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Novadā 11. jūnijā tika ievētīts Augsburgas ticības apliecības 
Ozolnieku luterāņu draudzes Dievnams.

Iesvētīts jaunais Dievnams

Jauno konfesionāli lute-
risko baznīcu Ozolniekos 
(KLB) iesvētīja draudzes 
mācītājs Uldis Fandejevs 
un viņa Amerikas kolēģis 
Stīvens Pītersens.

Abi mācītāji izteica prie-
ku, ka jaunā baznīca ir pa-
tiešām brīnums, ko savā 
žēlastībā ir dāvājis Dievs.

Sākumā nebija ne ze-
mesgabala, ne līdzekļu. 

Bija tikai sapnis par savu 
Dievnamu.

Celtne uzbūvēta ar drau-
dzes locekļu un būvnieku 
pūlēm, kā arī dziļu izpratni 
no novada pašvaldības pu-
ses. Neatlīdzināmu finan-
siālo palīdzību ir snieguši 
ticības brāļi un māsas ASV.

Turpinājums 4.lpp

Referendums – 
tautas tiesības

23. jūlijā notiks tautas no-
balsošana par 10. Saeimas 
atlaišanu.
Vēlētājiem būs jāatbild uz jautā-

jumu: “Vai jūs esat par 10. Saei-
mas atlaišanu?“ Iespējami atbilžu 
varianti “Par“ un “Pret“. 23. jūlijā 
balsošanas iecirkņi vēlētājiem būs 
atvērti no plkst.7 līdz 22. Balsot 
varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī 
Latvijā.

Vēlētājiem, kuri veselības stā-
vokļa dēļ nevarēs ierasties vēlē-
šanu iecirknī, būs iespēja pieteikt 
balsošanu savā atrašanās vietā. 
Balsošana jāpiesaka no 13. līdz 
23. jūlijam.

Vēlēšanu iecirkņi Ozolnieku 
novadā:

• Ozolnieki, Stadiona ielā 10
• Brankas, Parka ielā 4
• Emburga, “Vīgriezes”
• Āne, Celtnieku ielā 12b

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki no 
13.07. - 22.07., ieskaitot:

• 15.07.; 18.07.; 19.07.; 20.07.; 
22.07. no plkst.8 līdz 12

• 14.07.; 21.07. no plkst.14 
līdz 18

• 16.07. un 17.07. no plkst.9 
līdz 13.

Vēlēšanu komisija

Ozolnieku novada attīstības programmas 
2012.-2018.gadam izstrāde

Ozolnieku novada dome un 
teritorijas plānošanas uzņē-
mums SIA „Metrum” aicina 
iedzīvotājus izteikt viedokli 
par Ozolnieku novada esošo 
un perspektīvo attīstību! 

Ozolnieku novada dome ir uzsā-
kusi Ozolnieku novada attīstības 
programmas 2012.-2018.gadam 
izstrādi, kuras mērķis ir veicināt 
Ozolnieku novada attīstību.

Attīstības programmas izstrādes 
ietvaros tiks sagatavots dokuments, 
kurā tiks noteiktas novada attīstības 
tendences, problēmas, izaugsmes 
resursi, ilgtermiņa (25 gadiem) un 
vidēja termiņa (7 gadiem) attīstības 
prioritātes, nepieciešamo rīcības 
virzienu un uzdevumu kopums, rīcī-

bas un investīciju projektu kopums 
3 gadu periodam, kā arī attīstības 
programmas uzraudzības kārtība.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot 
Ozolnieku novada iedzīvotāju vie-
dokli par novada attīstības iespē-
jām, problēmām un to iespējama-
jiem risinājumiem, kā arī sagatavot 
priekšlikumus jaunajai Ozolnieku 
novada attīstības programmas 
izstrādei. Aptauja paredzēta Ozol-
nieku novada iedzīvotājiem, tā ir 
anonīma un aptaujas rezultāti tiks 
publicēti tikai apkopotā veidā. Ar 

aptaujas rezultātiem būs iespējams 
iepazīties Ozolnieku novada mājas 
lapā www.ozolnieki.lv un novada 
izdevumā „Ozolnieku Avīze”.

Ozolnieku novada attīstības prog-
rammas 2012.-2018.gadam izstrādi 
veic Ozolnieku novada dome sa-
darbībā ar teritorijas plānošanas 
uzņēmumu „Metrum”.

Anketas pieejamas un nodo-
damas Ozolnieku novada domē. 
Anketa pieejama arī mājas lapās  
www.metrum.lv un www.ozolnieki.
lv (aizpildīto anketu nosūtot uz 

e-pasta adresi aptauja@ozolnieki.
lv vai pa faksa numuru  63050868, 
63084721).

AnketAs iesniedzAmAs līdz š.g. 22. jūlijAm!
Ar informāciju par Ozolnieku novada attīstības programmas izstrādes gaitu 
iespējams iepazīties SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv un Ozolnieku 
novada  pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv

Novada svētkus 
svinēsim 30. jūlijā!

Ozolnieku novada svētki „Ar 
saknēm novadā” bija paredzēti 
23. jūlijā, taču tagad tie pārcelti 
uz 30. jūliju.

Izmaiņas izdarītas sakarā 
ar tautas nobalsošanu par 10. 
Saeimas atlaišanu, kas notiks 
23. jūlijā.

 Novada dome



Nolēma:
- Apstiprināt novada domes 2010.

gada publisko pārskatu.
- Izdarīt grozījumus novada bu-

džeta izdevumos.
- Rīkot atklātu konkursu rīkošanu 

ēkas iegādei sakarā ar projekta 
„Jauniešu iniciatīvu centra izveide 
Ozolnieku novada Ānē” apstipri-
nāšanu. 

- Veikt grozījumus novada paš-
valdības štatu saraksta sadaļā 
„Pārvalde”.

- Nodot sabiedriskajai apsprie-
šanai novada teritorijas plānojuma 
2012.- 2024.g. 1.redakciju. Noteikt 
sabiedriskās apspriešanas termiņu 
no 2011.gada 27.jūnija līdz 2011.
gada 8.augustam.  

- Organizēt konkursu „Sakoptākā 
sēta 2011” un apstiprināt konkursa 
nolikumu.

- Atbalstīt LPS 22.kongresa 
rezolūciju „Par attīstības vadības 
principu maiņu”.

- Apstiprināt saistošos noteiku-
mus „Ozolnieku novada teritorijas 
labiekārtošana, uzturēšana un 
aizsardzība”.

- Apstiprināt saistošos noteiku-
mus „Ozolnieku novada sabiedris-
kās kārtības noteikumi”.

- Apstiprināt Ozolnieku novada 
domes sociālo lietu komitejas sēdes 
protokolus Nr.8 un Nr.9 par trūcī-
gas ģimenes statusa piešķiršanu, 
sociālo pabalstu un brīvpusdienu 
piešķiršanu Ozolnieku novada maz-

nodrošinātajām ģimenēm. 
- Ievēlēt par novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāju IVETU STRĒL-
NIECI.

- Sakarā ar sasniegumiem mā-
cībās, olimpiādēs, konkursos un 
sporta sacensībās 2010./2011.
mācību gadā piešķirt skolēniem 
Ls 60.

- Piešķirt zemes vienībām jaunus 
nosaukumus: „Ceriņziedi”, „Vērsī-
ši” (Sidrabenes pag.).

- Noteikt zemes vienībām jau-
nu lietošanas mērķi: „Nantes”, 
„Lāses”, „Urdzes”, „Īrisi” (Cenu 
pag.).

- Sniegt finansiālu atbalstu no-
vada izcilākajiem sportistiem liela 
mēroga sacensībās (uzvārdi, sacen-

sības protokolā precizēti). 
- Izsniegt SIA „Annait Group” at-

ļauju ielu tirdzniecībai ar pankūkām 
pie Ozolnieku ezera. 

