,
brokastīs uz šķīvīša neapēstas palika pat
kārdinošas tomātu maizītes...
Kādas ir pašu dalībnieku izjūtas?
Beatrise: „Man traucēja, ka zēni naktīs
krāca.”
Otrklasniekam Artūram visvairāk Rīgā
patikusi Valsts prezidenta pils. Rūdolfs
(2.klase) atzīst, ka dejot esot skaisti,
vislabākā deja- „Linu ceļš”. Domas dalās:
Artūram šķiet, ka visjaukāk dejot esot
„Uciņdančus”.
Paulai patīkot mēģinājumi, tik smagi
nemaz neesot, „mēs ļoti cītīgi cēlām
kājas”.
Tetelnieku Andreju apbūrušas Doma
ērģeles.
Trešklasnieks Kristaps dejojot jau divus
gadus, mīļākā deja- „Parādi brālīti”. Ātrās
dejas esot tās labākās. Viņam un Annijai
vienas domas- ja varētu ilgāk pagulēt...
Mazā Veronika Vecrīgā bijusi pirmo reizi,
tā ļoti patikusi.
Klāvs beidzot esot kārtīgi izgulējies,

veselas sešas stundas: „Parasti gulēt
sanāk divas”.
Toms jauktajā korī dziedot tāpēc, ka
„draudzīgs kolektīvs, pozitīva diriģente”.
Kaspars atzīst, ka „saulē dziedāt nav
viegli, bet- kas jādara, jādara!”
Dāvim, kurš dzied no sešu gadu vecuma,
„Rīgas dienas ir jauniešu saiets, kopīgi
koncerti un nakts ballītes”.
Mārtiņš dziesmas „raujot vaļā pat
dušā”, svētkus uztver kā latviešu tautas
sakņu nostiprināšanu. „Te esam līdzīgi
domājošie!”
Līgai dziesma esot sirdslieta: „Taču
svētki nav tādi, kādus biju gaidījusi. Nav
attiecīgās noskaņas, kaut kā pietrūkst...
Savu dara nogurums”.
Inese ikdienā dziedot trīs kolektīvos,
esot rūdījums, nogurumu nejutusi.
Gājienā blakus novada karogam soļoja
Ilze: „Esmu lepna, ka pirmajā rindā
pārstāvu Ozolniekus.”
Aleksandrs vislabāk novadā gribētu
ieraudzīt vīru kori. Labi, ka esot iespēja
dziedāt Ozolnieku vidusskolā, jo „tautas
namā nav ne jauniešu kora, ne deju
grupas.”
Skolotāja Solveiga Skrebele visā savā
pedagoģes apzinīgumā tomēr piebalsoja
jaunajiem: „Neesam te atbraukuši,
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lai izgulētos”. Tomēr viņa piebilda, ka
mēģinājumu grafiks esot bijis pārmēru
saspringts.
Skolotāja Lolita Meinharde: „Bērniem
te ir smags darbs. Vakar viņi pie vakariņām
tika ap pusnakti. Nav padomāts, ka ir
nepieciešama relaksācija, izklaide.”
Tāds izjūtu kaleidoskops veidojās,
uzklausot lielā notikuma dalībniekus.
Vēl kāds novērojums. Tad, kad soļoja
pūtēju orķestri priekšgalā, novadnieki,
lai cik braši demonstrēja dziedātmāku,
ar vienu acs kaktiņu žēli nolūkojās
mundierotajos mūziķos. Ja mums būtu
pūtēju orķestris... Šo domu izsacīja
daudzi. Ozolnieku vidusskolas direktorei
Klārai Stepanovai pretjautājums: „Kāpēc
lai mums tāds nebūtu? Pašiem ir sava
mūzikas skola, kurai pašvaldība nežēlo
līdzekļus. Novadā ir cilvēki, kuri spēlē
pūšaminstrumentus.”
Vēl „papīri nav sarakstīti,” „zieģeļi” arī
jāuzspiež, bet realitātē jau ir tapis novada
jauniešu jauktais koris „Ozolnieki”. Ideju
atbalsta novada vadība, bet kora vadīšanas
smago slogu jau ir uzņēmusies skolotāja
Dace Jamonte.
Vai nav īpaši iepriecinoša ziņa dziedāt
mīlošiem jauniem novadniekiem?
Anna Veidemane

Gāza lietus, bet mēs starojām!
Tetelnieki
uzvar
Vasara rit pilnā sparā ar lielo
karstumu, odu un dunduru
bariem, bet tetelnieki neguļ...
Teteles pamatskolas audzēkņi
piedalās dažādu mērogu
sacensībās.
No boksa sacensībām Čehijā
ar izcīnīto 3.vietu kadetu grupā
atgriezās 7.klases skolēns Helmuts
Lietiņš.
Jelgavas atklātajā jaunatnes
čempionātā akadēmiskajā airēšanā
2.vietu izcīnīja šā gada absolvents
Daniels Žoids ar pārinieku Sandi
Valdi Grīnbergu, bet 5.vietu izcīnīja
Teteles pamatskolas dejotāji bija to
arī šā gada absolvents K. Kaulēns gandrīz 14tūkstošu skolēnu vidū, kuri
un R.Ziebergs. Zēni akadēmiskajā raisīja soļus lielkoncertā “Deja kāpj
airēšanā sāka trenēties tikai šogad debesīs”.
un šī ir viņu pirmā sezona.
Bērni par iespēju piedalīties dziesmu un
deju svētkos bija ļoti priecīgi: piecas dienas
Inga Bērziņa projām no mājām, sadzīvot savā starpā,

