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ar saknēm novadā

Izbaudi pavasara atnākšanu,
vērojot gājputnu atgriešanos!

LIELĀ
TALKA –
26. APRĪLĪ!

Kā katru gadu, diemžēl, arī šogad,
sniegam nokūstot, Ozolnieku novadā
atsedzas ne viena vien nesakopta
un piegružota vieta, jo īpaši gar ceļmalām un mežmalām, tāpēc, aicinot
rūpēties par vidi, kurā dzīvojam, atgādinām, ka ikviens iedzīvotājs var
pielikt savu roku novada teritorijas
sakopšanā. Talciniekiem ir lietderīgi
ielūkoties tuvējās mežmalās, upmalās un grāvmalās, pārskatīt iebraucamos ceļus un māju apkaimes, atrodot laiku un iespēju sakopt kādu no
tām – 26. aprīlī, akcijas „Lielā Talka”
laikā ikviens var sakārtot tuvāku vai
tālāku teritoriju vai iestādīt jaunu
koku aleju.
Jau tagad jāsaka - paldies, izglītības iestādēm un visiem tiem cilvēkiem, kuri čakli un aktīvi rosās talkās
gadu no gada. Šogad īpaši vēlamies
aicināt arī uzņēmējus sakopt savas
teritorijas vai izdarīt kādu citu labu
darbu apkārtējās vides sakārtošanā.

Neierasti siltajā martā,
pēc novadnieku novērojumiem, Ozolniekos,
Tetelē un Salgales pagasta ciemos sākuši
atgriezties gājputni

Vērīgākie novada iedzīvotāji
jau pamanījuši cīruļus, dziedātājstrazdus un meža baložus,
bet Lielupē un Iecavas upē, kur
jau ir salūzusi ledus kārta, var
redzēt gulbjus, pīles un zosis.
Arī novada skolu dabas zinību
skolotāji apstiprina, ka no ziemošanas vietām Latvijā atgriezušās pelēkās zosis, Taigas sē-

jas zosis, Baltpieres zosis, meža
zosis, kā arī ziemeļu gulbji un
ķīvītes, bet lauku cīrulis, ar ko
visiem asociējas pavasara atnākšana, daudzviet novērots
jau no februāra beigām.
Pavadīsim brīvdienas tuvāk
dabai, vērojot pavasara vēstnešus un dabas atmošanos!
Solvita Cukere

Talkai jāpiesakās:
26132486
aivars.strods@ozolnieki.lv
Prieks, ka sabiedrība kļūst apzinīgāka, vide tiek mazāk piesārņota, taču līdz galvenajam mērķim –
Latvija 2018. gadā tīrākā valsts pasaulē – vēl daudz darāmā.
Tiksimies talkā!
Aivars Strods, talkas koordinators
Ozolnieku novadā

Aicinām piedalīties iedzīvotāju sapulcēs!
Ņemot vērā iedzīvotāju interesi
par pašvaldībā notiekošajiem procesiem un iepriekšējo gadu pieredzi,
kas atklāja, ka iedzīvotāju sapulces
ir efektīvs veids,
kā uzrunāt un motivēt cilvēkus līdzdarboties novada
attīstībā, arī šogad
tiks
organizētas
šādas tikšanās.
Šoreiz sapulcēs būs iespēja dzirdēt prezentācijas un uzdot jautāju-

mus par trīs aktuālām tēmām:
1)Ozolnieku
novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2012.
– 2036.;
2)pašvadības
ielu un ceļu apsaimniekošana;
3)komunālo
pakalpojumu
attīstība Ozolnieku novadā.
Aicinām iedzīvotājus līdz šī gada 6. maijam
sagatavot un iesūtīt interesējošos

