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Ar to ar’ „oži” slaveni,
Ka velo brauc it vareni!

Oficiālais reģistrs vēsta, ka Ozolnieku Lielajā velotūrē piedalījušies 565 braucēji. Pieskaitot tos, kuri reģistrāciju noseboja 
vai pievienojās pa ceļam, droši var sacīt, ka pedāļu minēju bija ap 600. 6.lpp

4. maijs deju kopas „Ozolnie-
ki” dejotājiem izvērtās dubult-
svētkos – Latvijas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas 
gadadienā tika svinēta kolek-
tīva 35. dzimšanas diena.

Prieks ir izstarot un šo prieku dāvi-
nāt citiem. Mēs uzrunājam skatītāju 
dejas valodā, katram savam skatītā-
jam dāvājot daļiņu no sevis. Es no 
sirds lepojos ar ikvienu savu dejotāju 
un visu mūsu kolektīvu!

Pirms 35 gadiem Ozolnieku kul-
tūras nama vadītāja Velga Freimane 
nolēma izveidot tautas deju kolektīvu, 
sameklēja tam vadītāju – Sarmīti Zalc-
mani (Ķepīti), izlika paziņojumu  par 
pirmo nodarbību un gaidīja dejotājus. 

Atnāca tikai daži, viņu vidū Alma 
Hipe, Lidija un Viktors Ļaksi. Un 
tieši šie cilvēki bija tie, kuri visaktīvāk 
piesaistīja citus dejotājus.

Tā – 1976. gada 16. aprīlī radās 
vecākās paaudzes deju kolektīvs 
„Ozolnieki”.

Kāda ir mūsu, manu dejotāju dzī-
votmāka?

Cilvēkiem otrreiz iespējams dzīvot 
nebūs, tāpēc sevi jāapliecina, neaizbil-
dinoties ne ar kādiem nelabvēlīgiem 
apstākļiem... Un mums dzīvot notekti 
palīdz DEJA.

35 gadu laikā kolektīva „latiņu” 
neesam nolaiduši... – vienmēr esam 
bijuši vadošie savā rajonā, bet nu jau 
arī vieni no vadošajiem valstī. Pēc 
2011. gada deju skatēm mums ir otrs 

Deja palīdz dzīvot

labākais rezultāts valstī!
Jubilejas koncertu ieskandinājām 

ar speciāli šim notikumam veidotu 
Viļa Ozola deju svītu un īpašām balles 
dejām, kuras mums iestudēja horeo-
grāfe Ineta Indriksone no Limbažiem. 
Ar novada pašvaldības un tautas nama 

atbalstu tika gādāti jauni tērpi, par 
kuriem esam ļoti pateicīgi.

Deja nebeidzas, bet mūžīgi tur-
pinās!

Mārīte Skrinda,
deju kopas „Ozolnieki” vadītāja

Novada iepirkumu komi-
sija bija patīkami pārsteig-
ta: atverot piedāvājumu par 
jaunā bērnudārza celtnie-
cību, nācās iedziļināties 16 
pretendentu solītajā.

Anita Bībere, deputāte, iepir-
kumu komisijas priekšsēdētāja: 

„Izskatījām galvenos raksturo-
jošos rādītājus – cenu, būvdarbu 
izpildes un būvdarbu garantijas 
termiņu. Darbu izpildes izmaksas 
visiem 16 konkurentiem nav krasi 
atšķirīgas. Garantija gan ir dažāda 
– no 60 līdz 240 mēnešiem.

Nozīmīga būs piedāvājuma 
atbilstība kvalifikācijas prasībām. 
Izturot kvalifikācijas prasības, 
tālāk tiks izvērtēta tehniskā 
specifikācija.”

Kurš  
piedāvā-
jums būs 
vispievilcī-
gākais?



Nolēma:
- Piešķirt Ozolnieku novada svētku 

rīkošanai 2011.gada 23.jūlijā finan-
sējumu pēc apstiprinātās tāmes no 
2011.gada budžeta līdzekļiem nepa-
redzētiem gadījumiem.

- Uzsākt projekta „Celtnieku ielas 
posma rekonstrukcija Ānē” realizā-
ciju. Finansēt projektu, piesaistot 
banku aizdevuma līdzekļus.

- Apstiprināt novada domes soci-
ālo lietu komitejas sēdes protokolu 
Nr.6 un Nr. 7 par trūcīgas ģimenes 
statusa piešķiršanu, sociālo pabalstu 
un brīvpusdienu piešķiršanu novada 

maznodrošinātajām ģimenēm.
- Atbalstīt novada skolēnu vasaras 

nometņu organizēšanu Ozolnieku 
vidusskolā (116 skolēniem), Salgales 
pamatskolā (20 skolēniem),Garozas 
pamatskolā (30 skolēniem), Teteles 
pamatskolā (20 skolēniem), Ozol-
nieku Mūzikas skolā (50 skolēniem) 
un segt ēdināšanas izdevumus  Ls 
1380.

- Atbalstīt Latvijas bērnu fonda 
rīkoto vasaras nometni bērniem ar 
speciālām vajadzībām un mazno-
drošinātām ģimenēm un piešķirt Ls 
1100 Ozolnieku novada 5 bērniem 

ar īpašām vajadzībām nometnes 
izdevumu daļējai segšanai.

- Precizēt pašvaldībai piekrītošās 
zemes vienības.

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Noteikt lietošanas mērķa maiņu 

zemes vienībām Ozolniekos, Pūpolu 
ielā, (8 adreses).

- Nodot atsavināšanai neapbūvētu 
zemes vienību, nosakot, ka atsavi-
nāšanas veids ir pārdošana par brīvu 
cenu.

- Uzlikt par pienākumu SIA  
“JAACS” atjaunot caurlaides ie-
priekšējā stāvoklī; būves nojaukšanu 

saskaņot būvvaldē. Visus ar būves 
nojaukšanu saistītos izdevumus sedz 
būves īpašnieks.

- Izmaksāt pabalstu sakarā ar ne-
nodrošināšanu ar vietu pirmsskolas 
izglības iestādē Ls 50 septiņām 
personām.

- Piešķirt ikgadējo atvaļinājumu 
novada domes  priekšsēdētājam 
Mārim Aināram no 2011.gada 1.jūnija 
līdz  2011.gada  15.jūlijam ieskaitot.

- Finansiāli atbalstīt volejbola 
komandas „Poliurs/Ozolnieki” pie-
dalīšanos starptautiskajā volejbola 
čempionātā Nīderlandē.

Novada domes maija sēdē

Ekspluatācijā pieņemtie ob-
jekti
Dzīvojamās mājas – 1
Mākslīgās ledus halles 
rekonstrukcija – 1

Būvatļaujas
Dzīvojamās mājas – 2
Elektroapgāde – 1
Inženierkomunikācijas – 1

Būvvalde

Aprīlis
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Pagaidām 32 metrus garais 
dūmenis ir kā eksponāts – 
pirms SIA „Ozolnieku KSDU” 
to liks lietā.

Pavisam nesen tas atradās uz 
komunāldienesta kurtuves (tagad 
uzņēmuma) jumta.

Arī dūmenis ir sava laika lieci-
nieks.

Pēteris Jakovels vēsturi atceras: 
„Pirmo kurtuves dūmeni uzcēla 
1972. gadā, šo – otro – uzlika 80. 
gadu vidū.