izmirkt lietū un karsēties svelmainā saulē.
Deju kolektīvā dejo gan latviešu, gan
krievu bērni no 2.-4.klasei un ikdienas
sarunas notiek abās valodās. Annija
Brodere no 4.klases uzskata, ka ir liela
ieguvēja, jo ir iemācījusies labi dejot un
vēl ieguvusi iespēju apgūt krievu valodu.

Brīvo laiku izmantojām, lai iepazītu
Rīgu, Jūrmlu. Apskatījām Melngalvju
namu, Doma baznīcu, mazās Vecrīgas
ieliņas, darbojāmies dažādās aktivitātēs
Vērmaņdārzā, priecājāmies par Botānisko
dārzu, peldējāmies jūrā, pastaigājāmies pa
Jomas ielu.
Viens no emocionālākajiem brīžiem
bija svētku gājiens. Teteles vārdu varēja
dzirdēt pa visu Rīgu, jo dejotājiem ir ne
tikai raits deju solis, bet arī skaļas balsis.
Karstums mums netraucēja, jo lauku
bērni ir daudz izturīgāki un stiprāki.
Priecājāmies par ciemiņiem, kuri mūs
apciemoja- gan Ozolnieku dome, gan
izglītības speciālisti, gan skolas direktore
J.Žoide. Paldies par ciemakukuļiem!
Mēģinājumos ieguvām daudz draugu
no citiem kolektīviem.
Mēs, skolotājas, priecājāmies par
siltajiem vārdiem, kurus veltīja vecāki,
noskatoties gājienu un koncertu, jo mūsu
bērnus varēja ļoti labi redzēt televīzijā.
Vecāki zvanīja un izteica skolai pateicību
par ieguldīto darbu, pūlēm un izturību.
Inga Bērziņa,
direktora vietniece audzināšanas jomā
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Uzņēmējdarbība

Mūsu dzimtas kokam jāzarojas Latvijā!
„Ķoču” māju priekšā ir
mākslinieciski izveidota oriģināla
āra krāsns- dekoratīvs elements
vidē, kas patiesībā ir metāla cauruļu
konstrukcija.
Savā ziņā tas ir saimnieka- inženiera
un zemnieka- Uģa Cēbera daudzpusības
izpaudums.
No Liepājas uz „Ķočiem”
Mājas ar latvisko nosaukumu „Ķoči”
Uģis iegādājās 2000. gadā- nolaistas,
neaprūpētas.
Tagad kārtība ir mājā, sētā un
mašīnparkā, kur visas nepieciešamās
vienības lauksaimnieciskajā ražošanā.
Plašajā garāžā pārsteidz vairāki
motocikli, kvadracikli un... dāmu
„Ērenpreiss”, kura lielisko gaitu
izmēģināja avīžniece, bet ikdienā izmanto
saimniece Ieva.
Stāsta sākums rodams Liepājā. Pilsētas
puika Uģis, kā daudzi pusaudži, aizrautīgi
„ķimerējās” ar mopēdiem. Tehniskās
dziņas liepājnieku aizveda uz Kandavas
Lauksaimniecības tehnikumu, protams,
uz automehāniķiem! Vēlāk Uģis pabeidza
studijas LLU Tehniskajā fakultātē
autotransporta specialitātē.
Patiesība- kā anekdote
Studiju prakse jauneklim izrādījās
par īstu likteņpagriezienu. Praktikants
Dānijā iedraudzējās ar saimnieku, kura
saimniecībā bija augsta līmeņa cūkkopība
un graudkopība.
Dāņu zemē students pirmo reizi
dzīvē iepazina lauku dzīves realitāti.
Šķiet, ka Ugis stāsta anekdoti: „Man
nācās melot, ka Latvijā mūsu ģimenei
ir lauku saimniecība. Laikam meloju
pietiekami pārliecinoši, jo spēju risināt
profesionālas sarunas. Kā līdz tam
tiku? Kursa biedri laucinieki pirms
braukšanas man pasniedza „īso kursu”
saimniekošanā.
Kopsaimniekošana
Meli ir piedoti un aizmirsti.
Kopā ar dāņu zemnieku Uģis izveidoja
SIA „Delaferma”. „Apsaimniekojam 600
hektārus zemes. Esmu pārņēmis dāņa
domāšanas veidu- spiest uz kvalitāti.
Tehnoloģija ir pārņemta no Kanādas,