- Sakarā BMX sportista gatavo-
šanos Olimpiskajām spēlēm sniegt 
finansiālu atbalstu. 

- Izmaksāt pabalstu Ls 50 mēnesī 
sakarā ar bērna nenodrošināšanu ar 
vietu PII 13 personām.

Atbalstīt projektu „Atbalsta cen-
tra izveide sociālās atstumtības 
riskam pakļautām ģimenēm Ozol-
nieku novadā”.

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu. 
- Izsniegt SIA „Kurzemes nekus-

tamie īpašumi” atļauju ielu tirdz-
niecībai ar saldējumu Ozolnieku 
pagastā.

Novada domes jūnija sēdē
2.lpp. 2011. gada jūnijs

No 1. jūlija līdz 1.septem-
brim novadā notiks konkurss 
„Sakoptākā sēta 2011”.

Konkursa mērķis ir veicināt no-
vada teritorijā ainavas veidošanu un 
sekmēt sakoptību.

Kultūrvides veidošanā aicinām 
iedzīvotājus būt aktīviem!

Pretendenti konkursam tiks vēr-
tēti sekojošās nominācijās:

• Lauku sētas;
• Individuālās dzīvojamās mājas 

novada ciemos;
• Daudzdzīvokļu mājas;
• Pašvaldības iestādes;
• Uzņēmumi;
• Savdabīgais dārzs (iespēju 

dārzs);
• Speciālbalva.

Pretendentus vērtēs komi-
sija.

Pieteikties dalībai var visi inte-
resenti: kā objektu īpašnieki, tā arī 
vērtētāji no malas. Arī komisijai ir 
savs darbības plāns.

Sakopta sēta, māja, pagalms, - un 
veidojas novada pievilcība! Tāpēc 
neturēsim rokas klēpī!

Konkursa uzvarētāji tiks pasludi-
nāti un apbalvoti LR proklamēšanas 
svētku svinīgajā pasākumā.

Māris Ainārs,  
novada domes priekšsēdētājs

Konkurss „Sakoptākā 
sēta 2011” 

1. Izteikt noteikumu 3.7.1. 
punktu šādā redakcijā:

Sodīt pēc brīdinājuma saņemša-
nas un pārkāpuma nenovēršanas 
10 dienu laikā ar naudas sodu līdz 
30 latiem fiziskas personas, līdz 50 
latiem juridiskas personas par namu 
īpašumu, zemes īpašumu piegulošās 
publiskā lietošanā esošās teritorijas 
nesakopšanu un zāles nenopļauša-
nu  ap fizisko personu īpašumiem 
5 m, juridisko personu īpašumiem 
15 m platā joslā, nepārsniedzot 15 
cm zāles garumu un neapbūvētajās 

un lauksaimniecībā neizmantotajās 
teritorijās zāles nopļaušana nodroši-
not vismaz vienu reizi sezonā. 

2. Izteikt noteikumu 3.8. punk
tu šādā redakcijā:

Sodīt atbildīgās amatpersonas 
ar naudas sodu līdz 50 latiem par 
pašvaldības iestāžu teritorijas ne-
sakopšanu un zāles nenopļaušanu 
pļaušanas sezonas laikā.

Māris Ainārs,  
novada domes priekšsēdētājs

Grozījumi saistošajos  
noteikumos „Ozolnieku  
novada sabiedriskās kārtības 
noteikumi”

Novada sakopt ībā  SIA 
„Ozolnieku KSDU” izlē -
musi dot savu ieguldījumu. 
Pirmais solis jau ir sperts – 
novākts dūmenis, kas radīja 
rūpnieciskas zonas iespaidu 
dzīvojamo māju vidē.

Tagad ir uzsākta uzņēmuma ēkas 
un teritorijas sakārtošana. Iedzīvo-
tājiem nodrošināsim ērtu piekļuvi 
mūsu iestādei, sakārtojot celiņus. 
Uzstādīsim soliņu, veidosim ko-
šumaugu stādījumu. Būs iespēja 
veldzēt slāpes ar ūdeni.

Ēkas fasādi sakārtojam pašu 

darbinieku spēkiem.
Tehnikas novietošanai uzcel-

sim nojumi. Beramo materiālu 
glabāšanai būs sava noliktava. Ar 
dekoratīvu būvmateriālu apšūsim 
patlaban nepievilcīgo lielo cister-
nu, ko nevar nepamanīt no Skolas 
ielas.

Uzskatām, ka ražošanas ap-
kaimei ir jābūt pārdomātai un 
pievilcīgai.

Projektu īstenojam plānveidīgi, 
uzreiz viss nav veicams, taču vīzija 
mums ir skaidra!

SIA „Ozolnieku KSDU”

Arī ražošanas objektam 
ir jābūt pievilcīgam
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Pirms izvēlēties vai mainīt 
mājas apsaimniekotāju, būtu 
vēlams to rūpīgi pārdomāt 
un apsvērt visus par un pret, 
jo māju apsaimniekošanas 
pieredzi var iegūt tikai ilgākā 
laika periodā un katras mājas 
apsaimniekošana ir saistīta 
ar zināmām niansēm. Labs 
namu apsaimniekotājs ir tas, 
kas uzklausa iedzīvotājus, 
apkopo to vēlmes un realizē 
tās dzīvē. Tāpēc ir svarīgi iz-
vēlēties apsaimniekotāju jau 
ar zināmu pieredzi.

Ar likumu ir noteikts , ka visu 
dzīvokļu īpašnieku pienākums ir 
piedalīties mājas kopīpašumā eso-
šās daļas pārvaldīšanā un apsaim-
niekošanā. Tāpēc mājas pārņemšana 
apsaimniekošanā un mājas vecākā 
izvēle ir pirmais solis, lai dzīvokļu 
īpašnieki sāktu apzināties savus 
pienākumus un atbildību.

Māju pārņemšana apsaimnie-
košanā var notikt tikai ar 50%+1 
mājas iedzīvotāja atbalstu, mājas 

kopsapulces lēmumi par kopīpašu-
mu ir obligāti visiem nama dzīvokļu 
īpašniekiem. 

Ozolnieku pagastā ir 42 daudzdzī-
vokļu mājas, no kurām SIA „Ozol-
nieku KSDU” veic dzīvojamo māju 
apsaimniekošanu 39 mājām, pārējās 
mājas nodotas apsaimniekošanā 
pašiem iedzīvotājiem.

Esam gatavi apsaimniekot jeb-
kuru māju Ozolnieku pagastā, arī 
privātmājas, ja vien varam vieno-
ties par cenu. Tam nepieciešams 
iesniegums ar lūgumu izskatīt mā-
jas pārņemšanu apsaimniekošanā. 
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
tiesības tiek nodotas, parakstot 
dzīvojamās mājas nodošanas- pie-
ņemšanas aktu. Pārņemot māju 
apsaimniekošanā, ir jānovērtē tās 
tehniskais stāvoklis. Mēs veicam 
uz noteikumiem par Latvijas būv-
normatīvu (LBN 405-01 „Būvju 
tehniskā apsekošana”) balstītu ēkas 
apsekošanu, pēc kuras izveidojam 
piedāvājumu ar sadaļām par:

• Teritorijas apkopšanas jautā-
jumi

• Konstruktīvie jeb inženierteh-
niskie jautājumi

• Administratīvie jautājumi
Kopsapulcē mājas iedzīvotāji var 

izvēlēties, kurus pakalpojumus 
viņi vēlas.