Kopš gāzes apkures ierīkošanas 
skurstenis netika izmantots. Iz-
lēmām, ka tas ir jādemontē  - gan 
drošības labad (metālu „saēd” koro-

zija), gan skata dēļ. Mūsu uzņēmuma 
plānos ir sakārtot ne tikai ēku, bet 
arī visu teritoriju. Tas nāks par labu 
Ozolnieku kopskatam. Skurstenis 
pie dzīvojamām mājām akcentē rūp-
niecisko zonu, tagad katlu māja vidē 
neienesīs disonansi.”

„OA” vēroja dūmeņa demontāžu. 
Process ilga vairākas stundas. Ir 
jābūt vīra dūšai, lai pacēlāja grozā 
augstumā troses pieāķētu pie dū-
meņa. To veica Jānis Zarečņevs un 
Igors Dombrovskis – speciālisti ar 
stropētāja apliecībām. Atraisījās trose 
pēc troses, līdz darbs bija metinātā-
jam Gintam Vaiņēvičum. Metinātājs 
apdomīgi nogrieza troses. Firmas 
„Tandem Trans” krāns, autopacēlājs 

Demontēts Ozolnieku  
garākais skurstenis

no SIA „Modrs” un komunāldienesta 
vīru brigāde rīkojās saskaņoti – skur-
stenis iegūla zemē tieši tajā vietā, kur 
ieplānots.

Tagad dūmeni gaida pārtapšana, 
ierīkojot komunikācijas.

SIA „Ozolnieku KSDU” 
veic uzņēmuma klientu ūdens 
plūsmas mērītāju rādījumus.

Rādījums tiek nofiksēts un katrs 
mezgls nofotografēts, lai secinātu, 
vai nav nepieciešams pārbūvēt mez-
glu, vai tas atbilst LR būvnormatīvu 

prasībām.
Uzņēmumu vadītāju ievērībai!
Sākot no 1. jūnija komunāldienests 

vairāk nelasīs skaitītāju rādījumus 
uzņēmumā. To pienākums būs pa-
šiem paziņot skaitītāju rādījumus 
„Ozolnieku KSDU”. Mūsu e-pasts: 
info@oksdu.lv, tel. 63050118, var 

izmantot arī mūsu mājas lapu.
Savā darbībā pārņemsim Latve-

nergo aprobēto pieredzi.
Gadījumos, kad rādītāju nolasīšana 

dažādu iemeslu dēļ ir apgrūtināta, 
praktizēsim individuālu pieeju.

SIA „Ozolnieku KSDU”

Kā ar ūdens plūsmu Jūsmājās?

Autobusa pieturai blakus 
SAC „Zemgale” ir sabojāti 
divi lielie stikli. Nav šaubu, 
ka sists ticis ar smagu priekš-
metu!

Autobusu pieturvietas tiek iekār-
totas par nodokļu maksātāju naudu. 
Tās ir visu iedzīvotāju kopējās vēr-
tības. Ja tās tiek ļaunprātīgi bojātas, 
pret to ir jāvēršas!

Būsim saimnieki savā novadā!
Vai tiešām neviens neredzēja 

vandālisko pieturvietas demolēšanu, 
nespēj sniegt nekādu informāciju 
Pašvaldības policijai?

Būsim saimnieki savās mājās! 
Nepaiesim garām, neatstāsim neie-
vērotu nevienu ļaunprātību! Kārtību 
spēsim nodrošināt tikai ar iedzīvo-
tāju atbalstu.

Novada Pašvaldības policija

Dinu Petrovu Ānes ciematā 
iepriecina „skaists celiņš gājē-
jiem un velosipēdistiem”.

Taču viņa pauž sašutumu par 
vietējo traktoristu, kurš braucot pa 
celiņu, lai varētu uzart dārzu. „Vēl 
pāris reizes izbrauks, un būs bojātas 
trotuāra maliņas. Šādus cilvēkus 
vajadzētu sodīt.”

Vēstulē rakstīto vērtē izpilddirek-
tors Pēteris Veļeckis:

- Tāda tipa traktors, par ko runā 
vēstulē, sver aptuveni 900 kilogra-
mus. Traktors svara ziņā ir līdzvērtīgs 
celiņu apkopšanas tehnikai, piemē-
ram, sniega tīrītājam, kas ietves 
nebojā.

Šķērsojot celiņu, traktoristam ir 
jāaizvāc zemes paliekas.

Šajā gadījumā esmu izsacījis aiz-
rādījumu.

Lasītājs

Augsnes  
paliekas 
traktoristam 
jāsavāc
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Atzīmējot Černobiļas atom-
elektrostacijas 25. gadadienu, 
kopā tika pulcināti Jelgavas, 
Jelgavas un Ozolnieku novadu 
vīri.

No Ozolnieku novada uz Černobiļu 
bija spiesti doties divi glābēji no Sid-
rabenes, 7 – no Cenu pagasta un 11 
vīri no Ozolniekiem.

Svinīgajā sēdē viņi saņēma ziedus 
un balvas.

Viens no černobiļiešiem ir Viktors 
Kalnets.

Urālu latvietis labi atceras to 
laiku.

- Mani paņēma 1987. gada aprīlī no 
Mehāniskās rūpnīcas Ozolniekos. Pēc 
specialitātes esmu metinātājs.

Rīgā iesēdināja armijas kravas 
lidmašīnā. Izkāpām Žitomiras apga-
balā. Dzīvojām teltīs. No turienes 
veda darbā uz Pripeti. Pripete atro-
das pāris kilometru no Černobiļas 
atomstacijas. Bīstamības zona – 30 
kilometri. „Sarkofāgs” bija kļuvis 
par graustu. Pamatā tur aug skujkoki 
– skujas sadzeltējušas, viss izdedzis, 
sarkanbrūns.

Darbadiena kā visā PSRS – no 
plkst. 8 – 17. Pusdienas atveda.

Bīstamības kontrole? Uz papīra jau 
bija! Patiesībā neviens neko nezināja, 

Černobiļas absurds 
šodienas skatījumā

kāds katram ticis apstarojums. Dozi-
metru reāli pat nebija! Neviens par 
mums zinis nelikās, cik patiesībā esi 
apstarots. Priekšnieki pieņēma kaut 
kādus orientējoši vidējus rādītājus, 
pareizināja ar tur nostrādāto dienu 
skaitu, un... bilde skaidra!

Šodienas skatījumā tas, kas notika 
Černobiļā, ir bijis pilnīgs absurds, 
totāla bezatbildība no valsts vadītāju 
puses! Nekādas intereses par cilvē-
kiem! Mans atalgojums – invaliditātes 
3. grupa. Cietušas ir locītavas, reibst 
galva.

No Jelgavas puses bijām daudzi. 
No maniem draugiem – cits miris, 
cits – invalīds. Veselība man ir zau-
dēta, un to kompensēt nevar ne ar 
ko. Kā vārdā?

Kā darbu sākusi SIA „Ozol-
nieku KSDU” dārzniece Aus-
ma Melluma, kāds ir viņas 
skatījums?

- Ir jāizveido pārdomāta, stilā 
izturēta kopainava.

Jāpārlūko, kas laika gaitā pār-
mēru sakuplojis, nevietā izaudzis 
vai savu mūžu nodzīvojis, tātad – 
izrokams ārā vai nozāģējams.

