Atkal novadnieki izcēlās ar aktivitāti!
Gribu pateikties visiem novada iedzīvotājiem par lielo
aktivitāti EP un pašvaldību
vēlēšanās. No balsstiesīgo
skaita novēlēja 62% iedzīvotāju.
No 6844 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem pie vēlēšanu urnām
devās 3717.
Cilvēku plūsma ilgas stundas bija
nepārtraukta, veidojās pat rindas.
Ļaudis nekurnēja, bija saprotoši.
Nebija arī starpgadījumu.
Garš darba cēliens izvērtās velēšanu komisijai: no plkst. 6.30 6.
jūnijā līdz plkst. pieciem pēcpusdienā 7. jūnijā. Daudz laika aizņēma vēlēšanu saraksta noslēgšana,
komisijas locekļi bija pārguruši.
Sirsnīgs paldies viņiem par izturību
un precizitāti!
Devāmies arī uz izsaukumiem:
Ozolniekos tādu bija 17, Brankās
– 27, Ānē – 2, bet Sidrabenē – 54.
Visu novada iedzīvotāju vēlmes
izpildījām! Sociālās aprūpes centrā
novēlēja 106 iemītnieki.
Nederīgu vēlēšanu zīmju bija
maz, cilvēki bija zinoši. Kā gan bez
kurioziem? Bija arī tādi. Kāds vēlētājs studēja un studēja vēlēšanu
zīmes. Neatradis meklēto, vērsās
ar jautājumu: «Kurā sarakstā ir
Kristovskis?»
Kādam likās, ka ir nepieciešamas
slēgta tipa kabīnes, protestējot,

tika atdotas atpakaļ vēlēšanu zī- traucēja, nedz ielūkojās!
novērotāji netraucēja. Ja bija kas
mes un aploksnes. Varu apgalvot,
Novērotāju bija daudz, viņi pa- neskaidrs, korekti pajautāja.
ka vieglās konstrukcijas kabīnēs cietīgi uzturējās telpā no paša vēGuntis Dukurs, vēlēšanu
neviena nepiederīga persona nedz lēšanu sākuma līdz beigām. Darbu
komisijas priekšēdētājs

IEVĒLĒTIE DEPUTĀTI OZOLNIEKU NOVADĀ ALFABĒTA SECĪBĀ
Pamatojoties uz Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu
līkuma 44. Pantu, Ozolnieku novada domes vēlēšanu komisija N O L E M J:
Apstiprināt 2009. gada 6. Jūnija vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka domē ir ievēlēti:
Nr. Vārds , uzvārds
Saraksta nosaukums
p.k.			
1.
MĀRIS AINĀRS
„Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība” un „Pilsoniskā savienība”
2.
ROLANDS BARANOVSKIS „ Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija”
3.
ANITA BĪBERE
„ Jaunais laiks”
4.
JĀNIS KAŽOTNIEKS
„ Tautas partija”
5.
ILGVARS LECIS
„Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība” un „ Pilsoniskā savienība”
6.
GUNDARS LIEPA
Partija „ LPP/LC”
7.
SANDRIS MIĻŪNS
Politisko partiju apvienība „ Saskaņas centrs”
8.
ĢIRTS NEIJA
„ Tautas partija”
9.
ARVĪDS RAČINSKIS
Apvienība „ Tēvzemei un Brīvībai „ /LNNK, Partija „ Visu Latvijai”
10. GUNTIS ROZĪTIS
„Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība” un „ Pilsoniskā savienība”
11. MARUTA SERŽĀNE
„Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība” un „ Pilsoniskā savienība”
12. ZELTĪTE SKRABE
„Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība” un „ Pilsoniskā savienība”
13. RASMA SKRUĻA
Partija „ LPP/LC”
14. DINA ŠTELMAHERE
„Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība” un „ Pilsoniskā savienība”
15. JĀNIS VĪGANTS
„Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība” un „ Pilsoniskā savienība”

Balsu
skaits
2420
248
360
534
1708
527
395
348
221
1790
1754
1271
670
1677
1864

Atzīme
„+”
837
85
75
204
180
89
113
36
36
249
239
217
225
151
342

Atzīme
„–”
66
31
29
17
121
65
10
35
17
108
134
133
59
123
127

Ozolnieku novada vēlēšanu komisija
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Novada domes jūnija sēdē
nolēma:
- Apstiprināt novada domes sociālā
dienesta un sociālo lietu komitejas
sēdes protokolu Nr.10 par trūcīgas
ģimenes statusa piešķiršanu, sociālo
pabalstu un brīvpusdienu piešķiršanu novada maznodrošinātajām
ģimenēm:
1. Segt uzturmaksas atlaides
100% apmērā novada pašvaldības
vienai trūcīgai ģimenei.
2. Piešķirt vienreizējus materiālus
pabalstus veselības stāvokļa uzlabošanai desmit novada maznodrošinātām ģimenēm Ls 320,00 apmērā.
3. Segt vienam novada iedzīvotājam ārstēšanās izdevumus pēc
piestādītā rēķina.
4. Piešķirt Ls 135 trim novada
iedzīvotājiem, pamatojoties uz MK
Noteikumiem „Par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem.”
5. Ievietot vienu novada iedzīvotāju SAC „Zemgale” uz pastāvīgu
dzīvi.

6. Veikt labojumus līgumā Nr.18
no 28.02.2008. par uzturēšanos SAC
„Zemgale”, no 15.06.2009. Starpību
starp klienta pensiju un uzturēšanās
maksu segs novada pašvaldība.
7. Piešķirt vienreizēju materiālu
pabalstu trim novada ģimenēm par
kopējo summu Ls 450 kurināmā
iegādei.
8. Piešķirt vienam novada iedzīvotājam vienreizēju materiālu
pabalstu Ls 50 komunālo maksājumu
daļējai segšanai.
9. Piešķirt GMI pabalstu četrām
ģimenēm par kopējo summu Ls
1473.99.
10. Piešķirt pabalstu pastāvīgas
dzīves uzsākšanai, sasniedzot pilngadību, diviem novada iedzīvotājiem
pēc pilngadības sasniegšanas par
kopējo summu Ls 350.
11. Pārtraukt uzturēšanos Jelgavas
rajona bērnu un ģimenes atbalsta
centrā trim novada iedzīvotājiem.
- Piedzīt bezstrīda kārtībā (Inkaso)
no SIA “Rumko”, juridiskā adrese
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13.Janvāra ielā 21-12, Rīgā, LV-1050,
nekustamā īpašuma nodokli par īpašumu Rīgas iela 40, Ozolnieku novadā, par kopējo summu Ls 7677,34.
Lēmumu var pārsūdzēt mēneša
laikā Administratīvajā rajona tiesā.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Pagarināt aizdevuma termiņu
SIA „Āne EP” līdz 2009.gada
31.jūlijam.
- Finansiāli atbalstīt Jelgavas
rajona invalīdu biedrību un piešķirt
Ls 100.
- Atbalstīt sportistes, novada
iedzīvotājas piedalīšanos Eiropas
un pasaules čempionātos kāpšanas
sportā un piešķirt Ls 150 čempionāta izdevumu daļējai segšanai.
- Izmaksāt pabalstu divām personām, katrai Ls 50 sakarā ar bērna
nenodrošināšanu ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē.
- Iznomāt SIA”SALMU DŪMIŅŠ”
daļu no Ozolnieku novada pašvaldībai piederoša apbūvēta zemes gabala
„Branku ūdenstorņi”.