prognozēsi, ne izkalkulēsi.
Kas varēja pareģot šī pavasara plūdu
spēku? Raža šogad laba, taču 100 hektāri
zemes rapša plūdos cieta tā, ka nācās
iesēt vasaras rapsi. Ap 10 tūkst. latu
zaudēti.”
Ierēdņus jāsūta pie igauņiem!
Uģa nodoms ir tikt pie kaltes ar
ES finansiālo atbalstu, lai var regulēt
pārdošanas laikus un nosacījumus.
„Ceru, ka pēc 2013. gada Latvijas
zemkopis kļūs līdzvērtīgs vecās Eiropas
zemniekam, jo problēmas visiem vienas.
Mūsu politiķi ES subsīdijas salaida
„grīstē”, uzrādot neobjektīvas realitātes
datus. Zemkopības ministrijas ierēdņiem
talants Briseles prasības pārspīlēt, jo īpaši
lopkopībā. Mūsu klerki daudzas lietas tā
samudžina, sadala pa resoriem, gudro un
spriež, līdz konstatē, ka termiņi un nauda
ir garām! Vismaz uz igauņiem birokrāti
varētu paskatīties, kā jāstrādā!”

Zviedrijas un Anglijas. Praktizēta tiek
bezaršanas tehnoloģija, kā to dara zviedri.
Angļiem ir pārdomāta rapša sēšana.”
Ir īstenoti divi ES projekti, iesniegts
vēl viens.
Romantikas netrūkst
„Ķočos” neizpaliek arī romantika.
Kā kurzemnieks nonācis Sidrabenes
pagastā? „Nejauši iemetu acis „Lauku
Avīzes” sludinājumos „Pārdod zemi”. Tā
arī tiku pie mājas un zemes.
„Ķočos” dārzniece ir dzīvesbiedre Ieva,
kura arī spēj pārsteigt, jo ir aktrise...
ir agronomiskas zināšanas un kreatīva
domāšana. Pārņemot ārzemnieku
Kāpēc dāņi vairs neaudzē labību? pieredzi, to vispusīgi izvērtēju. Latvijā
Sevi Uģis dēvē par lauku uzņēmēju ir savi nosacījumi, ierobežojumi,
ar no tā izrietošo filozofiju: „Tiesa, ka specifika.”
daudzas mazās zemnieku saimniecības
nīkuļo vai izput. Taču arī mazās zemes
Kā palētināt pašizmaksu?
platībās var pelnīt naudu, ja vien izvēlas
Uzņēmējs saskata iespējas, kāpinot
specifiskus ražošanas veidus. Dāņi labību darba stundu efektivitāti, pārdomāti
vairs neaudzē, jo zeme ir pārāk dārga. iegādājoties izejresursus, izmantojot
Tagad viņi audzē spinātu, zālāju sēklas atbilstīgu tehniku, precīzi ievērojot
vai kaņepes. Kāpēc neattīstīt sēklkopību agrotemiņus un nemitīgi domājot, kā
Latvijā? Tas gan prasa precīzu, gudru samazināt izdevumus.
saimniekošanu un nostabilizētu, drošu
Visgrūtākais esot, ka jārealizē
realizāciju.
saražotais. Jaunais puisis ir pārņēmis
Kamēr var nopelnīt ar graudiem un sentēvu gudrību nelikt visas olas vienā
rapsi, pie tā turēšos, taču esmu gatavs ķocī. „Man nav pa ceļam ar augstu cenu
kā eksperimentiem, tā pārmaiņām. solītājiem un nezināmas izcelsmes
Ne vienmēr ir jāpērk „krutākās” uzpircējiem!” Bet, tā ka jau rīt situācija
ķimikālijas vai dārgākā sēkla. Īstā pieeja mainās kā uz labo, tā uz slikto pusi, ne

Būs ko rauties!

Pieredzējušais zemkopis Aigars novākšana būs saspringta: gandrīz
Z v e j n i e k s , a p l ū ko j o t l a b ī b a s vienlaicīgi tehniku gaidīs rapsis un
laukus, secina, ka šogad ražas graudaugi.

Jahta Vidusjūrā nevilina
„Ķoču” saimnieks ir ne mazums
pabijis svešās zemēs. Krīze, trūkums,
izbraukšana uz ārzemēm... Kā neskart
šīs tēmas?
Uģis ir šerps: „Trūkumā te ir tikai
tie, kuri neko negrib darīt! Ja cilvēks
trūcīgs, vai tāpēc jāstaigā ar melnu muti?
Vajag tikai gribēt! Daļa iedzīvotāju pārāk
pieraduši pie sociālās palīdzības, bet ne
pie darba.”
Bagātība, manta vilina Latvijā daudzus.
Ja ir, jāgrābj vairāk. Pat tad, ja jau dzīvo
mākoņos...
„Jahta Vidusjūrā? Tas nav mans
ideāls! Es vēlētos, lai maniem bērniem
nebūtu ne vajadzība, ne interese pamest
dzimteni. Mūsu dzimtas kokam ir
jāzarojas, jāplaukst un jādod augļus tepat
Latvijā.”
Staltais zemnieks darba kombinezonā,
basām kājām, ar varen kupliem, vējā
izpluinītiem matiem ir atradis savu vietu
dzīvē. Šādu vīru dēļ nezūd ticība Latvijas
laukiem un valsts rītdienai.
„OA” sirsnīgi apsveic uzņēmīgo
censoni ar mantinieka piedzimšanu!
Anna Veidemane