Ne vienā vien nama pagalmā, 
labu gribot, katrs savā izpratnē 
ir izveidojis puķu dobes. Rezul-
tāts – ainaviskās vides sašķeltība, 
fragmentārisms.

Ir arī pozitīvi piemēri. Vienotas 
koncepcijas risinājums ir atrasts 
„Aizupēs”, 5. mājā. Puķes, krū-
mi, - viss ir sastādīts pārdomātā 
sistēmā ar domām par perspektīvu 
stādījumu izveidi. Te lieliskais 
rezultāts ir panākts, visiem mājas 
iedzīvotājiem kopīgi vienojoties, 
ko un kā darīt.

Bet tepat centrā? Puķu dobītes 
blakus, katrai savs apmaļu „ro-
tājums”! Pagalmā redz akmeņu, 
ķieģeļu lausku, plastmasas, dēļu, 
metāla sietu u.c. materiālu iežo-
gojumus.

Visdabīgāk puķu dobe izskatās, 
iekļauta zāliena l īmenī,  nevis 
krietni pacelta uz augšu.

Tagad, stādīšanas laikā, namu 
iedzīvotājiem vajadzētu salikt 

prātus kopā un padomāt, kā veidot 
jauku ārtelpu.

Tipiska kļūda, kas Ozolniekos 
tiek pieļauta, ir dekoratīvo krū-
mu – jasmīnu, spireju, forsītiju 
un bārbeļu nepamatota regulāra 
apgriešana. Tā dara, vienīgi vei-
dojot dzīvžogu! Atsevišķi augošam 
krūmam vai krūmu grupai ir jāļauj 
augt dabīgā veidā, parādot tā pa-
tieso pievilcību. Krūms, protams, 
jāapkopj, bet vienīgi izgriežot sau-
sos un novecojušos zarus.

Kāpēc neiespaidoties no Latvijā 
labākā piemēra sakoptības ziņā 
– Ventspils? Atsevišķās vietās 
varētu atrasties ziedu skulptūra 
vai ziedu paklājs – Ozolnieku 
vidusskolas floristi sevi jau ir 
pierādījuši kā veiksminiekus pat 
Latvijas mērogā!

Ozolniekiem cauri plūst auto-
braucēju straume, Rīgas ielā daudz 
ko varētu vēlēties.

Skaistumu radīt varam kopā: 
pašvaldība, komunāldienests un 
mēs, paši iedzīvotāji. Ikvienam 
labprāt sniegšu padomu, izsacīšu 
ieteikumus.

Darbosimies saskaņoti!
Sirsnīgs paldies par košumau-

gu dāvinājumu Ārijai, Dzidrai, 
Mārai, Līvijai un Anatolijam 
Ozolniekos! Īpašs paldies Jurim 
Indrušonokam no Emburgas 
par dāsno labvēlību!

Salikt prātus kopā

Pašvaldība solījumu izpildījusi
Vēl nesen iedzīvotāji 

diskutēja par nozāģētajām 
liepām Ozolniekos, Upes 
ielā. 

Kāds ir viņu viedoklis pēc stā-
dījumu atjaunošanas? Pašvaldība 
savu solījumu - iestādīt jaunus 
kociņus - ir izpildījusi.

Kociņus Lielās talkas dienā 
iestādīja pašvaldības darbinieki 
kopā ar vietējiem iedzīvotā-
jiem.

Jūsu domas par jauniestādīto liepu aleju?
Inta, 
auklē maz-
meitu Rēziju:
- Pa gabalu 
lielie koki bija 
jau skaisti , 
taču vējā zari 

krakšķēja. Tiem, kuriem bija 
iebildumi pret koku nozāģēšanu, 
oponēju: „Situācija riskanta. 
Pati redzēju, kā krīt zari. Vai 
drošība nav galvenais?”

Vladimirs:
- Visam savs 
l a iks !  Kad 
liepai ir iztru-
pējis vidus, tā 
savu mūžu ir 

nokalpojusi. Bērni kokos spē-
lējās, bija savilkuši dēļus, tas 
bija bīstami!

Sandra:
- Sākumā bija 
šoks – tāds 
tukšums! Es 
tur bieži ar 
suni pastai-

gājos. Taču tad, ka vecie koki 
čīkstēja un brakšķēja, omulīgi 
nebija. Labākais, kas var būt 
– jauni kociņi vietā! Ļoti veik-
smīga atjaunotne!

Aldis:
- Pozitīvs 
r i s i n ā -
jums! Ja 
liepām ir 
trupe, tad 

ir tikai viens ceļš – nozāģēt. 
Jaunās liepiņas spēcīgas, 
zaļo, ka prieks!

Aigars:
-  Vec ie 
zari pa-
l a i k a m 
l ū z a ! 
Vietā ir 

iestādīti ļoti spēcīgi koci-
ņi. Drīz vien sagaidīsim 
lapotni.
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Latvijas Lielajā talkā Ozol-
nieku novadā piedalījās ap 
1000 dalībnieku.

Talciniekiem pašvaldība atvēlēja 
3100 maisus un 700 pārus darba 
cimdu.

Novada Lielās talkas koordinators 
Aivars Strods: „Šogad īpaši aicinājām 
iedzīvotājus pievērsties savai tuvāka-
jai apkaimei.

Cildināmas ir daudzas ģimenes, 
kuras darbojās kopā ar saviem bēr-
niem.”

Tas bija arī īstais laiks stādīt koci-
ņus: liepas tika iestādītas pie Salgales 
pamatskolas un Ozolniekos, Upes 
ielā, kur pašvaldības darbiniekiem 
palīdzēja vietējo māju iedzīvotāji.

Īpaša bija talkas diena Emburgā: 
tika pabeigta pagastam piederošās ze-
mes apmežošana, lai, iebraucot ciema 
teritorijā, pavērtos pievilcīga ainava. 
Talcinieki iestādīja 1000 egļu.

Sidrabenes pagastā Lielupes kras-
tā atkritumus vāca Hincenbergu 
ģimene, bet meža teritorijā darbojās 
Ziemeļi.

Organizatorisks talants piemīt 
Olitai Neretniecei no Pavasara ielas 
Ozolniekos. Viņa spēja talkai mobi-
lizēt arī kaimiņus, ne tikai ģimeni. 
Klijēnu ceļa malas un mežmalu tīrīja 
12 Pavasara ielas iedzīvotāji.

Vienbalsīga atziņa:  
„Atkritumu kļūst mazāk”

Rīgas ielas apkaimē pie „Aizupēm” 
nepagurusi līdz pat vēlai pēcpusdie-
nai atkritumus vāca Jurģu ģimene.

Dalbes ciema iedzīvotājs Andis 
Dobrājs ar savu minitraktoru kursēja 
no tilta līdz šosejai: „Pagājušogad 
savācām 150 maisus, šogad – simt. 
Tīrīšanas komandu veido 30 cilvēki, 
9 ģimenes: draugi, radi, kaimiņi.”

Reinis Grapmanis, stumdams 
smagu ķerru, paskaidroja: „Šī ir 
lielās stratēģijas strukturēta opti-
mizācija”.

Tagad Dalbes mašīnu stāvvieta ir 

sakopta. A. Dobrājs: „Bet cik ilgi? 
Kamēr teritorijas saimnieki „ceļinie-
ki” neapjēgs, ka šajā vietā kā ēst ir 
nepieciešami lielie konteineri, tīrības 
te nebūs!”