- Apstiprināt Ozolnieku pašvaldībai piederošā apbūvēta zemes gabala
„Branku ūdenstorņi” nomas līgumu
ar nosacījumiem:
- Piešķirt nekustamajiem īpašumiem jaunas adreses: Zemgales iela
25 (Cenu pag.), «Gājēju-velo celiņš»,
Rīgas iela 15 (Ozolnieku pag.).
- Apstiprināt vienošanās projektu par SIA „Bārs „Meka” parāda
apmaksu.
- Uzņemt bērnus PII «Saulīte»,
«Bitīte».
- Mainīt lietošanas mērķi zemes
gabalam
- Uzsākt publiskās apspriešanas
procedūru objektam „Termoelektrostacija” zemes gabalā Saules
iela 4, Brankās, Cenu pagastā.
- Atbalstīt BMX Eiropas un
Pasaules čempionātu uzvarētāja
piedalīšanos 2009.gada Eiropas
čempionātā un Pasaules čempionātā Austrālijā, piešķirot Ls
150 čempionāta izdevumu daļējai
segšanai.

Rolands Baranovskis:
- Izdevās sakārtot sporta zāli.
Viesnīcai sporta namā ir izstrādāts
projekts.
Volejbola komanda nes Ozolnieku
vārdu tuvu un tālu! Ar pašvaldības un
uzņēmēju atbalstu, jo īpaši pateicoties
Olaines «Biolar», spējām nopietni
prezentēt savu novadu.

prasības.
Kā deputāts vērsos pret nelikumībām būvniecībā. Mana ideja ir Atpūtas
parka izveide. Dažādos veidos esmu
atbalstījis jauniešu centienus, bērnu
vajadzības.

Deputāti par paveikto
«OA» jautājums novada
domes deputātiem: «Kā vērtējat savu četru gadu darbību
iedzīvotāju labā?»

jās profesionāli, jo visi esam novada
patrioti.
Attīstības un tautsaimniecības
komitejas uzdevums ir maksimāli
lietderīgi izmantot visus resursus
Guntis Rozītis:
un saskatīt iespējas, ceļot iedzīvo- Novada veidošanas procesā, ap- tāju labklājību.
vienojoties pagastiem, biju aktīvās
pozīcijās.
Maruta Seržāne:
Cik vien bija iespējams, atbalstīju
- Kā profesionāle medicīnas jomā
kultūru un izglītību. Lepojos, ka sadarbojos ar sociālā dienesta darmums tagad ir sava Mūzikas skola! biniekiem. Svarīgi ir īstajā brīdī
Esmu komandas cilvēks, deputāti sniegt palīdzību, izvērtējot, kā to
darbojās saliedēti.
vislabāk izdarīt.
Esmu gandarītam, ka kāds bērns
Rasma Skruļa:
tika pie dzirdes aparāta, bet cits
- Palīdzēju atjaunot pensionāru – pie operācijas un rehabilitācijas.
padomi. Kopā ar entuziastiem izveidojām amatierlīgas volejbolā un
Zeltīte Skrabe:
futbolā.
- Strādāju no sirds. Ikvienā
Par būtisku uzskatu palīdzības g a d ī j u m ā c e n t o s i e d z i ļ i n ā t i e s
sniegšanu mazturīgajiem un nelai- katra cilvēka, kas lūdz palīdzību,
mes piemeklētajiem.
apstākļos un izlemt par labāko
risinājumu. Bieži vien sapratu, cik
Ilgvars Lecis:
ļoti nepieciešams ir tieši morālais
- Mūsu deputātu komanda darbo- atbalsts.

būvvaldē iesniegti 11
dažādi projekti,
saskaņoti – 12
• Vienģimenes dzīvojamās ēkas
• Vienģimenes dzīvojamās ēkas rekonstrukcija
• Vasaras mājas rekonstrukcija
• Saimniecības ēkas
• Informatīvās norādes
• Detālplānojumi
• Kopā:

3
2
1
1
2
3
12

Anita Bībere:
- Šajos četros gados iekļāvos veiksmīgā deputātu komandā, kas spēja
Pēteris Veļeckis:
pieņemt konstruktīvus lēmumus un
- Manu darbu lai vērtē iedzīvotāji. izpildīt vēlētājiem dotos solījumus.
Pieņemot lēmumus, raudzījos, lai
Savu deputātes pieredzi izmantoju,
tie būtu saskaņā ar MK lēmumiem un veicot darba pienākumus domē – gan
valsts likumiem, veicinātu iedzīvotāju darbā ar apmeklētājiem, gan komisijā.
dzīves līmeņa augšupeju.
Paldies kolēģiem deputātiem par
sadarbību!
Jānis Valerts:
- Deputāta statusā biju tikai 9 mēMāris Ainārs:
nešus. Šajā laikā izveidota volejbola
- Ir izpildīta pirms 4 gadiem pieamatierkomanda, veicināju sportiskās ņemtā programma. Viss, kas tika
aktivitātes.
solīts, ir paveikts.
Pateicos visiem deputātiem no
Alfrēds Puriņš:
visām četrām partijām, kuras veidoja
- Esmu rūpējies par to, lai precīzi novada domi un strādāja mūsu iedzītiktu ievērotas Iepirkuma likuma votāju labā.
Saimniecības daļa

Apkarojot latvāņu
audzes
Apkarot latvāņus valstī
nākas pašvaldībām.

Novadā latvāņu audze ir izveidojusies Jaunpēterniekos.
Jau agrā pavasarī tika satīrīta teritorija – aizvāktas betona un metāla
konstrukcijas, draza, lai varētu darJa ģimenēs, kur bērni gaida rindu uz pirmsskolas iestādēm, ir izmaiņas boties rotācijas pļaujmašīna.
L atvāņi tika nopļauti ziedko(piem., mainīts telefona numurs), ir vēlēšanās uzzināt par rindas kārtību uz
PII vai noskaidrot citas neskaidrības, to var izdarīt, piezvanot pa tel. 63050241 pu veidošanās fāzē, to veica z/s
«Cīruļi». Izmaksas sasniedza 450
kancelejas vadītājai Valentīnai Lindei.

Par rindas kārtību
bērnudārzos

latus.
Saimniecības daļa sniedz palīdzību jauniešiem, kuri, sasniedzot
pilngadību, aizver bērnu namu
durvis.
Kādas ģimenes brāli un māsu
pašvaldība ir nodrošinājusi ar dzīvokli, bet patlaban tiek veikts remonts divos vienistabu dzīvokļos.
Šie dzīvokļi iegūs labiekārtojumu:
jaunu ūdensvada un elektrības pievadu, atsevišķu sanitāro mezglu.
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Galvenie kritēriji – godīgums un
paveiktie darbi
Vēlēšanu kaislības ir norimušas. Ir ievēlēti kā pašvaldību,
tā arī Eiropas Parlamenta
deputāti.
Ozolnieku novadā astoņu partiju
sarakstos nodoto balsu skaits par
katru kandidātu ir ļoti atšķirīgs: no
nepilna simta līdz pāris tūkstošiem.
Tiesa – krietni pāri diviem tūkstošiem
balsu izdevies tikai vienam deputātu
kandidātam – līdzšinējam domes
priekšsēdētājam Mārim Aināram.
Ozolnieku novads rajonā izcēlies ar
augstu vēlētāju aktivitātes līmeni, jo
īpaši – Ozolnieku ciems.
Kāda bija iedzīvotāju motivācija,
nododot savu balsi par vienu vai otru
listi?
«OA» tikās ar vēlētājiem visos
balsošanas iecirkņos.
Guntas pārliecība: «Balsoju par
zināmiem cilvēkiem. Jaunie sola, bet
vai būs darītāji?»
Dzintra, uztverot vēlēšanas kā pašsaprotamu pilsoņa pienākumu, atzina,
ka «mūsu ģimenes galvenais kritērijs
ir godīgums».
«Esam par pārbaudītām vērtībām»
– todien tā sacīja ļoti daudzi. Retāk izskanēja: «Esmu par jaunām sejām».
Guntaram pašvaldību vēlēšanās
izvēle bijusi viegla, jo Ozolniekos
dzīvojot kopš 1976. gada, savukārt EP
deputātiem viņa mēraukla: mērķtiecība, inteliģence, svešvalodu prasme
un diplomāta talants.