Siena laiks

Sienu novākt palīdz stārķi
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Sakoptība

Es dēstīju baltu rozi
Vienā dārza stūrītī,
Asajo kadiķēnu
Pašā dārza vidiņā
(L.t.dz.)
Kādām mājām Sidrabenes pagastā
nosaukums ir „Baznīckrogs”. Turpat
blakus- vecās Salgales baznīcas
drupas. Vēsturisko pamatojumu
un sakarību katrs latvietis pats var
apjaust.
Šoreiz vēstures takas nemīsim. Pa
glītiem ceļiem „OA” izstaigāja plašu,
izcili rūpīgi sakoptu mājas teritoriju. To
izrādīja novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Vīgants, emburdznieks,
kurš savējos un viņu mājas labi pazīst!
Apstākļu sakritības dēļ tobrīd mājās
nebija saimnieku- Ingas un Pētera
Salkazanovu, nedz arī viņu trīs atvašu.
Velti meklēt ierasto žogu ar kaimiņiem.
Tuvākā kaimiņiene Vizbulīte Robežniece
slavēt slavēja Salkazānovus: ar viņiem
esot lieliska satikšana, kopā svinot Jāņus
un Pēterus. Baznīcas sakoptā apkaime
arī esot Pētera darbs, kaut tas nav viņa
pienākums.
Reti sagadās līdzīgi domājoši kaimiņi.
Salkazanovs un abi viņu kaimiņi ir
izveidojuši stilistiski viengabalainu
lauku ainavu, izprotot zonu dalījuma
estētisko un praktisko vērtību.
„Baznīckrogā”, tāpat kā kaimiņos,

galvenais akcents
likts uz rūpīgi
koptu zālienu. Grūti
noticēt, ka vēl nesen
Lielupes plūdi- māja
ir upes krastā- gan
pagrabu pārvērta par
ūdenskrātuvi, gan
izārdīja ilgajos gados
tik centīgi kopto zālienu.
Tagad krāšņi zied rozes un daudz
citu puķu, sakņudārzā briest un kuplo
dārzeņi. Augļu dārzā var izjust idillisku
lauku mieru. Ne vēsts no pavasara
trauksmes, kad mājā iekļūt varēja
vienīgi ar laivu!
Kompozicionālajā ainavas izveidē sava
vieta ir atvēlēta sporta nodarbēm. Jaunā
paaudze- Anna, Juris un Artūrs ir tikpat
aizrautīgi skaistās vides veidotāji kā viņu
vecāki, kāpēc brīvā brīdī nepasportot?
„Baznīckrogā” ir kur skatam
ieskrieties un arī pakavēties pie kāda
metālkaluma, sola vai bluķa. Apskates
vērta ir pat saimniecības ēka!
Kā panākts, ka viss ir harmoniskā
sabalsojumā, tīrs un spodrs?
Kaimiņiene Vizbulīte ātri rod atbildi:

Ziedus nomaina...
ugunsvieta
Vi k t o r i j a s i e l a s m ā j a s i r
viena no jaunākajām apbūvēm
Ozolniekos.
Tikai trīs gadus savā namā dzīvo
Vaseļu ģimene, taču viņu dārzs spēj
piesaistīt uzmanību.

L ai arī zemes kopplatība ir
nedaudz virs 1000 kvadrātmetriem,
rodas ilūzija par plašu teritoriju.
Tas panākts ar veiksmīgu vides
plānojumu: centrā ir zāliens, bet
koku un augu dažādība izvietota
malās. Tā kā visi pieci ģimenes
locekļi „balso” par sportu, saimnieks
Jānis uzņēmies zāliena aprūpi, lai
tas būtu gan glīts, gan izturīgs.
Savukārt ziedu valstībā galvenā ir
dzīvesbiedre Gita.
Vai esat pieredzējuši mobilu
ugunskura vietu? Tāda ir Vaseļu
dārzā! Vienubrīd- liesmo uguns, bet
pēc īsa laika ziedu iepriecinājums!
Panākts tas ir ar vienkāršiem
līdzekļiem, pamatā ieliekot smagās
automašīnas disku, kam apkārt ir
salikti laukakmeņi, Atliek vien nocelt
podu ar koši ziedošām petūnijām, un
ugunskura vieta gatava!
Varbūt tāpēc blakus esošais persiku
kociņš augļus dod katru gadu...
Tīrs un sakopts dārzs prasa rūpes
ik dienas. Saimniece iebilst: „Tas ir
prieks, nevis rūpes! Pati lieliskākā
meditācija!”
Anna Veidemane

„Tajās mājās katram
ir savs darāmais,
pienākumi.
Galvenais pļāvējs
ir Pēteris. Pirms
savas vārdadienas
viņš visus stūrīšus
uz to rūpīgāko
izpļāva. Nosvinēja
savus godus, un ko
es pa logu ieraugu?
Atkal pļāvējs ķēries
pie savas nodarbes!
Kaimiņš pļauj? Mums atliek sekot viņa
piemēram.”
Pieeja Lielupei, varbūt kādi 100 metri,
aprūpēta kā mājas sētsvidus- kārtības
mīlestība neļauj rīkoties citādi.
Šoreiz iznāca skatīt gleznu bez paša

autora klātbūtnes- respektīvi, košu,
ar sirdi aprūpētu Zemgales stūrīti bez
pašiem tā veidotājiem. Kāpēc gan
neuzticēties pārbaudītai tautas gudrībaipar cilvēku runā darbs, ne vārdi.
Anna Veidemane