Savervētais (?) vai brīvprātīgais 
Dalbes talcinieks Jānis Kvante: „At-
kritumu tvertne ir nepieciešama arī 
pie Dalbes dzelzceļa stacijas. Novada 
Pašvaldības policijai ir jāmudina abas 
lielās organizācijas to izdarīt!”

Tikai nedaudz metru no auto stāv-
laukuma Dalbē paveras krimināla aina 
– varen apjomīga nelegāla atkritumu 

izgāztuve! Esot privātīpašums... 
Saimnieks uz to pusi acis nav rādījis. 
Dalbes iedzīvotāji: „Gaidām novada 
Pašvaldības policiju. Sākt vajag kaut 
ar administratīviem protokoliem. 
Novadam kauns un negods!”

Par kārtību ir gādāts Jaunpēter-
niekos, diemžēl skatu bojā atsevišķi 
grausti.

Kā talkas koordinatora, tā arī pašu 
talcinieku atziņa: „Sākam domāt 
par sakoptu vidi. Atkritumu kļūst 
mazāk”.

Sidrabenes pagastā ir tradīcija 
katru pavasari apmežot daļu no 
pagastam piederošās zemes.

Par to tuvāk stāsta novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vīgants:

- Šogad mērķis īstenots: pēc 6-7 
gadu talkām pabeidzām atlikušās te-
ritorijas apmežošanu, kur iestādījām 
1000 egles.

ANO 2011. gadu pasludinājusi par 
starptautisko Meža gadu ar devīzi: 
„Mežs cilvēkiem!”

Meža dienās neslinkoja arī pagasta 
mednieki, iestādot ap divarpus tūksto-
šus dažādu koku sugu stādus. Apmežo-
tas tika lauksaimniecībai nepiemērotas 
zemes.

Zemnieku saimniecība „Medņi” šopa-
vasar ir apmežojusi ar bērziem, eglēm 
un priedēm 10 hektārus. 

Lauksaimniecībai nepiemērotas, ne-
auglīgas platības, kas ir tālu no ceļiem, 
cieš no pārmērīga mitruma, īpaši palu 

Šogad devīze:  
„Mežs cilvēkiem!”

laikā, ir īstās vietas mežu stādīšanai, tas 
izdarīts 200 hektāru lielā teritorijā.

Meža konsultāciju pakalpojumu 
centrs rīkoja pagastā Meža dienu pasā-
kumu skolēniem ar mērķi – praktiski 
darbojoties meža darbos, izprast meža 
apsaimniekošanas ciklu.

20 jaunas liepiņas gar iebraucamo 
ceļu uz skolu iestādīja Salgales pamat-
skolas kolektīvs.

Izsenis Salgales un Garozas pagasts 
bijis ievērības cienīgs tieši ar mežu 
bagātību.

Katru dienu kā autobraucējs 
dodos no Brankām uz Ozolnieku 
vidusskolu. Gribot negribot nā-
kas vērot novada velobraucēju 
uzvedību.

Visvairāk satiksmes noteikumus 
neievēro pusaudži, taču arī pieaugušie 
nav bez vainas. Klasisks variants: ve-
losipēdisti (velosipēdistes) brauc divās 
rindās, omulīgi tērzē.

Ļoti bieži pusaudzis ved savu draugu. 
Draugs bramanīgi stāv kājās, velosi-
pēds streipuļo.

Kāda vajadzība velosipēdistam 
braukt pa Rīgas ielu, ja gar to ir lab-
iekārtots veloceliņš? Uz Rīgas ielas ir 
īpaši intensīva satiksme, negadījumos 
visvairāk cieš velobraucēji.

Parādīt kreiso pagriezienu daudziem 
šķiet apgrūtinoši – tāds zellis burtiski 
nozibina gar mašīnas priekšpusi, veicot 
kreiso pagriezienu.

Skūteri pa gājēju celiņu braukt ne-
drīkst, bet aizliegumu ignorē.

Uz kvadraciklistiem, šķiet, neattie-
cas ne noteikumi, ne ierobežojumi! 
Ozolniekos sūkņu stacijas un attīrī-
šanas ietaišu tuvumā ir neliels meža 
kvartāls. Mežs ir pārvērsts par neliku-
mīgu kvadraciklu un sporta motociklu 
trasi jeb mototehnikas placdarmu. Cieš 
meža zemsedze.

Vakaros starp domes ēku un „Zīlīti” 
uz koplietošanas ceļa skrituļo, kaut to 
varētu darīt uz laukuma nedaudz tālāk. 
Ozolniekos noteikti jāpadomā par 
skeitparku. Vandālisms rodas no dīkdie-
nības. Ar to es izskaidroju arī autobusu 
pieturvietas sadauzītos stiklus.

„Sava republika” ir Brankās, Spar-
takā: uz brauktuves jaunieši saliek 
pudeles, tusējas. Kāpēc? Esot „labais 
tonis”.

Skarbu toni laiks teikt novada Paš-
valdības policijai.

Ainārs Kākers,
skolotājs

Vērojumi ikdienā  
neiepriecina
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Ozolnieku vidusskolā cie-
mojās 46 viesi no septiņām 
dažādu valstu skolām: Turcijas, 
Portugāles, Bulgārijas, Vācijas, 
Polijas un Rumānijas. 

Kopā tās ir astoņas partnerības 
skolas, kuras no 2010. gada 1. augusta 
līdz 2012. gada 31. jūlijam īsteno ES 
Mūžizglītības programmas Come-

nius apakšprogrammas aktivitātes 
“Skolu daudzpusējās partnerības” 
projektu “Cultural Cocktail/Kultūras 
kokteilis”. 

Viena no nozīmīgākajām projekta 
aktivitātēm ir sanāksmes rīkošana ne-
dēļas garumā katrā skolā, kurā piedalās 
partnerības skolu pedagogi un skolēni. 
Ozolnieku vidusskola rīkoja projekta 
otro sanāksmi, kuras tēma bija “Tra-

dicionālie humoristiskie tēli”. 
Tā radās doma dziļāk iepazīt 
un viesiem prezentēt latviešu 
folklorā sastopamās tradicio-
nālās maskas un gājienus, ko daudzi 
pazīst ar nosaukumu “Ķekatas” un kas 
balstās uz joku un jautrības izdarībām. 
Tā arī šī tēma tika izspēlēta projekta 
sanāksmē, aicinot projekta dalībniekus 
veidot tradicionālās latviešu maskas, 

ietērpjoties tajās un griežoties jautrās 
latviešu dejās un rotaļās folkloras gru-
pas “Dimzēni” muzikālā vadībā. 

Irita Semane, 
Ozolnieku vidusskolas  
projektu koordinatore

«Kultūras kokteilis» - partnerības projekts

Vēl nesen skolā skanēja da-
žādu valstu valodas… 

Tika īstenots skolu daudzpusējās 
partnerības projekts. 

Projekts „Kultūras kokteilis” deva 
iespēju Ozolnieku vidusskolas skolē-
niem tikties ar vienaudžiem no sešu 
valstu septiņām skolām, ne tikai da-
žādās ar projektu saistītās aktivitātēs, 
bet arī neformālos pasākumos.