Patlaban Ozolnieku pagastā maksa 
par apsaimniekošanu svārstās no 
0.07-0.30 latiem par kvadrātmetru, 
atkarībā no labiekārtotības stāvokļa. 
Apsaimniekošanas tāme tiek apstip-
rināta katram nākamajam kalendāra-
jam gadam. Izmaksas var mainīties 
no gada uz gadu, jo veicamo darbu 
saraksts mainās no ikdienas situā-
cijām, tātad, naudas izlietojums arī 
nav „akmenī iecirsts”.

Ārpus apsaimniekošanas tāmes 
piedāvājam arī maksas pakalpo-
jumus.  Piemēram, avāriju gadī-
jumos, kad problēmas ir jānovērš 
nekavējoties. Daudzdzīvokļu 
ēkas iedzīvotājiem vēl jopro-
jām pietrūkst izpratnes par to, 
ka viņi ir arī kopīpašuma daļas 
īpašnieki. Tādēļ izmaksas, ko 
veido remonti   īpašuma vērtības 
saglabāšanā vai paaugstināšanā, 

ir jāsedz viņiem pašiem, jo viņi 
ir vienīgie labuma guvēji no šī 
nekustamā īpašuma.

Piedāvājam arī pakalpojumus 
privātajā sektorā, kas saistīti ar san-
tehniku,  būvniecību un elektrību, 
ko nodrošina speciālisti.

Lai mēs būtu vēl pieejamāki 
iedzīvotājiem, mēģinām uzlabot 
savu interneta mājas lapu ( www.
oksdu.lv ) , kurā tiek apkopota visa 
aktuālā informācija iedzīvotājiem. 
Mājas lapā redzami visi jaunumi, 
izcenojumi, veiktie iepirkumi, tiek 
publiskoti iedzīvotāju parādi un 
darbu tāmes , veiktas atskaites par 
līdzekļu izlietojumu. Ar laiku tiek 
plānoti vēl dažādi papildinājumi, lai 
atvieglotu iedzīvotājiem informāci-
jas saņemšanu par sev interesējo-
šiem jautājumiem saistībā ar māju 
apsaimniekošanu.

Mārtiņš Priednieks,  
SIA "Ozolnieku KSDU"  

ēku ekspluatācijas un aprīkojuma 
nodrošinājuma inženieris,  

tel. 26191231

Kā pārņemt māju apsaimniekošanā?

Šā gada maijā tika apstiprināts Ozolnieku no-
vada pašvaldības iesniegtais projekta iesniegums 
„Flīģeļa iegāde Ozolnieku tautas namam” 
biedrības Jelgavas lauku partnerība „Lielupe” 
izsludinātajā projektu konkursā.  

Īstenojot projektu paredzēts iegādāties vidēja 
izmēra flīģeli tautas nama kamerzālei. Aprīļa 
mēnesī veiktajā iepirkuma procedūrā noskaidrots 
piegādātājs un noslēgts līgums ar SIA „RDL” 
par instrumenta „Yamaha C2M” piegādi līdz 
š.g. 1.septembrim. Līdz ar to tiks radīta iespēja 
jaunajā sezonā novada iedzīvotājiem piedāvāt 
arī profesionālas klasiskās mūzikas mākslinieku 
koncertus, organizēt meistarklases un paaugstināt 
klavierspēles apguves kvalitāti Ozolnieku Mūzikas 
skolas audzēkņiem. Projekta kopējās izmaksas 
plānotas 13 740 LVL, no kurām 9 000 LVL būs 
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) finansējums, LVL 4 740 – pašvaldības 
budžeta finansējums.

 
Antra Pošeika, 

projektu koordinatore

Ozolnieku novads ir viens no 16 projekta partneriem, 
kur tiek  īstenots Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts 
LLIII194 „Radošo industriju attīstība Latvijas – 
Lietuvas pierobežas reģionos”. Projekta mērķis ir  
radīt labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai projekta 
darbības reģionos, palielinot to īpatsvaru Latvijas un Lie-
tuvas nacionālajos IKP un sekmējot tautsaimniecību ilgt-
spēju, veicinot ideju komercializāciju, veidojot pārrobežu 
sadarbības tīklu un atbalsta infrastruktūru pašvaldībās. 
Projekta kopējais budžets tiek plānots  1 175 268 EUR 
apmērā, no kura 85% ir ERAF līdzfinansējums.  

Ozolnieku pašvaldības budžets tiek plānots 62 997 
EUR apmērā. Projekta aktivitātes tiks īstenotas Ozol-
nieku tautas namā. Projekta gaitā tiks veikts Ozolnieku 
tautas nama atsevišķu telpu remonts, iepirktas mēbeles 
un multimediju aprīkojums, lai paplašinātu radošas darbī-
bas studiju un pulciņu piedāvājumu novada iedzīvotājiem, 
kā arī tiks organizēts 1 seminārs un 3 meistarklases, 
izveidots buklets par projekta aktivitātēm un tautas namā 
pieejamās radošās izglītošanās iespējām. Patlaban tiek 
veikta iepirkuma procedūra remontdarbiem. Projektu 
paredzēts īstenot līdz 2012.gada martam.

Antra Pošeika,  
projektu koordinatore

Projekti

Biedrība  „Sporta un kultūras savienība”, ko 
dibinājuši Ozolnieku novada jauktā kora „Līga” 
dalībnieki, no 2010. gada 1.decembra līdz 2011. gada 
1. jūlijam ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai atbalstu ir īstenojusi projektu „Latviešu 
tautasdziesmu koncertprogrammas izveide un at-
skaņošana”. Projekta ietvaros tika organizēti jauktā 
kora koncerti ar latviešu tautasdziesmu repertuāru. 
Projekta realizācijai tika iegādāti 15 latviešu tau-
tastērpi jauktā kora vīru grupai, kas tiek izmantoti 
koncertos un kas paredzēti iedzīvotājiem pieejamo 
kultūras aktivitāšu dažādošanai Ozolnieku novadā. 
Projekta kopējā izmaksu summa ir LVL 3 598,50, 
no kuriem Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai līdzfinansē LVL  3 238,64 un Ozolnieku 
novada dome – LVL 359,86.

Projekta ietvaros iegādātos tautastērpus Ozol-
nieku novada jauktais koris „Līga” izmantos novadā 
organizētos pasākumos un Vispārējos latviešu 
dziesmu un deju svētkos.

Lana Janmere,
kora „Līga” dziedātāja

Visā novadā ir 12 rotaļu 
laukumi bērniem.

Ir pieņemts lēmums, ka vietā, 
kur l iels iedzīvotāju blīvums, 
daudz mazuļu,  uzstādīt  jaunu 

rotaļu kompleksu, demontējot 
iepriekšējo, vienkāršāko.

Jaunajā rotaļu kompleksā ietilpst 
tornītis ar jumtiņu un platformu, 
slīdkalniņš, trepītes kāpelēšanai, 
šūpoles, daudzfunkcionāls kustīgs 

apaļkoku tiltiņš un citas iespējas.
Demontētais rotaļu kompless 

tiks pārvietots uz «Progresu», kur 
bērnu ir salīdzinoši maz.

“Progresa“ bērni par jauno ro-
taļu kompleksu sajūsmā!

Rūpēs par bērniem

Diemžēl novadā ir arī šādi skati
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Iesvētīts jaunais 
Dievnams

Sākums 1.lpp

Novada vadītājs Māris Ai-
nārs, apsveicot draudzi, atce-
rējās, ka simboliskā kapsulas 
ielikšana notika pirms 7 ga-
diem kādā īpaši aukstā un 
nemīlīgā dienā. 

Projekta autors – pāragri no dzīves 
aizgājušais arhitekts Oļģerts Dūda. 
Būvniecības gaitā korektūras nācās 
veikt arhitektam Arnim Ozolam. Ir 
tapusi izteikti funkcionāli askētiska 
ēka, atskatoties no kādreiz iecerētā 
plastiskā risinājuma.