Salgales baznīcas vērtība kultūrainavā
Rūpes par Salgales baznīcas drupu
konservāciju, sekmējot Latvijas
kultūras mantojuma saglabāšanu, kā
arī cerību par iespējamu pašvaldības
palīdzību, lai pasargātu Dievnama
mūru bojāeju, savā vēstulē domei
pauž Dr. habil. art. Ojārs Spārnītis,
LMA profesors, LZA akadēmiķis.
Publicejam vēstules fragmentus.
Salgales baznīca ir raksturīga
Kurzemes hercogistes dievnamiem.
Tā ir dominante Zemgales līdzenumā.

Iztīrīta no krūmiem, baznīcas teritorija
var gluži labi kalpot kā pieturas vieta
ūdenstūristiem.
Iztīrītajās baznīcas drupās un
to tuvumā varētu rīkot māklinieku
plenērus, iespējams, veidot kādus brīvā
dabā izvietotus rotaļu, sporta un atpūtas
objektus, kas, realizēti ar vides dizaina
paņēmieniem, var atgriezt šķietami
pamestajai vietai jaunu dzīvību un iezīmēt
tūrisma apritē jaunu maršrutu. Ideju
vides atdzīvināšanai var būt daudz.
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Noslēpumainā sporta veida bruņinieks
Kad iznāks šis „OA” numurs,
savās mājās Brankās būs
atgriezies Gunārs Sergejevs no
Pasaules lakrosa čempionāta
Mančesterā.
Pirms čempionāta vēl tiek pārbaudīta
Latvijas izlases aizsardzība, uzbrukums,
tiek izspēlētas galvenās taktiskās
kombinācijas.
Anglijā sevi pierādīs arī Gunārs.
Uz labu laimi, arī jauniem
cilvēkiem, pavaicāju, kas ir lakross.
Atbildi zināja retais. Tātad jauns
sporta veids?
Lakross ir komandu spēle, ko spēlē
ar speciālām nūjām un bumbiņu. Spēles
mērķis ir, piespēlējot bumbiņu pa gaisu,
to raidīt vārtos. Lakross ir Kanādas
nacionālais sporta veids, kurš ir populārs
arī citās angliski runājošās valstīs,
piemēram, ASV, Austrālijā, Lielbritānijā.
Pēdējos gados lakross iegūs arvien lielāku
popularitāti arī Eiropas valstīs.
Pirmais čempionāts
lakrosā notika 1967.gadā,
pirmais Eiropas čempionāts
1995. gadā.
Kā tas ienācis
Latvijā?
Latvijā lakross pirmo
reizi parādījās 1992. gadā kā
lakrosa paveids - interkross.
Pirmie lakrosa treniņi tika
uzsākti 2002. gada vasarā,
gadu vēlāk jau tika sākti
regulāri lakrosa treniņi
vairākās Latvijas pilsētās.
Latvijā pašlaik ir 5 lakrosa
klubi, vecākais no tiem
ir Mītavas lakrosa klubs, kas darbojas
Jelgavā.

Lakrosa un interkrosa attīstību Latvijā
koordinē Latvijas lakrosa federācija.
Kā veidota Latvijas izlase Pasaules
lakrosa čempionātam Anglijā?
No visiem pieciem Latvijas lakrosa
klubiem tika atlasīti labākie spēlētāji. No
Ozolnieku novada esmu vienīgais.
Cik gatavi esat iziet starptautiskajā
arēnā?
Polijā notika pārbaudes spēle,
mājiniekus sagrāvām ar 15:2
Kādas fiziskās īpašības ir
nepieciešamas lakrosistam?
Jābūt labai fiziskai sagatavotībai:
izturībai, ātrumam, veiklai reakcijai, spējai
iekļauties komandā- tieši tāpat kā hokejā,
tikai lakrosā tas notiek pa gaisu. Jāmāk
saspēlēties ar komandas biedriem- viens
tālu netiksi!
Bet kāda ir lakrosa „dvēsele”?
Tur saplūst divi strāvojumi- no regbija
un hokeja.
Latvijā lakrosu spēlē futbola laukumos,
ārzemēs- uz lielākiem, speciāli iekārtotiem
laukumiem.
Par hokeja un futbola
kaislībām Latvijā
gribi negribi dzirdēsi!
Pat tad, ja sports
kādam ir attālināts
jēdziens. Lakrosu
apvij noslēpumainības
plīvurs...
Praktiski vienīgais
informācijas ieguves veids
ir LNT ziņas. Ar šī sporta
veida popularizēšanu
mūsu valstī ir gauži bēdīgi,
tāpēc nav brīnums, ka maz
cilvēku zina par lakrosu.
Ārzemēs ir TV kanāli, kur pārsvarā
rāda tieši lakrosu.