Tā bija lieliska iespēja mūsu sko-
lēniem pilnveidot valodu zināšanas, 
sadarboties ar citu zemju jauniešiem 
ikdienā, iepazīt citu tautu kultūru.

Ciemiņi dzīvoja gan viesnīcā, gan 
viesģimenēs. Ārzemju bērnu un viņu 
skolotāju atsauksmes par dzīvošanu 
ģimenēs bija ļoti pozitīvas!

Tikai kopā darbojoties – pašvaldī-
bai, izglītības pārvaldei, skolēniem, 

Sadarbība vienmēr ir veiksmīga!

skolotājiem, tehniskajiem darbinie-
kiem un vecākiem var izdoties veik-
smīgs, emocijām bagāts pasākums!

Pateicos ikvienam, kurš piedalījās 

projekta „Kultūras kokteilis” īste-
nošanā, īpaši – Ozolnieku novada 
pašvaldībai un  izglītības pārvaldei, 
projekta koordinatorei skolotājai 

Iritai Semanei, skolotājām – Ramo-
nai Jomai, Ievai Ziediņai, Renātei 
Bērziņai, Gaivai Mičulei, ēdināšanas 
firmai SIA”Konstants”, folkloras 
kopai „Dimzēns”, LLKC – par vies-
nīcu! Mīļš paldies vecākiem par 
sirsnību un atsaucību, kuri uzņēma 
savās ģimenēs ārzemju viesus:  
Amandas Tartilovas mammai, Filipa 
Gundara Bunča vecākiem, Nameja 
Kugrēna vecākiem, Anetes Legzdi-
ņas vecākiem un Mairitas Volmanes 
vecākiem.

Ozolnieku novads vienmēr lepo-
sies ar saviem cilvēkiem – gudriem, 
strādīgiem, atsaucīgiem, izpalīdzī-
giem, kuri gatavi ieguldīt savu darbu 
Ozolnieku novada attīstībā!

Klāra Stepanova,
Ozolnieku vidusskolas direktore

Ozolniekos savu darbību uz-
sācis bērnu rotaļu un attīstības 
centrs „Zaļais ābolītis”. 

Gaidīsim 2-3 gadus vecus bērniņus. 
Par centra darbības mērķi uzstādām 
nodrošināt augstas kvalitātes pirms-
skolas vecuma bērnu aprūpi, ietverot 
izglītības jomu, sociālās un veselības 
aprūpes funkcijas. Veidojot savu bērnu 
rotaļu un attīstības centra koncepciju, 
esam ietvērušas un atzīstam par vienā-
di svarīgām visas trīs šīs jomas, kas arī 
raksturos mūsu sniegto pakalpojumu, 
būs tā pievienotā vērtība. Jau gandrīz 
gadu ar lielu atdevi un atbildību esam 
tam gatavojušās. Mēs, Antra Borusa un 
Baiba Zacepina, esam centra vadītājas 
un audzinātājas vienlaicīgi, abām mums 
ir pedagoģiskā izglītība un pieredze. 
Īstenojot izglītības funkciju, ievēroja-
mi uzlabosim tās pasniegšanas veidu, 
izmantojot efektīvākās izglītošanas 
un audzināšanas formas un metodes, 
paņēmienus, t.i., bērniem praktiski 
darbojoties izzināt pasauli. 

Galvenās darbību metodes ir rotaļa 
un praktiskā nodarbošanās ( ekspe-
rimenti, situāciju un lomu spēles, 
ekskursijas, „mazo zinātnieku” no-

Gaida „Zaļais ābolītis”

darbības, bioloģiskā dārziņa iekopšana, 
rūpes par dzīvniekiem, to kopšana), tās 
ir metodes, kas vērstas uz saskarsmes 
prasmju, individualitātes un zinātkāres 
attīstību. 

Par bērna attīstību jāsāk domāt, ne-
vis izvēloties atbilstošu augstskolu vai 
arī meklējot izglītības pamatus pamat-
skolā, bet gan jau pirmsskolas vecumā. 
Vēlamies, lai bērnu centrs ir vieta, kur 
vienlīdz cieši sadarbojas trīs puses: 
audzinātāja, bērns un viņa vecāki. Visas 
puses apzinās savu līdzatbildību kvali-
tatīvas izglītības nodrošināšanā.

Paldies visiem vecākiem, kas izrādīja 
interesi un ieradās uz tikšanos. 

Gaidīsim 1.-3.06. no plkst. 8.00-
17.00 Dižozolu ielā 18, Ozolniekos.

       
Antra un Baiba

Kastaņu ielā 34, Ozolniekos ir 
atvērts jauns bērnu pieskatīša-
nas centrs „SALIŅA”.

„SALIŅA” jau gandrīz 3 gadus uz-
ņem mazos ķiparus Jelgavā, Smilšu ielā 
29a. Atsaucoties uz Ozolnieku vecāku 
pieprasījumu, tika nonākts pie idejas, 
ka Ozolniekos ir nepieciešama sava 
„SALIŅA”. Tagad vecāki var nemērot 
ceļu uz Jelgavu vai Rīgu, lai nogādātu 
savu bērniņu bērnudārzā. Dārziņa 
mājīgās telpas ir atvērtas mazuļiem 
no 1-3gadiem, bet, ja bērniņš jūtas labi 
lielākā kompānijā un jau prot spert pir-
mos soļus, tad uzņemsim arī no 11mē-
nešiem. Tuvākā nākotnē ceram arī 
uzņemt bērnus no 3,5-5gadiem. Taisīt 
raķetes, veikt eksperimentus, doties 
kosmosā un vienkārši jauki pavadīt 
dienu mazuļi varēs no plkst.7.00-19.00 
maziem bērniem drošās, piemērotās 
un sertificētās telpās. Dārziņš darbojas 
pēc sava dienas režīma, kur ir atvēlēts 
laiks nodarbībām, atpūtai, diendusai, 
āra pastaigai un rotaļām, kā arī 3rei-
zējai ēdināšanai. Ēdiens „SALIŅĀ” 
tiek gatavots uz vietas - kā mājās. 
Labprāt uzklausām vecāku ieteikumus 
ēdienkartes dažādošanai un atrodam 

risinājumu, ja bērniņam no kāda pro-
dukta ir alerģija.

„SALIŅĀ” bērni un audzinātājas 
jūtas kā daudzbērnu ģimenē, kur 
katram tiek atvēlēts laiks, mīlestība, 
pieskāriens. Lai panāktu ģimeniskās 
vides sajūtu, grupiņa tiek veidota 
samērā maza. 

„SALIŅA” piedāvā arī bartera darīju-
mus „Neturi sveci zem pūra”! Ja Jums 
ir ko mums piedāvāt, daļa no ik mēneša 
maksājuma tiek segta ar jūsu preci vai 
pakalpojumu.

Par to, kāda ir mūsu ikdiena, jūs 
variet ieskatīties SALIŅAS mājas 
lapā www.salina.lv vai zvanīt Sigitai pa 
tālruni 26776278 un nākt pie mums 
ciemos.

Sigita Aleksandrova,
vadītāja

“SALIŅĀ” jau iemītnieki!
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Pēc novada vadītāja Māra Aināra 
vēlējuma „Lai riepās turas gaiss, 
lai muskuļos spēks!” – tika uzsākts 
turpat 30 kilometru garais brauciens 
pa novadu, izmetot līkumu Jelgavā, 
noenkurojoties Cenu pagasta „Rei-
teros” pie zirdziņiem.