Tagad novadā ir četras baznīcas. 
Luteriskās baznīcas ir Salgalē un 
Dalbē, bet baptistu  - Ozolniekos. 

„Mēs sludinām Dieva vārdu sa-
skaņā ar luterisko mācību...” Tā 
apgalvo ikviens luterāņu baznīcas 
priekšstāvis. 

Ar lūgšanām. Ar dziesmām. Ar tā 
Kunga slavinājumu.

Ozolnieku baznīcas atklāšanā 
lieliski skanēja rīdzinieku – Latvijas 
biedrības vīru kora dziedājums Kārļa 
Hammera vadībā.

Ko nozīmē būt luterānim?
Ja Dievs ir viens un luteriskā diev-

kalpojuma kārtība it kā būtu skaidra, 
tad kādas ir atšķirības starp Latvijas 
evaņģēliski luterisko baznīcu (LELB) 
un konfesionālo luterisko baznīcu 
(KLB)?

Mācītājs Juris Rubenis atzīst, ka lu-
terāņi ir sašķēlušies, ir vairāki atzari.

Ko nozīmē būt luterānim? Uz šo 
jautājumu gūt konkrētu atbildi nav 
iespējams. Kā apgalvo KLB mācītājs 
Gundars Bākulis, „luterānisms mūs-
dienās ir pārāk dažāds, lai to varētu 
raksturot ar kādu kopīgu definīciju.” 
Diemžēl luterāņi pasaulē nespēj 
savā ticībā Dievam gūt vienprātību. 
Kopīgu valodu neatrod lielas luterāņu 
baznīcu apvienības.

Skaitliski vislielākā ir Pasaules 
Luterāņu federācija (PLF), pie kuras 
pieder LELB.

Latvijā oficiāli nereģistrētā KLB 
apvieno 8 Augsburgas ticības apliecī-
bas luterāņu draudzes. Jaunuzceltās 
baznīcas Ozolniekos draudze pārstāv 
augsburdziešus,  kuri pieder Kon-
fesionāli Evaņģēliskai Luteriskās 
Konferences (KELK) apvienībai. Šī 
grupa skaitliski ir vismazākā.

Katrai no baznīcu apvienībām 
ir atšķirīga izpratne par to, kas ir 
luterisks. Skaidrojums būtu garš un 
sarežģīts. Īss komentārs: 1999. gadā 

PLF un Romas katoļu baznīcas kopīgi 
parakstītajā paziņojumā ir apliecināta 
atteikšanās no „Vienprātības grāma-
tas”, kas reiz vienoja luterāņus, bet 
no kuras – pēc KLB pamatatziņas 
-  daudzas baznīcas ir atkāpušās. 
Jāpiemetina, ka bez trim lielākajām 
luterāņu grupām ir vēl daudzas neat-
karīgas baznīcas, draudzes, sinodes.

 
Skaidrojot patieso kristīgo 

mācību
Latvijā no 8 KLB draudzēm jaun-

uzceltas baznīcas ir tikai Ozolniekos 
un Ķekavā.

Kā zināms no vēstures, 16.gadsim-
tā Vācijas pilsētā Augsburgā pirmo 
reizi tika apliecināta luteriskā ticība.

Augsburgas ticības apliecības lute-
rāņu Jelgavas draudzes mācītājs Ivo 
Sildegs, kurš savas draudzes vārdā 

apsveica Ozolnieku draudzi, „OA” 
vēstīja: „Mēs esam luteriskās ticības 
mantinieki”. Atšķirība esot vēstu-
risko ticības apliecību nostādnēs. 
Augsburdzieši ir pret Lutera mācības 
revīziju un modernizāciju. 

1996. gadā mācītāju Ilāru Plūmi no 
savām rindām izslēdza Latvijas evaņ-
ģēliski luteriskā baznīca. Atraidītais 
mācītājs nodibināja konfesionāli lute-
risko baznīcu. Tanī pat gadā sašķēlās 
Sv. Annas baznīcas draudze. Prom 
aizgājušie izveidoja KLB draudzi 
Jelgavā. Ozolniekos ļaudis līdz šim 
pulcējās tautas namā. Visas 8 Latvijas 
draudzes ir neatkarīgas.

G. Bākulis: ... kristietībā un teo-
loģijā valda krīze un apjukums.” 
Doktrinālas dabas jautājumos lute-
risms ir daudzšķautnains. Kādu ceļu 
iet, ir katra luterāņa paša ziņā.

Cik gadu ir dzejnieces un 
mūziķes Daces Cabes izvei-
dotajam Jāņu korim, pašām 
dziedātājām nojūk rēķins. 
Taču par to, ka novadā ir īpaši 
skaista tradīcija – ielīgošana – 
šaubu nav!

Pēdējos gados kori stiprina varens 
balsts – pati Mūzikas skolas „direk-
trise” Dina Tauriņa!

Līgotnes ieskandējušas novada 
domē un pansionātā, Brankās tautu 
meitas nokļuva „bitīšu” gūstā.

Uz kopīgām rotaļām mazie nebija 
skubināmi!

Zemnieku saimniecībā „Dambrati” 
dziedātājas gribēja pārliecināties, vai 
tā ir patiesība:

Dzirdēj ļaudis runājot(i)
„Dambratos” audzējot
Kāļus, rutkus, rācentiņus,
Burkāniņus, kāpostiņus.

Nez kur radās vēl informācija:
Meitas agrā rīta rasā
ik pa reizei „Dambratos”
Atrod bērnus kāpostos.

Koris čaklajai zemnieku ģimenei 
novēlēja izaudzēt īpašu kāpostu 
šķirni:

Lai kļūst populāra tā
Šķirne „Demogrāfiskā”!

Ameļas Jablonskas piena lopkopī-
bas saimniecībā koris pierādīja savu 
erudīciju:

Saimniecei te laba slava,
Konkurences viņai nava!
400 govis – MEĻAS prieks

Viņas uzturēt nav nieks!

Lietišķs ieteikums: 
Tas nekas, ja pļeka kāda,
Tvirtāka kļūs visa āda!

Piemēru, kā danci vest, rādīja jau-
nā saimniece ar saimnieku!

Emburgas ciemā koris par savu 
dziedāmvietu izvēlējās „Emburgas 
filtru” durvjpriekšu. Kā garām 
pabraukšot, ja tur saražoti brīnum-

filtri, un 
Viss, kas slikts ir – 
 filtrā paliek.
Labās ziņas cauri skrien!
 
Kāpēc tālāk ceļš veda uz „Lejnie-

kiem”?
Te mācēja saimniekot,
Šūpulīti pašūpot.

Bija cienastam galdā celts gards 
alus, pat liepziedu tēja, našķi, 
vienalga koris visu izprata pa savai 
vīzei:

Lejniekmāris alu dara
No tupeņu lakstiņiem.
Saimniece sieru sēja
No pašiem tupeņiem.

Korim ir izstrādāta gan sava per-
spektīvā stratēģija, gan taktika, pie-
dāvājot inovatīvu kreativitāti:

Novads nepaliek lai kaunā
Tradīcija jāvieš jauna:
- Varens  alus kauss tam tiks,
Novadu kas apskries pliks!

Anna Veidemane

Sentēvu dziesma mums novēl ozola spēku sev rast!
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Apliecības par vidusskolas 
beigšanu šogad saņēma 28 
Ozolnieku vidusskolas bei-
dzēji.

Skolas izlaidums bija gan jauks 
emocionāls brīdis, gan atskats uz 12 
skolotāju un pašu audzēkņu darba 
gadiem – laiku, kad no bikla bērna 
izveidojās jauna cilvēka personība.