Ilga: «Man šī
ie svētku diena
– cilvēku sejās
jauks gaišums,
smaids. Mana izvēle ir par labu
godīgumam un
izglītības atbalstam.» Vēlētāja
nezaudējot cerību uz labāku
nākotni, kaut
pašas dēls bijis
spiests pamest
tēvu zemi. Neatbildēts paliek
viņas jautājums:
«Kāpēc neviens
valstī par milzu
naudas izšķērdēšanu netiek
saukts pie atbildības?»
Andersonu ģimenei no «Dižozoliem» bijusi grūta
izvēle. Esot ļoti palīdzējusi «Ozolnieku Avīze», publicējot partiju programmas. Secinājuši: tā kā ģimenē aug
divas meitiņas, tad izvēlē priekšroka
bijusi izglītībai. Nomācot situācija
valstī, jo īpaši izglītības sistēmā.
Anna esot novadā ienācēja, maz ko
pazīstot, uzticoties ļaudīm, kas sevi
darbos pierādījuši, izveidojot pievilcīgu dzīves vietu.
Ojārs vēlēšanām esot nopietni gatavojies: «Katru vakaru ģimenē notika
politiskās diskusijas. Nepārtraukti sekojām politiskajiem procesiem, lasot
avīzes, skatoties TV un klausoties radio.» Paļauties uz nezināmiem ļaudīm
nevarot, īpaši šodienas realitātē.
Rolandam esot sava, zemnieka
izpratne: «vērtība ir tikai pārbaudītai
vērtībai. Sievietes jau ir darbīga tauta,
bet no politikas, īpaši EP, lai turas
attālināti!»
Skaļš dialogs starp blakus kabīnēm
kādā no vēlēšanu iecirkņiem: «Ko tu
darīsi ar Godmani?» Prātīgas lauku
sievas atbilde paziņai: «Sūtīšu uz Eiropu! Savu nokalpojis, lai atpūšas.»
Fa r h a d a m i z v ē l e s k r i t ē -

rijs esot kārtīgs darba darītājs. Kā Eiropā, tā arī pagastā.
Oskars esot par personālijām, bet
arī partijas piederība neesot mazsvarīga.
Uģim EP deputātu izvēlē palīdzējuši plašsaziņas līdzekļi. Esot cītīgi
pētījis visus iespējamos medijus.
Analizējis, veidojis secinājumus.
Pašvaldību deputātu saraksts? «Tikai
un vienīgi padarīti darbi!» Jauneklis
«OA» izsacīja vēlmi: «Sidrabenē
noteikti nepieciešama pašvaldības
policija.»
Aleksands priekšroku dodot cilvēkiem, par kuriem zinot, ko no viņiem
var sagaidīt.
Ilzes lēmumu, par ko balsot, daļēji
esot iespaidojusi reklāma. Viņas atbalstītie varas pārstāvji nevarot būt
bez izglītības un patriotisma.
Ļoti pārliecināts, mājup dodoties,
bija Augusts: «EP izvēlējos tos prātīgos, bet pašvaldībā – īpaši prātīgos.»
Artūram pa prātam lielā izvēle.
Par savu EP listi esot konsultējies ar
vecākiem, iedziļinājies TV un mediju
piedāvājumā. Kā āneniekam novada
dzīve tak neesot sveša...
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Ivara izvēle saistās ar lielajām pārvērtībām Ānē. Viņš esot sajūsmā par
k ultūras namu.
Dāvis atzina, ka mājā notikusi
izvērsta priekšvēlēšanu aģitācija.
Aģitators – brālis, socioloģijas students. Bijusi arī konsultante – puiša
mamma, tāpēc balsošanas procedūra
bijusi īsa un ātra.
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Neatlaidība ir veiksmes ķīla
Svinīgi, ar izjustiem vārdiem
un visa laba vēlējumu dzīvē tika
izvadīti divpadsmitie.
Šogad Ozolnieku vidusskolu pabeidza 28 absolventi.
Direktores Klāras Stepanovas novēlējums – turpināt izglītību, lai cik
smaga valstī ir ekonomiskā situācija.
Arī labam darba darītājam nepieciešams vienmēr pilnveidoties.
Grūtību būs daudz, tās pārvarēt spēs
spīts un savu sakņu stiprums – kā
ozoliem skolas tuvumā.
Nezaudēt uzticību tēvu zemei un
Ozolniekiem, jo nekur nav tik labi kā
mājās! Direktore atgādināja, ka, lai dzīvē ko sasniegtu, vajag izturību, mērķtiecību un ticību saviem spēkiem.
Ikvienai skolai ļoti nozīmīga ir
sadarbība ar vietējo pašvaldību. Skolas vadītāja šo kopdarbu jaunatnes
audzināšanā Ozolniekos novērtēja
ļoti atzinīgi.
Vienmēr visos skolu izlaidumos
piedalās novada deputāti. Šoreiz vidusskolas beidzējus uzrunāja novada domes
priekšēdētāja vietnieks Guntis Rozītis,
uzsverot atziņu, ka ne materiālās vērtības, kas ir gaistošas, dzīvē ir galvenais.
LLU profesors mudināja iet pa izglītības
ceļu, un, lai cik smagi, «šis laiks ir jāpārvar, lai kā tas sirdī dzeltu!»
Muzikāli sveicieni vērta atvadu
stundas par tādām, kuras dzīvē neaizmirst. Abu klašu audzinātāju Sigitas
Krauzes un Ligijas Andersones veltes
nu jau saviem bijušajiem skolēniem lai
mudina dzīves takās novērtēt skolas
gados iegūto!
Goda vietā skolā ir redzami Raiņa
vārdi: «Īsta izglītība ir prāta un sirds
saskaņa».
Kā absolventiem ir ar prāta un sirds
vēlmēm?
Kristaps: «Studēšu jurisprudenci.
Zinu, ka patlaban juristu pārprodukcija, taču par sevi esmu pārliecināts
– maize būs!»
Baiba: «Studiju maksa visur ir augsta, varbūt braukšu uz ārzemēm. Kāda
garantija, ka dabūšu studiju kredītu?

Un pēc tam darbu?»
Pēteris: Došos uz LLU Meža fakultāti.
Sanita: «Vēl laiks domāt».
Linda: «Nodomāts braukt uz ārzemēm. Kādu gadiņu pastrādāšu, sapelnīšu naudu, varbūt tur arī studēšu.»
Līga: «Noteikti palikšu Latvijā.
Esmu izvēlējusies LLU Mājturības
studiju programmu.»
Baiba: «Mana izvēle ir Kosmetoloģijas koledža, to izlēmu jau sen. Katrā
ziņā es palikšu Latvijā.»
Kaspars: «Ja atradīšu stabilu darbu,
strādāšu. Ja nē, mācīšos Rīgas 1. Medicīnas koledžā.»
Sintija: «Studēšu LLU Pārtikas
rūpniecības fakultātē. Mans mērķis
– savs viesu nams.»
Iļja: «Studēšu Banku augstskolā».
Mārtiņa plāns esot studijas RTU.
skolotāja. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka
Uz LU, Sociālo zinātņu fakultāti, lai
Diāna: «Studēšu Liepājas Pedago- Latvija ir tā zeme, kur vēlos dzīvot.»
studētu komunikāciju, dosies Laura
ģijas universitātē, būšu sākumskolas
Anna Veidemane
un Inese.