Gunārs - priekšplānā pa labi
Kā kļuvāt lakrosists?
„Ievilka” draugi. Pirms tam spēlēju
volejbolu, futbolu, basketbolu. Pēdējos
trīsarpus gados esmu lakrosā, ko
atrodu par savu īsto sporta veidu. Pat
neskatoties uz iespēju tikt pie traumām,
parasti tie ir tikai zilumi.
Par lakrosu interesi ir izrādījuši
vairāki Ozolnieku puiši.
Tad jau reālas iespējas, ka novadā
cieņā būs arī lakross...
Kāpēc neizveidot komandu?
Jāsāk būtu ar skolas bērniem, veidotos
normāla pēctecība, izaugsme.
Labprāt dalīšos informācijā un
palīdzēšu. Mans tel. 26651351.
Dalība spēlēs Latvijā ir atļauta no 16
gadu vecuma, bet trenēties var sākt 14
gados. Arī meitenes var spēlēt lakrosu.
Pasaulē dāmu čempionāti izraisa lielu
sabiedrības interesi.

Ekipējums?
Vajag bruņas, ķiveri, plecu un elkoņu
sargus u.c. sīkākas lietas.
Vai līdzīgi kā citām laukuma
spēlēm var kļūt arī par miljonāru?
Latvijā tādu iespēju nav, pasaulē gan.
Ja esi spilgts- tāpat kā ikvienā jomā,
mākslā vai sportā- tevi ieraudzīs!
Uz ko cer Latvijas izlase britu
zemē?
Protams, ka uz medaļām. Bieži
vien pieredzējušas komandas „zaļos”
novērtē par zemu. Gadās, ka tad
rezultāts stiprajam ir nepatīkams
pārsteigums.
Lai iešķindas medaļas jūsu
guvumā, bet lakross lai iedzīvojas
Ozolniekos! Jums jauki nosvinēt
19 gadu dzimšanas dienu!
Anna Veidemane

Uzvaras 30 grādu svelmē

Sporta dejas- tas ir aizraujoši!

Ozolniekos notika pirmais
Ozolnieku novada skriešanas
čempionāts piecu kilometru
distancē.
Sacensības rīkoja skrējēju klubs
«Ozolnieki» kopā ar pašvaldību.
Sacensībās, neraugoties uz vairāk nekā
30 grādu lielo svelmi, piedalījās ap 60
dalībnieku.
To vidū bija vairāki spēcīgi sportisti no
Rīgas, Liepājas un citurienes, taču uzvaru
kopvērtējumā un atsevišķās vecuma
grupās svinēja skrējēji no Ozolnieku
novada un Jelgavas pilsētas un novada.
Dāmu konkurencē visu goda pjedestālu
aizņēma skrējēju kluba «Ozolnieki»

2. augustā atsāksim deju sezonu
Ānē! Pulksten 17 uz pirmo tikšanos
tiks gaidīti bērni vecumā no 5-10
gadiem, bet 3. augustā plkst. 18.30deju interesenti no 11 gadiem līdz ...
Jau šogad intervālu starp jaunāko
nobriedušāko dejotāju varēja skatīt vairāku
gadu desmitos, kas pierāda, ka galvenais
nosacījums, lai varētu dejot, ir nevis gadi,
bet gan dejotprieks. Savās domās par to
dalās vairāki pulciņa dalībnieki.
Egils (22 gadi): „Es nāku uz sporta
dejām tāpēc, ka man šis sporta veids
liekas interesants un skaists. Tas veicina
fizisko attīstību un ir ļoti laba relaksācija
pēc saspringtas darba dienas. Sporta
dejas cilvēku arī disciplinē, veido stāju,
nostiprina muskuļus un palīdz atbrīvoties
no liekiem kompleksiem. Dejas uzlabo
ritma izjūtu, dod dzīvesprieku un jaunas
paziņas.
Liene (18 gadi): „Jau sen esmu gribējusi
iemācīties dejot. Manuprāt, deja ir kaut
kas skaists. Dejā cilvēks var „izlikt” sevi
visu. Man patīk sajūtas, kas mani pārņem
dejojot.”
Rūta (19 gadi): „Ar deju sākas sevis
apliecināšana un pilnveidošana. Ar fizisko
slodzi un mūziku mēs kopjam savu
ķermeni un prātu un nemanot deja
pārņem tevi tā, ka kļūst par dzīvesveida
sastāvdaļu.”
Emīls (17 gadi): „Iemācīties dejas,

sportistes no Ozolnieku novada: Laine
Orbidāne (21:23) un māsas Dace (21:53)
un Baiba (24:26) Kovaļevskas.
Savukārt vīriešu konkurencē ātrākais
bija Jelgavas novada pārstāvis Normunds
Freimanis (17:17).
Šīs sacensības bija arī garo distanču
skriešanas seriāla «Ielūdz Ozolnieki»
ceturtās kārtas skrējiens, kurā interesenti
pēc pieciem kilometriem varēja distanci
turpināt, noskrienot vēl vienu apli, kas
nepieciešams kopvērtējuma ieskaitē. Šo
iespēju izmantoja 15 skrējēji.
Nākamās kārtas sacensības notiks
15.augustā.
Rolands Bartašēvics

kuras pavisam atšķiras no tautas dejām,
ir interesanti.”
Andris (24 gadi): „Dejas atbrīvo no
ikdienas rutīnas, kā arī pazūd liekais
svars.”
Ludmila (2 mazbērnu ome): „6 gadus
nodarbojusies ar austrumu dejām, esmu
sapratusi, ka dejas ir viens no skaistākajiem
un pieejamākajiem veidiem, kā padarīt
savu dzīvi krāsaināku, saglabāt jaunību
un palikt pievilcīgai.”
Andris Ekmanis,
Ānes kultūras nama deju pulciņa
vadītājs
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Mīļi sveicam augusta jubilārus!