Savā uzrunā skolas direktore Klāra 
Stepanova apliecināja, ka ir iegūts 
daudz zināšanu un prasmju, taču, lai 
veidotu gaišu Latvijas nākotni, nāksies 
krāt jaunas zinības, apgūt darba tirgu.

Prieku doties uz skolu radīja pirmo 
klašu audzinātājas – Solveiga Skrebele 
un Inese Kempa, tālāk to veicināja 
sportiskā audzinātāja Rasma Skruļa. 
12. a klasi zālē ieveda audzinātāja Aina 
Krūmiņa, bet 12. b – divi audzinātāji 
– Edīte Millere un Igors Grigorjevs, 
iespējamās misijas dalībnieki. Skolas 
vadības eksperiments piesaistīt misi-
jas pedagogus pilnībā ir attaisnojies!

Apsveikumus, novēlējumus, patei-
cību un uzmundrinājumus tālākam ce-
ļam izsacīja novada vadības, izglītības 
darba un vecāku pāsrstāvji, bet paši 
audzēkņi ar ziediem sveica pedagogus 
un vecākus.

Kā jau svētkos – bez mūzikas un la-
bas dziesmas neiztikt! Īpaši pārsteidza 
himnas dziedājums, jo to iesāka divas 
mazo klašu meitenītes.

Ziedu smaržās un līksmē nepagaist 
galvenais – ar kādu skatījumu dzīvē 
dodas absolventi?

Patiesā bagātība – zināšanas

Ļoti skaidri savu mērķi zina Elza 
– Banku vai Zviedru augstskola! 
Pārliecība balstās uz pašas labākās 
skolnieces zināšanām.

Māris, Nauris un Linards mācīsies 
vienā skolā, lai kļūtu par bārmeņiem 
vai viesmīļiem.

Informāciju tehnoloģijās nākotni 
saskata Gundars un Rinalds.

Savu vietu uzņēmējdarbībā jau šo-
dien redz Rolands, „Turības” studijas 
to sekmēs. 

Studēt LLU ir izvēlējies Mārtiņš 
M., arī Līga, tikai vēlāk.

Dažas atbildes: „Īsti vēl nezinu.” 
„Meklēšu darbu.” „Došos uz ārze-
mēm.” Ingus: „Kādu gadu pastrādāšu 
Anglijā, lai saprastu, ko vēlos mācī-
ties.” Santa starptautisko mārketingu 
apgūs Dānijā. Jauniete jau ir izvērtē-
jusi, ka tur ir labākas darba un dzīves 
iespējas.

Tikpat izlēmīga atbildē ir Renāte: 
„Mācīšos Sarkanā Krusta medicīnas 

koledžā, būšu ārsta palīgs. Darba 
specifiku pārzinu.”

Klases tikšanās reizē pēc gadiem 
būs dažādu specialitāšu un profesiju 
pārstāvji. Izskanēs ne mazums veik-
smes stāstu...Arī par materiāliem 
ieguvumiem. Vēlējums – nepiemirst 
patieso bagātību, ko jau pagātnē ir 
sapratis Reinis Kaudzīte: „Zināšanas 
– bagātība, mācīšanās – tās atslēga.”

Anna Veidemane

Šogad Ozolnieku novada 
skolās 9. klasi beidza 73, bet 
12. klasi 28 skolēni, visi saņē-
ma apliecību.

Iepriecina pārbaudes darbu re-
zultāti novada skolās. Teteles pa-
matskolas skolēni angļu valodas 
eksāmenā saņēma augstāko vērtē-
jumu Ozolnieku un Jelgavas novadā/ 
78,20%/, arī krievu un latviešu valo-
dās Teteles skolēniem ir otrais labā-
kais vērtējums. Virs novadu vidējā 
vērtējuma Ozolnieku novada skolu 
skolēni kārtojuši  krievu valodas, 
latviešu valodas un arī matemātikas 
eksāmenus. Tomēr ar sasniegumiem 
matemātikā mēs nevaram lepoties, 
jo kopējais vidējais vērtējums abos 
novados ir tikai 47,90%. Tāpēc nā-
košajā mācību gadā mums joprojām 
jādomā, kā strādāt, lai šos sasniegu-
mus uzlabotu.

 Šajā mācību gadā sko-
lās ir ieviesta papildus izglītības 

programma bērniem ar mācīšanās 
grūtībām. Tas palīdz uzlabot sekmes 
tiem skolēniem, kam mācību darbs 
padodas grūtāk, kam nepieciešama 
individuāla palīdzība. 

Racionālus uzlabojumus ievie-
susi 2. mācību semestrī Salgales 
pamatskola. Tā kļuvusi par pilnas 
dienas skolu, kur bērni pavada laiku 
līdz plkst.18., izpilda visus mājas 
darbus, saņem skolotāja individuālu 
palīdzību mācībās, bet, kad mācību 
darbi pabeigti, nodarbojas pēc in-
teresēm.  

Salgales un Garozas skolu peda-
gogi gatavojas licencēt profesionālās 
ievirzes programmas. Salgale izstrā-
dājusi programmu , kas skolēniem 
dos iespēju apgūt zināšanas un 
praktiskās iemaņas sportā un soci-
ālajās zinībās, vingrināties profesiju 
ievirzē, kas saistītas ar šīm darbības 
jomām, bet Garozas pamatskolā tiek 
izstrādāta programma mājturības 
jomā, kas skolēniem dos iespēju 

praktizēties mājsaimniecībā, dārz-
kopībā, remontdarbos u.c.

Novada skolas devušas savu 
ieguldījumu novadu metodiskajā 
darbā. Novadu metodisko darbinieku 
sanāksmē pateicības par metodisko 
sadarbību un pieredzes semināriem 
saņēma Ozolnieku vidusskola un 
trīs mūsu novada pamatskolas. Visas 
abu novadu olimpiādes organizēja 
Ozolnieku vidusskola. Trīs novada 
skolu pedagogi ir abu novadu MA 
vadītāji. Par MA vadību pateicību 
saņēma Ineta Sauša, Ainārs Kākers 
un Pēteris Kruglaužs.

Novada skolās 49 skolēni mācību 
gadā saņēma nepietiekamu vērtēju-
mu kādā no mācību priekšmetiem. 
Pieci skolēni – Garozas pamatskolā, 
viens – Salgales pamatskolā, 10 – 
Teteles pamatskolā, 33 – Ozolnieku 
vidusskolā. Visiem 49 skolēniem bija 
pagarinātais mācību gads un jākārto 
pārbaudījumi mācību priekšmetos, 
kuros nepietiekami vērtējumi. 37 

skolēni pēcpārbaudījumus nokārtoja, 
bet 12 skolēniem būs jāmācās otru 
gadu tajā pašā klasē. Lielākajai daļai 
no skolēniem, kam nepietiekami 
sasniegumi mācībās, ir sociālas 
problēmas. Vienai daļai pietrūkst 
vecāku uzmanības un gādības. 

Skolas meklē dažādus variantus, 
kā šiem bērniem palīdzēt, problēm-
situācijās piesaistot talkā novada 
domes sociālā atbalsta personālu. 
Novada skolas ar nākamo gadu 
gatavojas sasniegumu uzskaitē un 
mācību programmu izpildē ieviest 
e – žurnālus, kas vecākiem dos re-
gulāru pieeju informācijai par bērnu 
veiksmēm un neveiksmēm. 

Novēlam visiem skolēniem, pirm-
skolēniem, vecākiem un pedago-
giem jauku vasaru! Atpūtīsimies 
un uzkrāsim spēkus jaunajam darba 
cēlienam!

Dzintra Meirovica,  
izglītības iestāžu metodiķe 

Darba rezultāti iepriecina
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Jānis Zarečņevs kopā ar Igo-
ru Dombrovski komunāldie-
nesta skursteni  nostropēja, 
vienkārši sakot – atbrīvoja no 
piesaistes. Jāņa vaļasprieks ir 
ūdens motosports.