Braucot pa veco Rīgas – Jelgavas 
ceļu, nācās iziet pirmo pārbaudi 
– iepriekšējā naktī lietus bija izvei-
dojis varenas peļķes. Viens otrs tur 
atradās līmeniski ar visu braucamo. 
Romantika! Velobraucēja iemaņas 
apliecināja prasme braukt pa izmir-
kušu zemes ceļu, šoseju un grants 
klājumu.

2011. gads – iezīmīgs velotūres 
vēsturē. Pirms 11 gadiem bijām 
pulciņš braucēju. Tagad mainījies pat 
ārējais veidols: dzeltenas cepurītes, 
vienādas atstarojošās vestes – paš-
valdības rūpes par velosipēdistiem.

Lai arī joprojām daļa pusaudžu cen-
tās sevi īpaši demonstrēt, uzvedoties 
nedisciplinēti, pirmo barjeru veidoja 
14vīri un sievas tumšzaļos ģērbos 
un cepurēs ar OKSDU logo. Komu-
nāldienesta darbinieki demonstrēja 
savu piederību konkrētai „kastai”: 
sētnieki, apkopējas – putekļu slotiņu, 
elektriķi – lampiņas, siltumtehniķi – 
“čūsku”. Ūdens gan tika aizvietots 
ar uzrakstu.

Sporta nama vadība uzteica uzņē-
mumu par izdomu un atraktivitāti 
Labs piemērs, kam sekot!

Vispozitīvākais, ka bija daudz 
ģimeņu ar bērniem – diemžēl visas 
avīzītē neuzskaitīt.

Berķu-Bergu ģimenē septiņgadī-
gais Alekss esot pieredzējis brau-
cējs pat Siguldas trasē! Un brālītis 
Tomiņš (6) turot līdzi!

Jau otro gadu pieciem Iļjušono-

kiem šī diena esot kā svētki!
Mackēviču ģimenei kopā ar mam-

mu Zaigu un tēti Normundu, meitu 
Evu un dēlu Emīlu šis jau esot ses-
tais velobrauciens: „Jauka tradīcija, 
īsta svētku diena!”

Apbalvošanā jauks pūkainītis 
pienācās visjaunākajai braucējai – 
Justīnei Rēdlihai, kurai 19. maijā 
apritēja gadiņš. Tētis hokejists Mi-
ķelis: „Aizvakar nopirku velosipēdu, 
lai visa ģimene varam piedalīties 
velotūrē.”

Prieks par Riekstiņu ģimenes 
lieliski ekipētajiem jaunās paaudzes 
braucējiem Emīlu un Raiti! Sportisks 
tētis, sportiski bērni!

Jau 3. gadu speciāli uz Ozolnieku 
velotūri dodas Cīruļu ģimene no Āda-
žiem, jo „tas ir kolosāli! Ļoti žēl, ka 
mūsu novadā nekas tāds nenotiek.”

Edgars Kārklis no Valgundes 
saņēma balvu par spilgtāko, acīs 
krītošāko ekipējumu. Braucot četri 
Kārkli. Jo.. arī viņa novadā tik aiz-
raujošs pasākums netiekot organi-
zēts: „Ozolniekos ir ļoti sportiska 
sabiedrība. Brauciens organizēts 

lieliski. Ir pašvaldības atbalsts, to 
jūt! Jāpadomā, vai nepārcelties uz 
kaimiņnovadu”...

Finansiāls atbalsts no domes puses 
ir viens no priekšnoteikumiem, lai 
pasākums izdotos. Otrs – ko redz 
iedzīvotāji. Nevienā no 11 velo-
braucieniem nav iztrūcis novada 
šefs Māris Ainārs. Tikpat sparīgi 
pedāļus mina izpilddirektors Pēteris 
Veļeckis. Personīgais piemērs esot 
visiespaidīgākais!

Nav šaubu, ka drīz vien patstāvīgi 
brauks Saulīši: Sindija (4) un Ralfs 
(1,5). Pagaidām viņus vizina tētis un 
mamma uz saviem velosipēdiem.

„Reiteros” visus spēcināja biez-
putra ar speķi un kefīra glāze – kafej-
nīcas „Meka” ieguldījums pasākuma 
norisē. Ēdiena izdale bija varen 
operatīva! Vai garšoja? Trīs Basalaju 
ģimenes vīri – tētis Vadims, dēli Vla-
dislavs (12), Andrejs (7) apliecināja: 
„Garšīga. Putrā ir spēks!”

Daudzi par sportiskām uzvarām 2. 
spartakiādē saņēma balvas. Arī velo-
braucēji - par īpašiem sasniegumiem. 
Paldies tika sacīts Jelgavas tipogrā-

fijas va-
dītājam 
Jurim Sī-
lim, kurš 
s p o n -
s o r ē j a 
d r u k a s 
d a r b u 
– tagad 
v e l o -
braucē-
jiem ir sava himna! J. Sīlis: „Kā 
neatbalstīt šādu veselīgu iniciatīvu, 
ko ar vērienu organizē pašvaldība? 
Uzteicams ir sporta nama vadības 
ieguldījums!”

Atzinīgus vārdus par lieliski pava-
dīto dienu sacīja ļoti daudzi, uzsverot 
veselības stiprināšanu, kopības izjūtu 
un lielisko organizatorisko darbu, 
kā arī paldies ceļu policistiem, kuri 
rūpējās par brauciena drošību.

Rīkotājvīriem un sievām padomā 
jau ir jaunas idejas. Vienu faktu gan 
man vajagot izziņot: „Uz redzēšanos 
2012. gada otrajā sestdienā!”

Anna Veidemane

Ar to ar’ „oži” slaveni,
Ka velo brauc it vareni!
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Dobele, Auce, Rīga, Mārupe, 
Pitešti Rumānijā - tik dažādi 
galapunkti šī gada piecos mē-
nešos bija Ozolnieku un Sal-
gales Mūzikas skolu audzēkņu 
mērotajiem ceļiem. 

Dobeles kultūras namā notika  
Zemgales reģiona akordeonistu 
ansambļu konkurss un festivāls 
„Zemgales akordeonists”.  Ozolnie-
ku duetam Kristīnei Krastiņai un 
Raivo Tambergam (skolotāja Edīte 
Brūniņa) 2. vieta! 

J. Vītola Latvijas Mūzikas skolu 
koru un ansambļu konkursā savu 
uzstāšanās pieredzi papildināja Ra-
monas Jomas diriģētie koristi. 

2. klašu pianisti no  Zemgales re-
ģiona Mūzikas skolām satikās Aucē, 
festivālā ar nosaukumu „Veru vaļā 
mantu kasti……”

Salgales Mūzikas skolā  mūzikas 
teorijas viktorīnā otro gadu pēc 
kārtas tikās triju skolu komandas 
(Ozolnieki, Salgale, Glūda). Veiksmī-
gāki izrādījās mājinieki.

„Trakais” marts noslēdzās ar 

Tuvi ceļi, tāli ceļi - 
visur ejam spēlēdami!

Bīstamais pagrieziens  
izvērtās intriģējoši saistošs

Intrigu , ko savijis brits Rejs Kū-
nijs, šķetināja Ozolnieku amatiera 
teātra aktieri.