Ozolnieku novada dome informē,
ka ir uzsākta Ozolnieku novada jauna teritorijas plānojuma izstrāde.

Skaistākos ziedus, kas rasā mirdz,
Gaišākos vārdus no visas sirds.
Lai veselība, izturība, darba griba,
Lai prieka mirkļu spoža ziba!

Tā ietvaros tiks pārskatīts arī esošais teritorijas atļautās izmantošanas zonējums.
Aicinām novada iedzīvotājus, nekustamo īpašumu īpašniekus un lietotājus, kā arī
citus interesentus savus priekšlikumus par Ozolnieku novada teritorijas plānojuma
atļautās izmantošanas zonējuma izmaiņām un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem iesniegt Ozolnieku novada domē vai pagastu pārvaldēs
līdz šā gada 30.septembrim.

Ksenija Paģe
Hedviga Voita
Inta Granta
Jānis Sinkevičs
Alfrēds Grava
Antonija Bižāne
Olga Kitoka
Marija Krupska
Laimdota Martinova
Gunārs Reinbergs
Ruta Trimalniece

Jutīsim līdz maratonskrējienam!

Sidrabenes pagasts
Astrīda Karlsone, Dzidra Pastore, Austra Zamberga,
Arnolds Gross 		
Novada dome
Tautas nams aicina augustā:
• 02.08. – 29.08. Irēnas Ščeglovas
fotogrāfiju izstāde „Manā Lielupes pļavā dzīvo
varavīksne…”
• 07.08. plkst. 16 Ielūdzam uz atmiņu un
dziesmu pēcpusdienu „Skaistākās cerības lai
dzimst no jauna!” – Ozolnieku dziedošajām „Madarām” – 45!
Ieeja brīva.

4.septembrī visi iedzīvotāji aicināti piedalīties
novada 1. spartakiādes noslēguma svētkos Ozolnieku
Sporta centra stadionā.
Pasākuma „nagla” būs maratonskrējiens, kurā, stafetes
veidā, 105 novada iedzīvotāji pa stadionu veiks 400 metru
skrējienu, kopā veidojot 42,195 kilometrus.
Spartakiādes noslēgums gaida vēl arī makšķerniekus un
16 kg svaru bumbas cēlājus.
Visi pārējie novada iedzīvotāji un arī uzņēmumi ir aicināti
parādīt sevi darbos. Izstādes veidā būs iespēja izvietot
un piedāvāt savu saražoto, izaudzēto vai uzmeistaroto
produkciju. Iepazīsim, kas mūsu novadā tiek ražots, ko mēs
mākam, kā arī mācīsimies viens no otra. Pie brīvā mikrofona
būs iespēja iepazīstināt ar sevi, izteikt priekšlikumus,
paziņojumus, aicinājumus, nodot sveicienus u.c. Ceram, ka
šāds pasākums rudenī varētu kļūt par novada tradīciju.
Irēna Leitēna,
OSC direktora vietniece
Salgales draudze aicina uz kapu svētku svētbrīdi

• Mīļie Ozolnieku iedzīvotāji! Lūdzu sekojiet līdzi reklāmai
par tautas nama kolektīvu darbību jaunajā rudens sezonā
www.ozolnieki.lv. Gaidām ierosinājumus un idejas kultūras
pasākumiem novadā!
e – pasts: tautasnams@ozolnieki.lv,
tālr.: 63050144; 26525350.

Garozā 7.augustā
Katrīnas kapos

plkst.11

Segļu kapos 		

plkst.12

Lībiešu kapos 		

plkst.13

Emburgā 14.augustā

Pateicība

Izsaku pateicību par ieguldīto lielo darbu, izcīnot
tiesības piedalīties X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos,
• Teteles pamatskolas 3.-4.klašu tautisko deju kolektīva vadītājai
Gunai Stankevičai un skolas direktorei Jeļenai Žoidei
• Ozolnieku vidusskolas 5.-9.klašu kora diriģentei skolotājai Inārai
Kardakovai, jauktā kora diriģentei skolotajai Dacei Jamontei.
• 1.un 2. klašu, 3.un 4.klašu deju kolektīvu vadītājai skolotājai Ievai
Ziediņai un Ozolnieku vidusskolas direktorei Klārai Stepanovai.
Novada domes vārdā
Māris Ainārs, domes priekšsēdētājs