 Cik tālu tikts ūdens moto-
sportā?

- Pārstāvu „UPB Energy” klubu. 
T550 klasē startēju kopš 2005. gada. 
Trenējos Lielupē. Esmu divkāršais 
Latvijas čempions un Baltijas vi-
cečempions. Eiropā gluži „spicē” 
neesmu, bet arī ne apakšgalā. Nesen 
atgriezos no Eiropas čempionāta Vā-
cijā, kur notika šī gada 1. posms Eiro-
pā. Šoreiz mani pievīla... dzenskrūve. 
Galvenais, ko ieguvu, - pieredze.

 Cik gatava ir tehnika? Un 
pats?

- Savu sporta motorlaivu gatavoju 
visu ziemu. Izjaucu dzinēju, piere-
gulēju. Tehniskās zināšanas esmu 
guvis pašmācības ceļā un no tēva. 
Visam strikti ir jāatbilst pēc pasaulē 
pieņemtajiem noteikumiem.

Fiziskos treniņus man lielā mērā 
aizstāj mans ikdienas darbs.

Rezultātu lielā mērā nosaka nervu 
sistēma: kā izturi spriedzi pirms 
starta un atskanot starta signālam.

 Potenciālie konkurenti?
- No visas pasaules.

 Kā kotējas latvieši?
- Visās klasēs diezgan augstu. 

Pasaule mūs zina! Braucu cerībā tikt 
pirmajā trijniekā.

 Ūdenssports un jumiķa darbs 
lielā augstumā. Kā to saistīt?

- Sakritība. Jumiķa arodprasmi ie-
guvu Īrijā. Tikko Latvija iestājās ES, 

daudzi mani draugi vēlējās iepazīt 
Eiropu. Devos līdzi. Īrijā kļuvu par 
jumiķa mācekli. Iepatikās. Nopelnīto 
izdevu, lai varētu sākt nodarboties ar 
ūdens motosportu.

 Pirms Īrijas strādājāt An-
glijā.

- Anglijā vācu kartupeļus, kāpos-
tus, brokoļus. Lauksaimniecības 
darbos tur pie naudiņas netikt! 
Viesstrādniekus anglis „kāš”: daudz 
prasa, maz maksā. Viņu sistēma – 
lai tu vari izdzīvot. Man tagad par 
angļiem ir cits priekšstats. Arī viņu 
uzvedība Rīgā man vairs nav pārstei-
gums. Ne vēsts no skandētā angļu 
džentlmenisma!

 Īrijā labi pelnījāt. Kāpēc vili-
nāja Francija?

- Īrijā nostrādāju divus gadus. Tad 
atgriezos mājas. Un vēlreiz devos 
pasaulē – par frančiem tik daudz 
dzirdēts...

Franči patiešām ir ļoti atšķirīgi 
no angļiem un īriem. Strādāju celt-
niecībā, taču tur nekāda liela peļņa 
nesanāca.

Ieguvums – daudz redzēju. Ja mana 
tēvu zeme nebūtu Latvija, tad par 
dzīves vietu izvēlētos Franciju. Apbur 
cilvēku attieksme, laipnība un daba.

 Francūzietes tak pasaulē ir 
visšarmantākās. Kurš nezina arī 
franču vīnus?

- Par francūzietēm es to tā ne-
apgalvotu. Jā, franču virtuve tiek 
uzskatīta par etalonu. Varbūt, ka tā 
ir. Es gan tam nepievienojos. Gaļa, 
mērces – itin viss tiek gatavots 
vīnā. Kārtīgu karbonādi tur nedabūt. 
Mēs, latviešu celtnieki, par lielām 
šausmām franču virējai atteicāmies 
no viņas ēdiena gatavotājas pakalpo-
jumiem. Nu negāja tas viņu ēdamais 
pie sirds! Es pat nevaru nosaukt 
franču nacionālos ēdienus. Varbūt 
cepti kastaņi...

 Bet franču meitenes!
- Ne angļu, ne franču vai īru zemē 

sievu sev nemeklēšu. Atradīšu Lat-
vijā! Un tā darīt iesaku visiem.

 Masveidā ļaudis no Latvijas 
izceļo uz ārzemēm.

- Ja ir laba izglītība, nepieciešama 
specialitāte, tad nopelnīt var krietni 
vairāk kā Latvijā. Man nauda dzīvē 
nav pats svarīgākais. Galvenais ir 
būt savā zemītē, savās mājās. Būt 
latvietim Latvijā! Te, ja centies, tiksi 
novērtēts. Tur tu būsi vienmēr otrās 
šķiras cilvēks. Pat pēc 30 gadiem ne-
būsi savējais! Darbā, sadzīvē vācietis 
vai anglis būs pret tevi korekts, bet 
līdzvērtīgs – nekad! Autsaideris! 
Kāda žurnālista rakstītais: „Ie-
spaids tāds, it kā tev būtu uzvilkts 
skafandrs, kura dēļ apkārtējai videi 
paliec svešķermenis.”

 Bet ja Latvijā tik augsts 
bezdarbs?

- Manā ģimenē visiem ir darbs, 
katrs ir centies atrast sev pielieto-
jumu. Ikvienam pašam ir jādomā, kā 
dzīvot. Kas grib, izeju sameklē. Zem-
nieki un rūpnieki meklē strādājošos, 
bet viņu nav! Kārtīgs sava aroda 
meistars pēc sociālās palīdzības ne-
dosies. Manuprāt, augstākā vērtība 
dzīvē ir darba tikums un uzņēmība. 
Pamatu pamats!

 Drīz vārdadiena. Droši vien 
Jāņos būs siers, alus, vainags...

- Ar draugiem būšu kopā pie ūde-
ņiem. Vainagu parasti saņemu. Jāņu 
sieru arī uzkodīšu. Taču alus kausu 
manās rokās neredzēt! Jo arī alus ir 
alkohols, bet es alkoholu nelietoju. 
Manā 31 gada vecumā dzīve ir inte-
resanta arī  bez alkohola. 

Jānis: negribu būt otrās 
šķiras cilvēks

Starp 5000 – kā ziņots – Lat-
vijas iedzīvotājiem Rīgā uz AB 
dambja, lai piedalītos oligarhu 
kapusvētkos, bija arī Ozolnie-
ku novada iedzīvotāji.

Kādi notikumi norisinājās pirms 
šīm simboliskajām bērēm Daugav-
malā, katram zināmi.

Tautas aktivitātēm mērķis ir 
skaidrs, to 28. maija runā izsacīja 
Valsts prezidents Valdis Zatlers: 
„Vienreiz pielikt punktu šauru per-

sonu grupu patvaļai. Vienreiz pielikt 
punktu, ka visa mūsu sūri, grūti 
pelnītā bagātība nogulst ofšoru firmu 
kontos.” Personu grupu prezidents ir 
nosaucis: Lembergs, Šlesers un Šķē-
le. Viņa nostāja – Saeimas vēlēšanās 
nedrīkst tikt ievēlētas partijas, kurās 
patiesībā politisko virzību nosaka 
oligarhi.

Uz dambja sapulcējušos uzrunāja 
mediju, kultūras un mākslas pārstāv-
ji. Atkal celt saulītē godīgumu! Pret 
valsti, tautu un sevi!

Saulītē celt godīgumu
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Ozo ledus halle ir nosvinējusi 
savu trešo dzimšanas dienu.

Svinības ar uzrunu atklāja halles 
saimnieks Dainis Liepiņš, kam se-
koja šī gada „Ozo” hokeja turnīra  
apbalvošana.

Paraugdemonstrējumus sniedza 
Ozolnieku Ledus skolas daiļslidotāji 
un šorttrekisti. Tikai izveicību prasīja 

konkurss „Virtuļi vārtos”, tad pie 
pārsteiguma balvas varēja tikt katrs 
apmeklētājs.