Dramaturgu R.Kūniju pasaulē pazīst, 
arī Latvijā. Viņa darbi ir atzīts veiksmes 
stāsts. Par tādu tas izvērtās arī pirmizrādē 
Ozolniekos.

Izrādes režisore Dace Vilne atzīst, ka 
aktieriem komēdija nav viegls žanrs.

Skatītāju atturība sākumā pavisam drīz 
kļuva par ieinteresētu sajūsmu. Autora 
asprātīgo darbības mezglojumu aktieri 
izspēlēja draiski, viegli, ar šarmu. Spēlēt 
palīdzēja scenogrāfes Ilzes Ungures pār-
domāti izveidotais spēles laukums. Aktieru 
žilbinošo ģērbu autori... ir viņi paši! Un, 
protams, īstā “atslēga” - režisūra, ar ko 
D.Vilne tika galā lieliski!

Vai uz skatuves vērojām mūsu dzīves 
ainas? Jā un nē. Kāda skatītāja: “Latviešu 
vīrieši nav spējīgi uz tādu kazanovisku ap-
sviedīgumu! Un vai mūsu policisti tik iein-
teresēti uzklausīs katru telefona zvanu?”

Aktieri kopējo ansambli spilgtināja katrs 
ar savu spozmi. Blondā Mērija (Rita Ba-
rona) un seksīgā tumšmate Barbara (Ilze 

Ungure). Džona (Ivars Mozga) dvēseliskās 
mokas tiešām var saprast - kurai no viņām 
abām dot priekšroku?

Mākslinieku (Guntis Bērze) ieraugot, 
katrā sejā atplauka smaids.

Ivars Mozga titullomā - blēdīgs asprātis: 
“Loma bija smaga.”

Ivaram patiešām bija ļoti grūts laiks -  
tikai pirms trim dienām recenzēšanai no-
dots doktora darbs bioķīmijā!

Ivars noteikti Lat-
vijā būs vienīgais 
aktieris ar zinātņu 
doktora grādu!

Neierasta bija 
atmosfēra zālē 
- pie kafijas ta-
ses.

Tāds ir Ozolnie-
ku amatierteātris 
- pārsteidzošā 
ne ieras t ībā , 
arvien jaunos 
atklājumos!

Anna Veidemane

nozīmīgu notikumu abu skolu dzīvē 
- kopīgu koncertu Rīgā, Latviešu 
biedrības organizētajā prestižajā Lat-
vijas Mūzikas skolu konkursā „Ta-
lants Latvijai”, kas šogad norisinās 
jau 20. reizi. Koncertu noklausījās 
kompetenta žūrija un no koncertā 
startējušajiem 11 audzēkņiem 6 tika 
izvirzīti finālam. 

Īpaši iepriecinoša ziņa: mūsu 
Raivo Tambergs (11) ieguva 1. vietu 

un ir atzīts par labāko akordeonistu 
Latvijā! Paldies viņa skolotājai Edītei 
Brūniņai!

Maijā Ozolnieku Mūzikas skola 
organizēja I Mazpilsētu un lauku 
Mūzikas skolu pūšaminstrumentu 
spēles audzēkņu konkursu. Tautas 
namā uzņēmām vairāk kā 50 jaunos 
mūziķus no 13 Zemgales reģiona 
Mūzikas skolām, kuri sacentās tri-
jās vecuma grupās. Viņu sniegumu 
vērtēja profesionāli mūziķi. Vislielā-
kais prieks par mūsējiem: jaunākajā 
grupā trompetistam Ugam Tauriņam  
II vieta. Salgales MS flautistei Alisei 
Bētiņai vecākajā grupā  III vieta. Pal-
dies skolotājiem Georgam Sniķeram 
un Sarmītei Bērziņai.

Mācību gads abās novada Mūzikas 
skolās izskanēja ar tradicionālo au-
dzēkņu koncertu. Salgalē jau otrais 
izlaidums – šogad skolu beidz 5 ab-
solventi! Lai nepārtrūkst saikne ar 
mūziku, lai tā pavada ikdienā, tuvos 
un tālos ceļos!

Dina Tauriņa,
novada Mūzikas skolu direktore

19.maijā Ozolnieku sporta namā 
tika rīkots bērnudārza „Zīlīte” ik-
gadējais ģimenes dienas pasākums. 
Domājams, ka daudzi bērnu vecāki 
man pievienosies, sakot lielumlielu 
paldies par fantastisko koncertu, kurā 
dalību ņēma visi bērnudārza bērni gan 
mazie no „Zīlītes”, gan lielākie no 
filiāles. Manuprāt šā gada pasākums 
jau pretendēja uz nosaukumu „Bēr-
nudārza dziesmu un deju svētki”! 
Ir tikusi ieguldīta nenovērtējama 
izdoma, talants un milzīgs darbs, lai 
ar grandiozo muzikālo uzvedumu pa-
darītu šo dienu neaizmirstamu visiem 
klātesošajiem.

Ikdienā ne vienmēr sanāk pateikt 
„Paldies” lieliskajiem „Zīlītes” darbi-
niekiem – eņģeļiem, kuriem uzticam 
dārgāko, kas mums ir - mūsu bērnus. 
Paldies skolotājām, auklītēm, pulciņu 
vadītājiem, palīgdarbiniekiem un 
visiem visiem, bet it īpaši – vadītā-
jai Evijai un metodiķei Vitai, kā arī 
filāles vadītājai Dalitai. Mēs, vecāki, 
visi vēlamies, lai ar mūsu mazuļiem 
dzīvē notiek tikai tas labākais, un 
bērnudārzs „Zīlīte” noteikti ir viena 
no tām ļoti labajām lietām. 

Annijas Sipčenokas 
mamma Ilze

Koncerts bija 
fantastisks!



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

Reģ. nr. 00702098
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki. tālr./fakss 3050241
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors
Iespiests SIA «Jelgavas tipogrāfija»

Mīļi sveicam 
maija jubilārus!
Augstu lido jāņuzāles,
Ugunskuri kvēlot sāk.
Dziesmas piešalc zilās tāles,
Izkūst viss, kas sirdī sāp.

Aizsaulē aizgājuši:

Gunārs Auriņš (1934)
Malvīna Bērzāja (1930)
Andrejs Gigensons (1924)
Anna Gnatjuka (1924)
Jolanta Jēkabsone (1965)
Leonīds Križanovskis (1923)
Varvara Miglāne (1927)
Ivans Mitrofanovs (1954)

Zinaida Peņkova (1950)
Zigurds Salnājs (1932)
Vera Ušerovska (1919)
Vilberts Veckrievāns (1922)

Ivans Kaunovs
Ivans Lopuha
Broņislava Burkāne
Vilma Liepkalne
Zina Pelūde

Monika Streļča
Spodra Romule
Marija Sutika

 Novada dome

23. JŪNIJĀ LĪGOSIM KOPĀ  
OZOLNIEKU JĀŅU PĻAVIŅĀ!

Plkst. 21 koncertuzvedums ar Ozolnieku tautas 
nama kolektīviem “Jāņu nakti neguļam”.
Pēc senlatviešu rituāliem pavadīsim saulīti un iekursim 
uguni kopā ar folkloras kopu “Silavoti”! 
Dziedāsim, dancosim, meklēsim jāņtārpiņus!