Nopietna izglītības ceļa sākumā
2. jūnijā – izlaiduma diena Ozolnieku
vidusskolas divas 9. klašu skolēniem.
Svētki visiem – skolai, skolotājiem un 38
skolēnu ģimenēm.
Deviņu mācību gadi aiz muguras, satraukumu
pavasaris ar ieskaitēm un eksāmeniem veiksmīgi
aizvadīts. Visi jaunieši saņēma savu pirmo izglītības dokumentu – apliecību par pamatizglītību. Tas
ir tikai sākums. Sākums izglītības iegūšanas ceļā.
Skola šogad piedāvā vidusskolā apgūt vispārējo
vidējās izglītības programmu divos novirzienos
– pastiprināti mācīties eksaktos priekšmetus vai
valodas. Papildus vēl var mācīties komerczinības.
Šādu iespēju devītie novērtē un lielākā daļa beidzēju turpinās mācības Ozolniekos.
Vēlreiz paldies vecākiem par kopsadarbību,
atbalstu un rūpēm. Skolēniem lai nezūd mērķtiecība, ticība saviem spēkiem un vēlme mācīties!
Lolita Meinharde,
9.a un 9.b klases audzinātāja
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Izvērtējot mācību rezultātus
Vasara... Skolēnu garais
vasaras brīvlaiks... Noslēdzies mācību gads. Vēl nesen
skolā šis bija saspringts laika
posms, jo tika kārtoti pēdējie
pārbaudes darbi, ieskaites,
eksāmeni un ikviens izvērtēja savu mācību darbu.
Kā tad veicies Ozolnieku vidusskolai šajā mācību gadā?
Ja šobrīd nevaram analizēt eksāmenu rezultātus, tad mācību olimpiādes beigušās un varam apkopot
savu veikumu tajos.
Mācību priekšmetu olimpiādēs
esam ieguvuši desmit pir mās
vietas! Mūs priecēja gan sākumskolas skolēns – 3.klase Namejs
Kugrēns, skolotāja Valda Hāze,
gan tik nopietnu priekšmetu uzvarētāji kā matemātikā (5.klase)
Emīls Melders, skolotāja Inna
Galviņa, ķīmijā (9.klase) Emīls
Bolmanis, skolotāja Lolita Meinharde, bioloģijā (9.klase) Evija
Gaile, skolotāja Lilita Brizga,
ģeogrāfijā (11.klase) Zenta Broka, skolotāja Aina Krūmiņa, gan
lepojamies ar mūsu valodniekiem
- latviešu valodā (11.klase) Zenta
Broka, skolotāja Ligija Andersone, angļu valodā (8.klase) Ramona
Ozoliņa, skolotāja Edīte Millere,
gan praktisko darbu olimpieši
- mājturībā un tehnoloģijās (8.
klase) Arvīds Pelēcis, skolotājs
Dainis Šantars.
Īpaši priecēja no Jelgavas rajona
vienīgie uz republiku izvirzītie,
divu 11.klases skolnieču zinātniski

pētnieciskie darbi, kuri ieguva
3.vietu no gandrīz 500 iesūtītiem
darbiem - Līgas Grozas darbs „C
vitamīna pierādīšana augļos un
dārzeņos” un Ozolnieku novadam
tik nozīmīgais Līgas Kalniņas
darbs „ Dzeramā ūdens kvalitāte
Ozolnieku novadā” godam nopelnīto atzinības rakstu. Zināms, ka
skolnieku zinātniski pētniecisko
darbu izstrādē lielu lomu spēlē
skolēnu ieinteresētība pētīt sev
izvēlēto tēmu un skolotājas prasme koordinēt, ieinteresēt, izzināt
daudz jauna, mācīt skolēnu domāt,
secināt, pierādīt darbā izvirzīto
hipotēzi. Liels prieks par skolotāju
Lolitu Meinhardi, kura ir abu šo
darbu vadītāja. Bez šiem darbiem
skolotāja Lolita vēl veltījusi laiku
sagatavojot skolēnus Jelgavas
rajona bioloģijas- ķīmijas konkursam, iegūstot 1.vietu un ķīmijas
olimpiādē 9.klases skolēns Elgars
Tračums ieguva 3.vietu.
Skolotāja Lilita Brizga var lepoties arī ar 11.klases skolnieces
Līgas Grozas Jelgavas rajonā iegūto otro vietu bioloģijā. Tāpat otrās
vietas ieguvēji kultūras vēsturē ir
11.klases skolniece Zenta Broka,
skolotāja Gunta Andersone, kā arī
mājturībā un tehnoloģijās 9.klases
skolēns Jānis Balodis, skolotājs
Dainis Šantars.
Savukārt angļu valodā 3.vietas
ieguvuši – 8.klases skolēns Arvīds
Pelēcis, skolotāja Edīte Millere
un 11.klases skolniece Gunda
Dunkure, skolotājs Pēteris Kruglaužs. Tāpat radošo darbu autori,

3.vietas ieguvēji- 6.klases skolniece Kristiāna Spalva, 10.klases
skolniece Rita Miķelsone, 11.klasē
– Līga Groza un vizuālās mākslas
skolotāja Renāte Bērziņa, bez
tam Līga Groza 3.vietu ieguva arī
kultūras vēsturē, skolotāja Gunta
Andersone.
Šeit minēti tikai olimpiāžu laureāti, bet apkopojot visa mācību
gada veikumu, tas ir, mācību,
ārpusskolas un sporta rezultātus,
pašiem par lielu pārsteigumu nācās konstatēt, ka šogad mums ir
215 skolēni, kuri saņēma apbalvojumus par iegūtajām pirmajām trīs
vietām. Strādāts čakli un godam
nopelnīts godināšanas pasākums,
kurš priecēja visus – Ozolnieku
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novada priekšsēdētāju, skolas
vadību, skolotājus, skolēnus un vecākus. Cerams, ka šāds pasākums
pārtaps par jaunu novada tradīciju.
Izdevās arī domes sarūpētais pārsteigums- liela salutējošā torte
grāmatas formā, kā simbols mūsu
kopējam, lielajam darbam!
Priecājos par ikvienu iegūto
godalgoto vietu un pateicos skolēniem un skolotājiem par ieguldīto
darbu, bet skolēnu vecākiem par
atbalstu mācību procesam.
Vēlot daudz jaunu uzvaru nākošajā mācību gadā,
Klāra Stepanova,
Ozolnieku vidusskolas
direktore

Bet varbūt derīgs
morālais pamudinājums?
Valstī, arī mūsu novadā,
palielinās vajadzība pēc sociālajiem pabalstiem. Kāda
ir situācija patlaban?
Uz 1. jūniju GMI (garantētais
iztikas minimums) izmaksas 2008.
gadā bija Ls 84. Šogad GMI tādā
pat laika sprīdi – 4 tūkst. 600 latu.
Milzīga starpība!
Ja salīdzina pabalstu kopsummu
par pirmajiem pieciem mēnešiem
pērn un šogad, ekonomija šogad
virs tūkstoš latiem.
Kāds tam skaidrojums? Katru
iesniegumu izskatām no dažādām
pozīcijām, balstoties uz attiecīgajiem likumiem un pamatojoties uz
iesniegtajiem dokumentiem.
Ir samazināta pabalsta summa
dzimšanas un miršanas gadījumos.
Ļoti stingri tiek uzraudzīts pieļautais naudas limits medikamentu un
zāļu iegādei.
Diemžēl šogad novadā ir dzimuši
mazāk bērnu. Atbrīvotie no ieslodzījuma vietām vairs nevar rēķināties ar pašvaldības pabalstu.
Iepriecinoši, ka novadā šogad nav