Līdzjutējiem domāts bija vēl viens 
konkurss – „Centra ripa”. Viegls uz-
devums – aizmest ripu no tribīnēm uz 
laukumu, tiesa gan – iespējami tuvāk 
laukuma centram.

Ar izdarībām apmeklētāji nebija 
apdalīti! Arī ar iespējām paust sakar-

sētās emocijas!
Kā būt vienaldzīgam, ja notiek 

tradicionālā hokeja „zvaigžņu” spē-
le! Un uz laukuma – Latvijas elite! 
Draudzības spēles rezultāts vietējiem 
hokejistiem nav pats svarīgākais.

Kā atzina pašas „zvaigznes”, galve-
nais bija tikšanās prieks atpūtas laikā, 
pie tam kopā ar ģimenēm! Pats par 
sevi saprotams – arī ar mazajām at-

vasītēm. Un to nu bija vesels pulciņš! 
Vai todien notika arī seminārs, kā 
dalīties pieredzē bērnu audzināšanā, 
gan ziņu nav.

Redzēt, darboties, tikties un labi 
atpūsties. Tas viss bija iespējams 
halles jubilejas reizē.

Andris,  
hokeja līdzjutējs

Uzspēlēt, tikties un svinēt!

Nīderlandes pilsētā Sint An-
thonis divas dienas volejbola 
turnīrā, kas noritēja brīvā dabā 
zālāju laukumos. Ar Beļģijas, 
Vācijas, Serbijas, Albānijas, 
Rumānijas, Polijas un Nīder-
landes komandām cīnījās divas 
Ozolnieku komandas – Poliurs/
Ozolnieki un VK „Ozolnieki”.

„Poliurs/Ozolnieki” spēlēja spēcīgā-
ko volejbolistu divīzijā, kurā, sadalītas 
divās apakšgrupās, piedalījās 10 ko-
mandas. Mūsu vienība savā apakšgru-
pā ieguva otro vietu, jo piekāpās tikai 
Serbijas komandai ar rezultātu 1:2. 
Ceturtdaļfinālā mūsējiem pretī stājās 
otras apakšgrupas trešā spēcīgākā 
komanda no Albānijas, kurai mūsu 
vienība piekāpās ar rezultātu 0:2. Gan-

darījuma turnīrā Poliurs/Ozolnieki iz-
cīnīja divas uzvaras, līdz ar to iegūstot 
piekto vietu kopvērtējumā.

Amatieru divīzijas komandas arī bija 
sadalītas divās apakšgrupās – pa čet-
rām katrā apakšgrupā. VK Ozolnieki 
savā apakšgrupā izcīnīja pārliecinošu 
1.vietu un iekļuva spēcīgāko komandu 
četriniekā. Cīņā par medaļām amatieri 
piedzīvoja divus zaudējumus un izcī-
nīja vienu uzvaru, tādējādi iegūstot 
godalgoto trešo vietu.

Komandu vadības un spēlētāji izsa-
ka lielu pateicību visiem atbalstītājiem 
un sponsoriem par sniegto lielisko ie-
spēju piedalīties un mēroties spēkiem 
ar citu valstu komandām starptautiska 
mēroga sacensībās.

Kaspars Balodis

„Oži”, kas sevi pierādīja 
Nīderlandē

No 1. līdz 8. jūnijam, Ozol-
nieku sporta centrā notika 
bērnu atpūtas nometne ar 
sportisku noskaņu. Tā bija kā 
noslēgums visa gada cītīgai 
sportošanai.

Pateicoties sporta centra vadībai 
un trenerei Unai Tilibai, 15 bērni 
vecumā no 6-12 gadiem varēja 
baudīt gan sportiskas aktivitātes, 
gan rotaļas, gan peldes ezerā. Visas 
dienas garumā nometnes dalībnieki 
bija nodarbināti. Par pusdienām 
un launagu  bija parūpējies bārs 
„Meka”, kur bērni varēja ieturēties 
par nelielu samaksu.

Lielisks un jautrs piedzīvojums 
bija došanās uz Rīgas Zooloģisko 
dārzu. Šim braucienam autobusu no-
drošināja Ozolnieku novada dome.

Kā kulminācija visa gada darbam 
un nometnes slēgšanai bija noor-
ganizēta noslēguma ballīte sporta 
centra atpūtas telpās ar pirti un 
baseinu. 

Mazo sportistu un vecāku vārdā 
izsakām vislielāko pateicību Ozol-
nieku novada domei un Ozolnieku 
sporta centram par sniegto atbal-
stu. Ar nepacietību gaidām nākamo 
sezonu!

Ilze Pētersone

Vasaras nometne 
sportiskā gaisotnē

Varbūt padomāt?
Rīgā uzturējās pasaulē pa-

zīstams modes eksperts Alek-
sandrs Vasiļjevs.

Intervijā „Privātajai Dzīvei” modes 
speciālists izsacīja vairākas domas, 
kuras derētu ielāgot.

Rīgas mode esot ļoti eiropeiska, 
taču viņam nepatīkot jaunu cilvēku 
ģērbšanās stils: „Atkailināt vēderu nav 
pieklājīgi. Kaut ko tādu var atļauties 

Dubultos vai Dzintaros”.
Tāda atkailināšanās neesot modīga, jo 

„šobrīd aktuāla ir 70. un 80. gadu mode 
– apģērbi ar polsterētu plecu zonu. 
Sievietēm ļoti aktuālas garās kleitas, 
gari svārki un kurpes bez papēžiem. 
Modē musulmaņu stils – pēc iespējas 
vairāk nosegtas ķermeņa daļas, ne 
pārāk apspīlēti apģērbi.” 

Vai vērts radīt problēmas mugurai 
ar īpaši augstiem papēžiem, kā to redz 
ielās, pie tam – ja tas nav ne moderni, 
ne veselīgi?
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Mīļi sveicam jūnija jubilārus!
Tu māki paņemt
likteni pie rokas
un, kad ir grūti, 
bēdu uzvarēt;
lai Laima nebeidz
Tavas gaitas svētīt
un to, ko mīli,-
gūt un paturēt!

Aizsaulē aizgājuši:

Vladimirs Baldujevs (1958)
Mārīte Bičkova (1941)
Ņina Bobrova (1931)
Julija Čarpkeviča (1919)
Jaņina Gančeriene (1933)
Anastasija Kozlova (1932)
Pāvels Kutkovskis (1929)
Vilma Liepkalne (1921)
Veronika Mandrovickiene 
(1928)
Nikolajs Pilipjuks (1950)

Ada Reitupe (1938)
Anastasija Stivriņa (1917)
Edvīns Trēde (1960)
Eduards Usačevs (1939)
Stefānija Vorslova (1921)
Jevgenija Glusska (1929)
Jānis Stepe (1945)

Mārtiņš Purmalis
Zinaida Siļķe
Anna Liepniece – 90
Līvija Cimmermane
Ņina Torčilova
Dzidra Žubule
Regīna Grīnberga
Arnis Pētersons

Sidrabenes pagastā
Valija Reiniece
Maiga Brokāne
Lizete Smiltniece - 90

 Novada dome

Ozolnieku novada svētki
„Ar saknēm novadā” 30. jūlijā 

Ozolnieku Sporta centra stadionā
• 11.00 Gājiens no Ozolnieku vidusskolas
• 11.30 Ziedu ceļa izveidošana 
• 12.00 Atklāšanas ceremonija  un novada jaundzimušo sveikšana 

(māksliniecisks uzvedums ar zirgu figurālajiem demonstrējumiem un cirka 
mākslinieku pārsteigumiem)

• 13.00  18.00  Izklaides, veiklības, spēka atrakcijas ģimenēm, 
„Dullais 10!”, radošās darbnīcas u.c.