Plkst. 22 zaļumballe ar grupu “Opus C”
Aicinām Saulgriežu svētkus svinēt, kurot ugunskurus un iekārtojot savu 
atpūtas stūrīti! 
Darbosies “Līgo nakts” kafejnīca!
Ieeja ar Jāņu zāļu vainagiem.

8.lpp. 2011. gada maijs

Ānes kultūras nams organizē Līgo vakara 
zaļumballi Ānes ciemā.
23.jūnijā no plkst. 22 līdz četriem rītā. Spēlēs 
grupa “FORTIS”.

Pasākumi Sidrabenes pagastā

Jāņu ielīgošana 23.jūnijā plkst.21 Emburgā pie Sidrabenes pagasta 
pārvaldes kopā ar jaukto kori “Svīri”.

Jāņu un Līgu sveikšana. Būs galdiņi un nojumītes, darbosies kafejnīca. Ballē 
spēlēs grupa “Deserts“.

8.jūlijā plkst.13 Garozas pamatskolā pensionāru balle. Koncertā pieda-
līsies aktieris Pauls Butkēvičs un duets “Sandra“ ar 20 gadu jubilejas izlasi. 
Varēs iegādāties aktiera sarakstīto grāmatu un dueta DVD ar populārākajiem 
videoklipiem. Ballē spēlēs Normunds Cielava. Lūdzu iepriekš pieteikties līdz 
5.jūlijam.

Ir iespējams iegādāties biļetes uz Rīgai 810 svētku lielkoncertu Meža-
parka Lielajā estrādē “Leģenda par meistariem“ 20.augustā plkst.19. 
Biļešu cenas Ls 3 un 5. Lūdzu pieteikteikties līdz  1. jūnijam.
Tel.informācijai: 29109265, Anda

Lai sētniecei spēks un izturība!
Mēs, Branku ciema Saules ielas 1. un 7. mājas iedzīvotāji, 

vēlamies pateikt milzīgu paldies mūsu sētniecei Gaļinai (uzvārdu 
nezinām) par to, ka, kopš viņa ir sākusi strādāt, mūsu māju pagalmi 
ir pārvērtušies un kļuvuši daudz tīrāki, skaistāki un sakoptāki.

Rudenī nebija kaudzes ar sabirušām lapām; ziemā pie mājām 
nebija jābrien pa dziļu sniegu, jo viss bija nošķūrēts. Tagad visas 
malas tiek koptas un tīrītas.

Sētnieka darbs ir smags un nepateicīgs. Vienmēr atradīsies 
kāds, kurš nebūs apmierināts. Bet mums paveicies!

Brīvdienu viņai nav: ar slotu, grābekli, lāpstu vai citu darba rīku 
rokās viņu var redzēt nepārtraukti.

Ceram, ka viņas čaklums disciplinēs arī pašus māju iedzīvotājus, 
lieku reizi padomāsim, vai nomest zemē papīru.

Lai viņai spēks un izturība! Paldies par darbu!

Kinopilsētā Cinevilla 
notika jau trešais masu 
ekstrēmais izturības 
skrējiens ar nosauku-
mu „Stipro skrējiens”. 

· Gandrīz 1500 dalībnieki 
piedalījās 7 km garajā skrē-
jienā, pārvarot  trasē 33 
šķēršļus. Ozolnieku novadu 
godam pārstāvēja Salgales 
komanda (Agris Kozlovs, 
Andrejs Vasiļjevs, Jānis In-
drikovs, Agnese Šefere) kas 
140 komandu konkurencē 
ar rezultātu 44.03 minūtes, 
ieguva  7.vietu, bet novadu 
komandu konkurencē bija 
otrie. Tas ir ļoti augsts re-
zultāts! Komandas kapteinis 
Agris: “Ozolnieku novada 
stipros puišus un  meitenes 
aicinu pievienoties šim spor-
ta veidam!”                                

· Jaunie volejbolisti, pēc 
3 mēnešu ilgiem treniņiem 
Unas Tilibas vadībā pār-
stāvēja Ozolnieku novada 
vārdu Jelgavas pilsētas at-
klātajā čempionātā volejbo-
lā vīriešiem un pieaugušo 

Izturības skrējiens  
Cinevillā

konkurencē no septiņām 
komandām izcīnīja 2. vietu.  
Komandā spēlēja: Nauris 
Polītis, Armands Tartilovs, 
Edgars Jusis, Dāvis Da-
nieks, Kristaps Balodis, 
Sandis Pinte, Kaspars Igau-
nis, Mārtiņš Jusis, Arvils 
Laizāns , Roberts Ulmanis 
un libero Aigars Jasino-
vičs. 

· Novada 2. spartakiādes 
basketbola turnīrā piedalī-
jās 7 komandas, tai skaitā 

Ozolnieki-2 pat savāca divas 
komandas! Čempionu godā 
tika Ozolnieki-3 komanda, 
2. vietā Tetele/Āne un 3. 
vietā Ozolnieki-4.  Volejbola 
turnīram jau pieteikušās 
astoņas komandas  un cīņas 
turpināsies otrdienu un 
trešdienu vakaros līdz 8. 
jūnijam, pēc tam uzsāksim 
futbola spēles stadionā.

Irēna Leitēna,
OSC direktora vietniece

Lūdzam pieteikties dalībai  
Ozolnieku novada svētkos 23. jūlijā:

• Svētku gājienam (iestādes, uzņēmumi, iedzīvotāju ielu un māju koman-
das…);
• Uzņēmumu un iestāžu prezentācijai (uzņēmējdarbības reklāma);
• „Zaļajam tirdziņam” (uzņēmēji, lauksaimnieki, zemnieki, amatnieki u.c. 
tirgoties gribētāji);
• „Talantu šovam” (dziedāšana, dejošana, muzicēšana u.c. talanti);
• Šovam „Meža takas noslēpums” (frizieri un vizāžisti).

Svētku organizators – Ozolnieku tautas nams,  
tālr: 63050144; 26525350, tautasnams@ozolnieki.lv.

Apsveicam Sidrabenes 
pagasta pārstāvi, Staļģenes 
vidusskolas 9. klases skolē-
nu Edgaru Vasiļjevu, kurš 
Daugavpilī kļuva par Latvijas 
junioru čempionu. Jelgavas 
sporta hallē viņš uzvarēja 
Latvijas jaunatnes (kadetu) 
meistarsacīkšu brīvajā cīņā 
svaru kategorijā līdz 50 ki-

logramiem. Tagad Edgars 
gatavojas startam Latvijas jau-
natnes olimpiādei Jūrmalā un, 
ja izdosies atrast akreditācijai 
nepieciešamo finansējumu, 
tad arī Eiropas jaunatnes 
čempionātam, kas no 9.-14.
augustam notiks Varšavā.

Aivars Naglis

Edgars - līderis brīvajā cīņā

Latvijas čempione  
ratiņbasketbolā  

komanda “Zemgale“  
pateicas Ozolnieku no-

vada pašvaldībai  
par sniegto atbalstu,  
nodrošinot treniņu  

iespējas sporta zālē.

Cienījamie autori!
Rakstus un fotogrāfijas sūtīt uz 

e-pastu: oavize@gmail.com, 
ne vēlāk kā līdz katra mēneša 

20. datumam.

Edgars (pa labi)