bijuši lieli ārkārtas gadījumi, kas
prasītu nopietnus līdzekļus.
Ir izmaksāti pabalsti skolēnu
ēdināšanai skolās, sedzot brīvpusdienu summas, kā arī uzturmaksa
pir mskolas iestādēs. Šogad šī
summa ir sasniegusi Ls 3200, aizvadītajā gadā šajā pat laikaposmā tā
bija Ls 2400.
Novada sociālajā dienestā galvenokārt iegriežas cilvēki, kuri palikuši bez uzturlīdzekļiem. Tipiska ir
ģimenīte: tēvs, māte un divi bērni,
vai arī māte ar diviem bērniem.
Šķiet ka vientuļnieki ķepurojas
sparīgāk!
Darbojas solidaritātes princips
– savstarpēja izpalīdzēšana radu un
kaimiņu starpā.
Cilvēki interesējas par iespēju
apstrādāt zemes gabaliņus. Diemžēl tas ir novēlots variants.
Ir mums arī pretēja rakstura
novērojumi. Pabalstu lūdz 40 – 50
gadus veci vīri un sievas, vieniem ir
zeme, bet tā netiek apstrādāta.
Kā jau minēju, pirms sniedzam
finansiālu palīdzību, pārbaudām
arī situāciju uz vietas. Lūdzam pat

atvērt šķūņa durvis.
Kādā lauku mājā guvām iespaidus: pabalsta lūdzēja ir pusmūžā,
bērnu pulciņš, tostarp pusaudži.
Plašā piemājas zeme ieaugusi
sulīgās Jāņu zālēs. Pat nevienas
vienīgas kar tupeļu vagas! Bet
kartupelim nevajag daudz – zemi
un lāpstu. Protams, vēl arī vēlmi
papūlēties savā un bērnu labā.
Vai tiešām patīkamāk ir doties uz
novada domi?
Ir pensionāri, kuriem dārzā aug
viss nepieciešamais, zied puķes
un viņi ir gatavi iztīrīt grāvjus, tā
tiekot pie malkas.
Uzteicami, ka daudzi ir pievērsušies zemei, pat tādi, kuri to līdz
šim nedarīja. Uzturoties Spartakā,
nākas dzirdēt: «Redziet, kā te man
aug....»
Tieši šogad ir spilgti izteiktas
galējības: vai nu cilvēks gaužas,
ir izmisumā un kā vienīgo glābiņu
saskata pašvaldības palīdzību, Otrā
cilvēku grupa dara, ko tik spēj,
gatavojas ziemai. Sociālais pabalsts
viņiem esot visupēdējais enkurs.
Ir gadījumi, kad vecs cilvēks cieš

trūkumu vai arī viņam tiek darīts
pāri. Pāridarītāji – pat pašu ģimenes
locekļi. Aicinām kaimiņus mūs par
to informēt rakstiski. Protams, tas
prasa pilsonisku drosmi, bet tādi
cilvēki mums ir, paldies viņiem par
to! Ja vienā gadījumā nebūtu bijis
aculiecinieku, kuri nebijās ziņot,
varmācības upuris šodien varētu
nebūt starp dzīvajiem. Tāpēc neieslēgsimies sevī, nepiemirsīsim
līdzcilvēkus, un, ja paši nespējam
līdzēt, gaidām informāciju.
Mūsu darbā ir arī patīkami brīži.
Kāds izmisumā nonācis cilvēks no
situācijas nesaskatīja izeju. Ieteicām izlikt lapiņas ar piedāvājumu
veikt dažādus darbus, viņam tika
palīdzēts šo sludinājumu ielikt internetā. Vīrs pie mums ieradās, lai
pavēstītu, ka nomaksājis dzīvokļa
un elektrības parādu, esot sagādājis
malku.
Dažkārt morālais pamudinājums
ir tikpat vērts kā materiālais pabalsts. Varbūt – pat vairāk...
Sarmīte Strode,
novada sociālā dienesta vadītāja
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Protesta ierocis- dziesma
„Latvijas īstais iztrūkums
nav finansēs, bet valsts uzticamībā, ko pagātnē izšķērdējuši
tērētkāri un glumi politiķi.”
„The Economist”
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) aicinājumam pulcēties
manifestācijā „Par manu un tavu
Latviju” atsaucās Ozolnieku novada
skolotāji.
Sociāli ekonomiskās izmaiņas, ko
veikusi Latvijas valdība, skar visus
iedzīvotāju slāņus, tāpēc galvaspilsētā, Esplanādē pie Raiņa pieminekļa,
protestā vienojās skolotāji, mediķi,
policisti, pensionāri.
Kā dzīvot tālāk, ja ir tik dramatisks
ienākumu un pabalstu samazinājums?
Tautu visvairāk sanikno, ka valstī
netiek īstenota solidārā atbildība,
bet smaguma slogs ir uzvelts trūcīgākajiem.
LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers atzina, ka neviens politiķis nav
saukts pie atbildības, sodīts par to, ko
valstij nodarījis. Cerība vēl paliekot
uz ģenerālprokuroru Jāni Maizīti un
viņa rīcību.
Savu sāpi un sašutumu mītiņā
pauda daudzi runātāji.
Konstruktīvs savos priekšlikumos
bija Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs
Valdis Keris. Latvija iestājās ES, lai
attīstītos uz līdzvērtīgiem pamatiem,
taču Eiropas Komisija netur solījumuatcelt līdzfinansējumu no ekonomiski
vāji attīstīto valstu nacionālajiem
budžetiem.
Kad runas beidzās, manifestācijas
rīkotāji uz tribīni- savu laiku nokalpojušu kravas automašīnu ZIL- lūdza

Ozolnieku pārstāves, pamanot viņu
tautas tērpus un rokās- mūzikas
instrumentus.
Jāņu dziesma pāršalca Rīgu un Latviju, jo TV operatori un radio ļaudis
rīkojās zibenīgi.
Šoreiz Jāņu līgotnēm saturs bija
gluži cits, to sapulcējušies uztvēra
ar sajūsmu!
Kā moto izskanēja:
Tauta Līgo priekšvakarā
Sašutumu demonstrē.
Pretī valdīb’s politikai
Dziesmu karu organizē.
Kā nepaust sašutumu?
Kas gan notiek Latvijā
Pašā Jāņu vakarā?
Pensijas un pabalstus
Griež kā siera gabalus.
Novada pedagoģes savas idejiskās
un muzikālās vadītājas Daces Cabes
vadībā skaidroja situāciju medicīnas
jomā un deva lietišķus padomus:
Ko tu, slimniek, acis boli?
Mediķiem ir naudas bads.
Nazi ņem un diega spoli,
Griez sev aklo zarnu pats!
Ar iztikšanu kļūs arvien grūtāk, bet
vai cilvēkam vajag daudz?
Iestādīji kartupeliBūs ko uzkost rudenī.
Bet, ja gribi burbuļvannu,
Nolaid gaisu ūdenī!
Kas notiek Latvijā? Ozolnieku skolotājas vēlējās gūt skaidru atbildi:
Kas gan notiek Latvijā
Pašā Jāņu vakarā?
Gribētos gan dzirdēt mums,
Kāds ir valdīb’s skaidrojums.
Te sniegts tikai īss ieskats repertuārā, patiesībā tas bija plašs sociāli
ekonomiskās situācijas izskaidrojums, secinājumi un ieteikumi.
Publika, kas saprata tekstus, no
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sirds uzgavilēja!
Kāds kungs pateicībā katrai dziedātājai uzdāvināja pa krāšņai rozei,
kas vēlāk tika noliktas pie Brīvības
pieminekļa.
Novadnieces cauri Rīgai soļoja
ar dziesmu Daces akordeona spēles
pavadījumā.
Ejot garām Saeimai nācās sastapt
deputāti Baibu Rivžu. Politiskā diskusija izraisījās pati no sevis, sacītie vārdi
tautas priekšstāvei nebija patīkami
Labestīgā un atsaucīgā vidē protestētājas nokļuva Latvijas Pašvaldību savienībā, kur dziesmām līdzi
pievienojās kā darbinieki, tā arī pats
priekšsēdis Andris Jaunsleinis.
Pasākuma iniciators bija novada
vadītājs Māris Ainārs. Viņaprāt, tautai ir jāpauž sava nostāja, jo valdība,
pieņemot izmaiņas atalgojumā un
pabalstu sniegšanā, pazemo darba
darītāju. Vissāpīgāk ir pensionāriem,
kuri ir radījuši materiālās vērtības,
valsts pamatus. Nav atbalsta uzņē-