• 14.00 Ozolnieku Kausa izcīņa pludmales volejbolā,
Kausa izcīņa un paraugdemonstrejumi skeitbordā

• 14.00 Bērnu un jauniešu muzikālā teātra „Nianse” koncerts 
„Saules raibumiņi” 

• 14.30  17.30  Maģiskā Burbuļu laboratorija 
• 15.00 Kausa izcīņa strītbolā
• 15.00 Burvju mākslinieku Pecolli Triku izrāde bērniem  „Ceļojums” 
• 16.00 Jelgavas novada orķestra „Zelmeri” koncertprogramma 

„Pasaules skaņas” 
• 17.00 Teātra deju studijas „Savanna” „Vasaras kokteilis” 

un Ozolnieku jauno talantu šovs
• 19.00 Ozolnieku novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts 

„Dzīves pļavā zaļā…!” 
• 21.00 Svētku noslēguma koncerts ar Pitu Andersonu & grupu 

„The Swamp Shakers” un deju studiju „Savanna”
• 22.30  2.00 Dejas un konkursi ar DJ Robertu Lejasmeijeru - 

Eiropas hitu Radio un Latviešu Radio ētera balss
• 24.00 Salūts

Ieeja brīva

1. un  2. jūlijā plkst. 19.00 Ozolnieku amatierteātra 
pirmizrāde Robērs Tomā „Astoņas sievietes”.  
Izrāde kamerzālē, vietu skaits ierobežots. 
Ieeja Ls 2,00. Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā darba 
dienās no 10.00 – 18.00. Tālr: 26525350, 63050144
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8. jūlijā plkst.13 Garozas pamatskolā  pensionāru balle. Koncertā pie-
dalīsies 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.

Izmantojiet iespēju 7. oktobrī noskatīties Dailes teātra izrādi “Amadejs” 
(biļetes ar 20 % atlaidi)! Biļešu cenas - Ls 4.80  
Pieteikties un samaksāt līdz 1. augustam.
T.: 29109265, Anda

Aicinām piedalīties svētku gājienā! 

No 10.30 pulcējamies gājienam no Ozolnieku vidusskolas. 
Lūdzam līdzi ņemt zaļumus un ziedus  no tiem veidosim 

ziedu ceļu stadionā! 
Visi gājiena dalībnieki saņems Ozolnieku novada domes 

dāvanu – dalībnieka karti ar svētku simboliku!

Iestādes, uzņēmumi, iedzīvotāju komandas 
piesaka savu dalību: tālr. 26525350, 
epasts: tautasnams@ozolnieki.lv

Garozā 6. augustā
Katrīnas kapos plkst.12
Segļu kapos  plkst.13
Lībiešu kapos plkst.14

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

Salgales draudze aicina uz
kapusvētku svētbrīdi

LLKC Jelgavas 
Konsultāciju birojs piedāvā 

semināru 13. jūlijā 
no plkst. 11 – 15.30 

Vircavas pag. „Dzērvēs”.

Tēma: Tomātu un 
ķiploku audzēšana.

Eksperte Mārīte Gailīte 
(šķirnes, agrotehnika, 

augu aizsardzība).

Informācija:
tel. 63050555, 27877006

www.llkc.lv
www.laukutikls.lv

6. augustā izbraukuma 
vakcinācija visos 
novada ciematos 
pēc samazinātām 

cenām (trakumsērga, 
kompleksās potes,  

u.c.)  pēc iepriekšēja 

pieraksta. 

Piebraukšana 
bez maksas. 

Pieteikties pa tel. 
26323043 vetārstei 
Marinai Mihailovai.

Pateicos novada 
pašvaldības policijas 

kārtībniekiem 
Jurim Antonovam un 

Georgijam Lukjanovam 
par operativitāti, 

atgūstot man nozagto.

Jānis Freidenfelds, Dalbē

Novada spartakiādē 
noslēgušās volejbola un 
futbola sacensības. 

Volejbolā no astoņām ko-
mandām čempionu godā tika 
„Kauguru” (Ozolnieki-4) 
komanda, ko pārstāvēja Jā-
nis Valerts, Ivo Baranov-
skis, Juris Sīlis, Edmunds 
Mārtiņkrists, Didzis Sloka, 
Jānis Počs, Edgars Spudiņš 
un Arvis Eglīte. Sudraba 
medaļas izcīnīja „Centra” 
(Ozolnieki-2) komanda: Una 
Tiliba, Nauris Polītis, Sandis 
Pinte, Armands Tartilovs, 
Edgars Jusis, Mārtiņš Jusis, 
Dāvis Danieks un Roberts 
Ulmanis. Bronza pienācās 
„Aizupēm”: Arnis Sinkevics, 
Pēteris Viņķelis, Ivars Mozga, 

Edmunds Karčevskis, Jānis 
Langenfelds un Kristaps 
Sosnarevs.

Futbolā novada vislabākā 
izrādījās Centra komanda ar 
nosaukumu „Pipariņi”, ko 
pārstāvēja Olafs Krūzmētra, 
Normunds un Kaspars Kaļ-
ķi, Kaspars Balodis, Guntis 
Tiliševskis, Ģirts Jonkus, 
Vladimirs Ivanovs. 2. vietā 
„Ozokalns”: Aigars Jasino-
vičs, Stanislavs Tihonovs, 
Kaspars Žeivots, Andris 
Leitāns, Artis Rītelis, Vik-
tors Veide, Kristaps Leitēns. 
3.vieta pienācās „Kauguru” 
vīriem: Artis Ozols, Juris 
Sīlis, Didzis Sloka, Edmunds 
Mārtiņkrists, Dainis Virbalis, 
Mārcis Laidiņš, Edgars Rat-
kevičs, Rihards Dūša, kuri 

ieradās uz turnīru vienādos, 
skaisti noformētos sporta 
krekliņos un cīnījās līdzvērtīgi 
ar čempioniem.

Jūlija mēnesī aicinu visus 
interesentus gatavoties uz 
atklāto Ozolnieku Kausu strīt-
bolā, pludmales volejbolā un 
skeitbordā, kas notiks 30.jūlijā 
Ozolnieku novada svētkos, 
atklājot jaunizveidotos skeit-
borda, strītbola un pludmales 
volejbola laukumus. Sporto-
sim un būsim tikpat smaidīgi 
un veselīgi, kā Kauguru vīri!

Pieteikumi iesniedzami līdz 
20.jūlijam Ozolnieku sporta 
centrā vai pa e-pastu: irena.
leitena@gmail.com 

                                                                                                                                  
Irēna Leitēna,  

OSC direktora vietniece

Sportosim novada svētkos!

10.jūlijā Ozolniekos 
notiks 2.atklātais no-
vada čempionāts skrie-
šanā, kurā aicināts pie-
dalīties ikviens veselīga 
dzīvesveida piekritējs. 

Visiem dalībniekiem būs 
viena distance – 5 kilometru 
skrējiens, izņemot bērnus 
līdz 11 gadu vecumam (ie-
skaitot), kuriem paredzēts 
jau ierastais 2,2 km aplītis. 

Garākajā distancē trīs ātrākos 
dalībniekus 12 vecuma grupās 
starp vīriešiem un sievietēm 
gaidīs medaļas un diplomi, 
bet mazākajiem - pārsteiguma 
balvas.

Sacensību sākums – pulk-
sten 11; starts un finišs – pie 
Ozolnieku sporta centra. Pul-
cēšanās notiek Sporta centra 
pirmā stāva foajē; dalībnieku 
reģistrācija – līdz pulksten 
10:50. Uzziņām t. -26086671.

Ozolniekos - 2.skriešanas
čempionāts!