Senioru ekskursija

Igauņu kapos		

plkst.15

Baznīcas kapos 		

plkst.16

Zosēnu kapos		

plkst.17

Trunnu kapos 		

plkst.18

Kaķu un suņu izbraukuma vakcinācija
• 21.augustā
plkst. 10 – 11.30 Ozolnieki, stāvlaukums pie policijas
plkst. 12 – 12.30 Ozolnieki, stāvlaukums pie skolas

Aizsaulē aizgājuši

• 28. augustā
plkst. 11 – 11.30 Āne, pie Ardeks veikala
plkst. 11.30 – 12 Tetele, pie skolas
No plkst. 12 : izbraukuma vakcinācija pārējā teritorijā
pēc iepriekšēja pieraksta līdz 25. augustam.
Mājas vizīte Ls 2, ārpus ciematiem – bez maksas.
Suņu un kaķu vakcinācija pret trakumsērgu ir obligāta
reizi gadā. Nākamā izbraukuma vakcinācija paredzēta
ziemā.
Marina Mihailova,
novada PVD pilnvarotā veterinārārste,
tel. 26323043

Dzidra Balode (1928)
Juris Blekte (1937)
Filomena Dukšinska (1920)
Ivars Elferts (1970)
Normunds Gailāns (1988)
Vitolds Galvanovskis (1949)
Anna Kauliņa (1913)
Edgars Kiršteins (1930)
Olga Krieviņa (1924)
Mīle Lukjanova (1921)
Anna Meirāne (1917)

Sakarā ar lielo vecāku un
bērnu interesi par ledus skolas
«Zemgale» rīkoto vasaras sporta
un atpūtas nometni «Pingvīnu
vasara» «Ozo» ledus hallē,
augustā tiks rīkota šī gada otrā nometne!
Pieteikumus un sīkāku informāciju var atrast «Ozo» halles
mājaslapā.
Ilze Aleksa,
«Ozo» ledus halles sporta pasākumu organizatore,
tel. 25411611

Maršruts:
Skrīveri-Koknese-Ērgļi.
Izbraukšana:
17.08. plkst. 6 no Ozolnieku
novada domes
18.08. plkst. 6 no Teteles skolas
6.05 no Ānes centra
6.20 no Branku centra

Pieteikšanās:
Ozolniekos- sociālajā dienestā
Ānē- pie Larisas Veipas
Brankās- pie Lidijas Žukovskas
Dalības maksa Ls 5
Pensionāru padome

Valerijs Popoļitovs (1947)
Aleksejs Pozdņakovs (1943)
Guntis Rūde (1932)
Silva Silova (1947)
Ilga Stepīte (1933)
Mārīte Valtere (1943)
Biruta Vanaga (1936)
Lolija Virbale (1925)
Adolfina Zandare (1931)

Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

Rīdzinieku
izklaides
Ozolniekos
Grupiņa pārgājienu
cienītāju - „kantora žurkas”
no Rīgas devās iepazīt
Ozolnieku novada āres.
Izkāpjot no vilciena, mūsu
skatiem paveras gleznainais
ezers. Dažs labs šāda veida
ūdensslēpošanu redz pirmo reizi.
Iegriežamies kultūras namā, bet
tur notiek remonts. Cik jauki, ka
var ieguldīt naudu kultūras nama
remontā.
Tad mūsu skatus piesaista Ozo
halle. Mums laipni atļauj apskatīt
iekštelpas. Izrādās, ciematā ir
pašiem sava mūzikas skola.
Pastaigājām pa ciematu,
viss tīrs, sakopts, daudz koku,
puķes. Apskatām Veselības
taku. Redzams, ka te ļoti domāts
par izklaides un sportošanas
iespējām. Tas nozīmē, ka aug
veselīga, attīstīta, enerģiska jaunā
paaudze.
Pa ceļam uz Brankām apskatām
dižozolu.
„Zemgales ponijos”
papriecājamies par ponijiem,
ēzelīti, kaziņām. Miniruksītis Ufo
apēdot tikpat daudz, cik pats sver,
esot mazākais zirdziņš pasaulē.
Tāda laba, cerīga sajūta, redzot,
kā jauni cilvēki novada ciemos
būvē savu pasauli pašu izvēlētā
vietā.
Pāri laukiem dodamies zirgu
fermas virzienā.
Esam saskatījušies visāda
kalibra ozolus- dižus, mazāk dižus
un nākamos dižos. Apbrīnojami
daudz ozolu! Ceļā mūs pavadīja
spāres, taureņi, odi un citas
nenotveramas radības. Ceļmalās
saplūcām margrietiņas un citus
skaistākos „lakšus”.
Vakarpusē ar veselīgu
nogurumu un pašapmierinātu
smaidu atkrītam vilciena solos,
izstiepjam savas putekļainās
kājas, lai dotos atceļā uz Rīgu.
„Ceļavēja” biedru vārdā
M.Robalde
Latvijas Meliorācijas
biedrības veterānu
sekcijas sanāksme
6.augustā plkst. 11 Ozolnieku
novada muzejā (Ozolniekos,
Rīgas ielā 29, 2.stāvā).
Aicināti vietējie
meliorācijas veterāni.
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