mējiem, ļoti smaga nasta tiek uzvelta
pašvaldībām. Ministru kabinetam un
Valsts prezidentam nāktos pierādīt,
kā izdzīvot ar atalgojumu, ko saņem
lielākā tautas daļa. „Neprotam aizstāvēt
savas intereses! Par maz esam ieinteresēti citu likteņos, sniedzot atbalstu
grūtībās nokļuvušajiem. Ieraujamies
sevī, šķeļamies partijās tā vietā, lai
vienotos kopīgai rīcībai. Paldies aktīvajām novadniecēm un īpaši Dacei
Cabei par izlēmību un visiem pieņemamo un sirdi skarošo protesta veidu!”
Citu braucēju izjūtas?
Gunu nomoka jautājums: „Kā izdzīvot ar 120 latiem?” Janīna spriež,
ka jāmeklē otrs darbs. Līga: „Gribēju
būt kopā ar tautu.” Dinu kā uzņēmēju
uztrauc, kā būs ar darbiniekiem, jo
arvien vairāk nākas dzirdēt valodas
par darbu ārzemēs. Daces domas,
ka vajadzētu raudāt, bet „es dziedu.
Tas ir mans cīņas ierocis.” Nopietnā
informātikas skolotāja Aināra atbilde
bija visīsākā: „Būs jāstreiko!”

pretī saņēma «dots devējam atdodas».
Batālijās iesaistījās pat Jāņu mamma
– Inta Savicka!
Miermīlīga līdzās pastāvēšana sanāca
Ānes kultūras namā – viss jauns, glīts un
sakārtots! Nav par ko uz zoba pavilkt!
Sasparoties dziesmā iznāca SIA
«Geor»: halle plaša, vīru – vesels pulks!
Pats šefs Georgijs Voroņickis i alus
kausu kā līgotājām, tā darba cilvēkiem
atvēlēja.
Ar nebūšanu meklēšanu te neiznāca
noņemties. Vīri vienā mutē slavē uzņēmēju, kurš viņiem darbu pa malu maliņām meklē,
lai tik ražošana
neapstātos.
Te nācās piedzīvot pārsteigumu: novads
tika pie grila.
Bet kāda! No
plānas, vieglajā mašīnā ērti
ievietojamas
kastītes, mirklī tika uzburts
darboties spējīga ierīce!
Šo parocīgo
grilu var no-

pirkt ikviens par trim latu desmitiem,
iegriežoties cehā. Jums lielāku? Tad
«piemetiet» klāt «piecīti».
DET koka balstu ražotnē līgotājas tika
varen jūsmīgi sagaidītas! Priekšnieks
vīriem kārtīgu atelpas pauzi atvēlēja.
Dubultkoris bija tik spēcīgs, ka dīķī pīles
un gulbji attālinājās, cik vien iespējams.
Cienastu novērtējot, līgotājas bija
samiernieciskas:
Tāpēc iztikām bez maizes
Ēdot sieru šasliku.
Taupīt var dažādos veidos:
Tā kā Jāņi Īrijā,
Līgas strādā Anglijā,
Atkritīs jums sveikšana, –
Arī tā būs taupība!
Lustēdams un līgodams Jāņu koris
novadam cauri gāja, līdz beigu beigās
apstājās Joža Barauska atpūtas paradīzē.
Tur tad arī elpu atvilka. Patiesībā – kājas
atpūtināja, jo dziesma mija dziesmu. Tencināts tika mājastēvs par pašu ģimenes
roku darbu, izveidojot kulturālu copes
vietu un pievilcīgas banketa zāles.
Uzslavējot saimenieku
Viesi saprast lika:
Uz tikšanos līdz nākamajam gadam.

Visa laba līgodziesma...
Jau astoto gadu novadā tiek
ielīgoti Jāņi.
Šajā laikā ir izveidojies bezmaz vai
profesionāls Jāņu koris ar vadītāju Daci
Cabi, kura dzejo, komponē, dzied un
spēlē. Korī iekļāvusies arī Ozolnieku
Mūzikas skolas direktore Dina Tauriņa.
Kora virsdiriģents – Māris Ainārs.
Izjustas līgotnes izskanēja SAC «Zemgales» iemītniekiem.
LLKC speciālistiem līgotājas lūdz
padomu:
Vediet mani zālītēs,
Es zālīšu nepazinu.
Viens kociņ(i)s, trīs zariņi,
Deviņiem(i) ziediņiem.
Ciema sievas skanīgā pretdziedājumā
tika profesionāli novērtētas:
Gari mati, īss padoms
Mūsu ciema meitiņām:
Kaķi svēra, vistu slauca
Pašā Jāņu vakarā.
Vai patiesu vārdu ļaunā ņemt? Beigu
beigās šķiršanās sanāca draudzīga, tencinot par ēdumu, par dzērumu.
Zūd rajona padomes godība... Kā neapciemot sābrus Jelgavā? Dzintra Zimaiša
savējos bija krietni sapurinājusi, juzdama
aso mēļu tuvošanos no Ozolnieku puses.
Tā tas arī notika! Kā koris rajona padomē

ietika (tas nu būšot Jelgavas novada
centrs), tā uzreiz rāva pamācības, kā
dzīvot:
Tie, kas šodien neprot laupīt,
Lai ar skubu mācās taupīt!
Ja ir grūti savilkt galus,
Apgaismei var lietot skalus!
Vēl viena gudrība noderētu ikvienai
putras vārītājai:
Namamātei, kas nav glupa,
Pat no cirvja sanāk zupa:
Sauja grūbu, picka tauku, –
Dieviņ, kas par smaržu jauku!
Laikam pamācošai tonis bija par šerpu,

Kori aplīgošanas gaitās pavadīja
Anna Veidemane

2009. gada jūnijs

Ģimenes ligzda
novīta Latvijā

7.lpp.
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā
ar Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku atbalsta dienestu (LAD) realizē projektu pasākuma
“Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes “Arodapmācības”
ietvaros.
Projekta mērķis: nodrošināt pieejamu arodapmācību, kas veidotu izpratni
par lauksaimniecības vides aspektiem un nodrošinātu videi draudzīgu
lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas
metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu
lauksaimniecības nozarē.
Mērķa auditorija: pārtikas un lauksaimniecības nozarē nodarbinātie, kā
arī citi interesenti.
Piedāvājam iespēju pieteikties un apmeklēt bezmaksas kursus lauksaimniecības nozarē visā Latvijas teritorijā!
07.07. plkst.9 Saimnieciskās darbības analīze un restrukturizācija
atbilstoši tirgus situācijai (lopkopības nozare, graudkopības nozare vai
jaukta tipa saimniecība pēc izvēles).
09.07. plkst.9 Saimnieciskās darbības pārtraukšanas kārtība (ekonomiskie un juridiskie aspekti).
08.07. plkst.9 Valsts un Eiropas Savienības prasības un atbalsta pasākumi (mehānismi) lopkopības vai augkopības saimniecībām.
29.07. plkst.9 Pārtikas produktu ražošanas iespējas mājas apstākļos t.
sk. piegāde gala patērētājiem nelielos daudzumos.
Norises vieta Ozolnieki, Rīgas iela 34,
kontakttālrunis 26400224, Andis Kursītis

Pirmsjāņu laikā laimējās ieraudzīt skatu: divi jauni cilvēki
grāba sienu. Vai retums? Retums gan! Jo pat gotiņu novadā
ieraudzīt nav tik vienkārši.
Visai plaša teritorija ir aprūpējama ap
Līgas un Anda Ūdru «Liānām». Siens
savālots, tiek sagrābts, bet kam tas
tiks? Ir cerība, ka tomēr kādu gotiņu
laimēsies atrast. Pašu mājā vajadzības
pēc lopbarības nav.
Siena grābēju rokās jauki, viegli
grābeklīši, paša saimnieka Anda roku
darbs.
Tieši tas, izrādās, bija pavediens
sarunai par nopietnāku nodarbi – mājas
būvi.
Glīta moderna, divstāvu ēka.
«Liānas» projektējis pats saimnieks,
pēc profesijas būvinženieris.
Nams tapis ātri, divos gados. Kā pie
tāda tikt gados jauniem cilvēkiem?
Izrādās, ka naudiņa četros gados sapelnīta Anglijā. Arī tagad, pēc atgriešanās

Latvijā, abiem ir darbs.
Kuru katru brīdi Ūdri ir gaidīti angļu
zemē, arī darba samaksa tur ir vilinoša.
Bet? Līga un Andis: «Vienmēr zinājām,
ka savu ligzdu vīsim Latvijā! Pat domu
nepieļāvām, ka uz mūžu paliksim
ārzemēs! Te ir vecāki, draugi, vēlami
kaimiņi.»
Jaunajai ģimenītei pieder pat sava
birztaliņa! Ir paspēts izkopt birzi un izrakt
dīķi, kur ielaistas zivis. Divos hektāros, ja
tos rūpīgi kopj, darāmā pietiek.
Vēl ieguvums Jelgavas 1. ģimnāziju
beigušajiem esot svaigais gaiss un
klusums. Zemītes smarža. Izaugot arī
savi lociņi un dillītes.
Sastapt starojošus, ar dzīvi apmierinātus cilvēkus, kuri pat nepiemin
biedējošo vārdu krīze, vai tas nākas
bieži?
Nosvinētas «Līgas», atkal bijis gaišs
notikums!
Miklainajā laikā zāle aug kā negudra.
Droši vien lazdas koka grābeklīši atkal
tiks likti lietā.

FK Ozolnieki vadībā!
LR čempionāta 2.līgas Zemgales
zonā šogad piedalās septiņas komandas: Tukums, Bauska, Dobele,
Ķekava, Jelgava- Viola, Jelgava
BJSS, Ozolnieki. Pēc pirmā izspēlētā apļa FK Ozolnieki ir izvirzījušies līderpozīcijā. Čempionāts
sākās maija vidū un turpināsies
līdz oktobrim, kad tiks noskaidrots
uzvarētājs, kuram būs iespēja cīnīties ar cita reģiona čempioniem
par iekļūšanu 1.līgā.
F K O z o l n i e k i ko d o l u v e i d o
novadā dzīvojoši jaunieši trenera R.Štopja vadība. Čempionātā

piedalāmies trešo sezonu un ir
vērojams progress. Jaunieši, kam
ir interese spēlēt futbolu, lūdzu!
Treniņi notiek trīsreiz nedēļā laukumā nr.2 (veikals Arka).
Liels paldies jāsaka mūsu šobrīd vienīgajiem atbalstītājiem
Ozolnieku novada domei, kas ļauj
izmantot futbola laukumus spēlēm
un treniņiem, kā arī atbalsta finansiāli. Uzņēmēji, kas vēlas ieraudzīt
savu vārdu uz formas krekliņiem,
vietas vēl daudz!
Artis Rītelis,
FK Ozolnieki kapteinis

Ozols harmonijā
ar mājas vizītkarti

Ceriņkrūms pie «Ceriņiem»
Kāds māju nosaukums ceriņu
laikā visvairāk simbolizē šo
ziedu laiku? Tak jau «Ceriņi»!

Galvenās mākslinieces gods pienākoties saimniecei.
Pat nikna sala spelgoņā «Ceriņu»
uzraksts prātā atsauks skurbinošo
Tieši šāds māju nosaukums ie- ceriņziedu laiku. Kura sirdi gan
grebts labi salasāmiem burtiem uz neielīksmo smaržīgais ceriņzars?
dzeltenīga
fona. Plāksni pārsedz
jumtiņš.
Šo māju
v i z ī tk a r t i
ilustratīvi
dabīgā ve
idā pilnīgo
blakus augošs ceriņkrūms.
Te t e les māju
saimnieki
ir Māra
un Ivars
Morozi.

Kāda ceļa malā piesaista
māju nosaukums «Spīganas».
Ne mazāk intriģējoši, – kā šis
nosaukums materializēts.
Tā nav tikai plāksne ar māju nosaukumu, bet pārdomāta kompozīcija.
Balsta mūrējumu nosedz jumtiņš.
Nez ko kurienes atlidojusī pūce
izvēlējusies tieši šo vietiņu, nepakustoties ne par sprīdi. Ansamblī iekļauta
bija arī pastkastīte – kādam glītā lieta
pārmēru iekārojās...

Iebraucamā ceļa malās košumkrūmi, nopļauta zālīte. Pāri visam plešas
senatnīga ozola varenie zari. Zāliena
pļāvēji esot, kā paskaidroja jaunais
māju saimnieks Edgars Pakalns,
«mēs abi ar brāli», bet oriģinālo mājas vizītkarti izveidojis puišu tēvs,
cilvēks ar zelta rokām.
Ja katrs lauku sētas īpašnieks kaut
nedaudz padomātu par savas mājas
savdabību.... Viena no iespējām
– māju nosaukuma izveide. Arī vienkāršībā ir savs skaistums.
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OZO hallei – gads

Mīļi sveicam jūlija jubilārus !
Lai nu gadi skrien ar joņiem,
Mums būs stipras vēl delnas
No ābeļu ziedu rasas,
No pašu zemītes melnas.

Ar dziesmām, dejām,
hokejistu, daiļslidotāju un šorttrekistu paraugdemonstrējumiem,
draudzības spēli hokejā,
kā arī salūtu «Ozo» ledus halle 31.maijā svinēja gada jubileju.

Arta Slagovska
Ausma Pīrāga
Hermīne Auza
Vanda Ašmane
Valentīna Timofejeva
Ivans Kurts
Jānis Vekša
Arnis Meizis
Konstantīns Zabeļins

Vislielāko interesi radīja
draudzības spēle hokejā ar
Latvijas izlases spēlētāju piedalīšanos. Laukumā devās arī
Novada dome «Ozo» ledus halles īpašnieks
Dainis Liepiņš. Uz ledus
Pateicos visiem novada iedzīvotājiem par man
sacentās vietējā jeb Aigara
izrādīto uzticību, to pierādot ar balsojuma
Ciprusa komanda un viesu
rezultātu pašvaldību vēlēšanās.
jeb Miķeļa Rēdliha komanda.
Māris Ainārs Spraigā cīņā uzvarēt izdevās
viesiem ar rezultātu 11:8.
Kaut arī rezultāts pierādīja,
Pateicība
ka
pārāki bija viesi, pēc spēles
A.god.Aināra kungs!
Sirsnīgi pateicamies par mūsu organizācijai sniegto atbalstu, sekoja aizraujoša «bullīšu»
sērija, kuru izspēlē piedalījās
kas bija ļoti nepieciešams un tiks pienācīgi novērtēts.
Apsveicam Jūs ar uzvaru vēlēšanās un ceram uz turpmāko arī komandu vārtsargi. «Bullīšos» pārāki ar 4:1 izrādījās
sadarbību!
mājinieki.
Ar patiesu cieņu
Skatītāji varēja vērot arī
Norberts Vizulis,
jaunos un talantīgos daiļsliZemgales Latviešu strēlnieku biedrības priekšsēdētājs
dotājus, kā arī iepazīt vienu
• 15.07. no plkst. 11 – 12 Puiši un meitenes, kam sapnis apgūt sitamos instrumentus
– izmantojiet iespēju iepazīt bungu spēli pie
pazīstamā mūziķa G. Lintiņa meistarklasē!
• No plkst. 12 – 12.30 LNT šova “Zelta
talanti” uzvarētāju “Drums Clinic” un Ozolnieku Mūzikas skolas jauno bundzinieku koncerts! Ieeja:
Ls 1,00
• No plkst. 11 – 15 Brīvdabas atrakcijas pie tautas
nama. Ieeja: Ls 0,50
• 16.07. un 30.07. plkst. 19 – 21 Ielūdz “Salsas” vasaras deju klubiņš! Aicināti visi, kas dzīves kaislības vēlas
ietērpt valdzinošā dejotprasmē! Mācīsimies un svinēsim
deju! Ieeja: Ls 2,50
• 24.07. plkst. 19 Ozolnieku amatierteātra izrāde
– komēdija M. Freins “Aiz priekškara”. Ieeja: Ls 2,00
(skolēniem, pensionāriem Ls 1,00)
• 1.08. Ozolnieku Tautas nama amatierteātra izrāde G.
Priede “Vikas pirmā balle” Režisore: Dace Vilne. Ieeja: Ls
2,00 (skolēniem, pensionāriem Ls 1,00)
Info pa tālr: 63050144, 26525350

Salgales draudze aicina
uz kapu svētku svētbrīdi
Garozā 1.augustā
Katrīnas kapos plkst.12
Segļu kapos plkst.13
Lībiešu kapos plkst.14

Aizsaulē aizgājuši:
Eduards Ikaunieks (1907)
Gaļina Konopacka (1944)
Tamāra Kozlova (1927)
Pēteris Majevskis (1941)
Vizma Meldriņa (1929)
Večeslavs Orups (1964)

Emburgā 8.augustā
Igauņu kapos plkst.12
Baznīcas kapos plkst.13
Zosēnu kapos plkst.14
Trunnu kapos plkst.15

no visjaunākajiem sporta
veidiem – šorttreku.
Pie «Ozo» halles klausītājus priecēja dziedošie vokālistu konkursa «Oži dzied»
dalībnieki, Maija Lūsēna un
viņas meistarklases grupa, kā
arī grupa «Labvēlīgais tips».
«Šo gadu kopumā vērtēju
ļoti labi. Pirmais gads jau
vienmēr ir visgrūtākais, taču

ir iedzīvojies gan hokejs,
gan daiļslidošana. Nākotnē
plānojam attīstīt arī šorttreku
un kērlingu. Domājam arī par
dažādām treniņnometnēm.
Vienmēr jau var labāk, tāpēc
mēs strādājam un mācāmies, lai pilnveidotos,» stāsta
«Ozo» halles īpašnieks Dainis
Liepiņš.
Ilze Aleksa

Tautas nams uzzied un svin!
Jūnijā tautas nams
aicināja mazus un lielus
apmeklētājus atklāt
vasaras brīvlaiku un
ielīgot Saulgriežu svētkus.
10. jūnijā pie tautas nama
notika pirmais vasaras pasākums - atrakciju diena “Ciemos pie indiāņiem!”. Bērnus
sagaidīja Vinnijs Pūks, iepazīstinot ar “virsaišu komandu”, kas bija sarūpējuši mazajiem draugiem dažādus spēka
un veiklības pārbaudījumus.
Pūks ar bērniem metās iekšā
piedzīvojumā un guva gandrīz
īstas “ekspedīcijas garšu”:
izjuta gan komandas garu,
gan izmēģināja spēkus, kāp-

jot klinšu virsotnē, gan cēla
vigvamus, cīnoties ar vēja
spēku. Laiks nelutināja ar
spožu sauli, bet tas neatturēja
zinātkāros neatlaidīgi iekarot
virvju takas, tēmēt ar kaķeni
pa grimstošiem kuģiem un
trenēt spēkus, jaucot un ceļot
indiāņu zīmju figūras.
15. jūlijā atkal gaidīsim
puikas un meitenes izmantot
iespēju aktīvi darboties atrakcijās un pavisam nopietni
apgūt bungu spēli pie mūziķa
Guntara Lintiņa. Mēs priecātos par vecāku ieinteresētību
rosināt bērnus labai un kvalitatīvai atpūtai!
16. jūnijā tautas nama apkārtnē sāka smaržot jāņuzāles: ģimenes kopā ar savām

Latvijas Augstskolu sporta savienība izsaka pateicību
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājam Mārim Aināra
kungam un visiem, kas palīdzēja „SELL studentu spēles 2009”
organizēšanas procesā:
Jānim Kažotniekam - novada domes izpilddirektoram
Klārai Stepanovai - Ozolnieku vidusskolas direktorei
Rasmai Skruļai - Ozolnieku vidusskolas skolotājai
Marinai Cīrulei - Ozolnieku vidusskolas skolotājai
Sarmītei Planei - Ozolnieku vidusskolas darbiniecei
Valentīnai Ginterei - Ozolnieku vidusskolas darbiniecei
Ērikam Belovam - Ozolnieku vidusskolas darbiniekam

Nepieciešama aprūpētāja slimai sievietei uz 5 stundām
dienā, arī ēdiena gatavošana. Dzīvesvieta Ozolniekos.
Tel. 28697142
Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

atvasēm Saulgriežu gaidīšanas laikā kopā ar folkloras
kopu “Dimzēns” mācījās
rotaļas, dziesmas un dejas,
atpūtināja kājas uz mīkstām
seģenēm, izmēģināja prasmes radošajās darbnīcās un,
koklei skanot, ziedu vainagā
pina trejdeviņas jāņuzāles.
Tik dažādi fantāziju tēli tapa
keramikas darbnīcā – gan
īpaši kausiņi, gan putni, gan
zvēri. Rotu darbnīcā sevi
izdaiļoja katrs – no dzīviem
ziediem veidoja rotas: gredzenus, krelles un rokassprādzes. Gandrīz ikviens uzpina
sev ziedu vainagu, daži mazie
- pirmoreiz dzīvē!
20. jūnijā pieaugušajiem
bija iespēja apgūt līgošanas
tradīcijas, kas spēj iekustināt
un atjaunot dzīvības spēkus.
Mācībās apguva, kā rotāt
sevi un mājvietu, kā gatavoties uguns rituāliem, kā
rīta rasā skaistumu iemantot
un izmantot dabas enerģiju,
pārvēršot svētkus iedvesmas
pilnā piedzīvojumā.
Ceru, ka arī jūspusē, lauku
sētā, jūras krastā vai tepat
Ozolnieku Jāņu pļaviņā Līgo
svinēšana sagādāja prieku
un agrā rītausmā ļāvāt saulei
sevi svētīt! Lai gaiša vasara!
Ilze Ungure
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