jautājumus par trīs norādītajām
sapulču tēmām, sūtot vēstuli uz
e-pastu: evita.kairisa@ozolnieki.
lv vai zvanot: 63084702 (norādot
vārdu, uzvārdu un sapulces datumu, ko paredzēts apmeklēt), lai
atbildīgie speciālisti var sagatavot
nepieciešamo informāciju. Tāpat
aicinām iespēju robežās apmeklēt
sapulci, kas notiek jūsu pagastā,
lai iesūtītie jautājumi būtu aktuāli lielākajai daļai klātesošo sapulces dalībnieku.
Iedzīvotāju sapulču norises laiks un vieta:
15.05.2014. plkst. 19:00 –
Emburgā, Salgales pagasta pār-

valdē, adrese: „Vīgriezes”, Emburga, Salgales pagasts;
20.05.2014. plkst. 19:00 –
Garozā, Garozas pakalpojumu
centrā, adrese: „Eži”, Garoza, Salgales pagasts;
22.05.2014. plkst. 19:00 Ānē, Ānes kultūras namā, adrese:
Celtnieku iela 12b, Cenu pagasts;
27.05.2014. plkst. 19:00 –
Brankās, Branku pakalpojumu
centrā, adrese: Parka iela 4; Cenu
pagasts;
29.05.2014. plkst. 19:00 –
Ozolniekos, Domes ēkā, Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieku
pagasts
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aktualitātes

marts 2014

marta sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:

Uzlabos novada ielu un
ceļu stāvokli

1. Apstiprināt Grozījumus Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.

2. Apstiprināt Ozolnieku Tautas nama nolikumu.
3. Apstiprināt Ozolnieku novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes savstarpējiem norēķiniem.

4. Veikt grozījumus Ozolnieku novada domes maksas pakalpojumu
sarakstā, maksas pakalpojumu sarakstu papildinot:
No 01.01.2014.

N.p.k.
Maksas pakalpojuma veids
2.1.25. Biljarda galda izmantošana
telpu izmantošana Ānes jauniešu
2.14.
iniciatīvu centrā
2.14.1. zāle

2.14.2.

viesnīca

Mērviernība
viena stunda

viena stunda
vi ena vi eta
di enna ktī

Pakalpojuma
Cena bez
sniedzējs PVN, EUR
OSC
4,13

PVN,
EUR
0,87

Cena ar
PVN, EUR
5

Atlaides
nav

ĀJIC

11,57

2,43

14

nav

ĀJIC

5,79

1,21

7

nav

5. Apstiprināt izmaiņas Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu štatu
sarakstā.
6. Iecelt Ozolnieku novada Ānes Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja amatā
Eināru-Ervīnu Deribo.

Neļauties kūlas
dedzināšanas neprātam!

Ozolnieku novada Pašvaldības
policijas darbinieki atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta. Tā apdraud cilvēku īpašumus, veselību
un dzīvību. Kūlas dedzināšanas rezultātā izdeg lauki, nodeg ēkas, cieš
cilvēki. Katru gadu novadā ir reģistrēts pa kādam kūlas dedzināšanas
gadījumam, kas nodara būtisku
kaitējumu dabai, tās bioloģiskajai
daudzveidībai, iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus un sīkos dzīvniekus,
putnu ligzdas. Kūlas ugunsgrēki
apdraud arī dzīvojamās mājas un
saimniecības būves.
„Kūlas dedzināšana nav kontrolējama, jo vēja un citu apstākļu ietekmē degšanas virziens var strauji
mainīties un izplatīties,” brīdina
Kaspars Rozītis, Pašvaldības policijas vecākais inspektors.
Arī šogad Lauku atbalsta dienests tiks informēts par kūlas degšanas vietām. Šo zemju īpašniekiem par lauku nesakopšanu un
kūlas degšanu tiks samazināts Eiropas Savienības (ES) maksājums.
Kaspars Rozītis atgādina, ka kūlas dedzināšana ir administratīvi
sodāma: ”Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
(turpmāk – LAPK) 179.panta cetur-

to daļu par kūlas dedzināšanu uzliek
naudas sodu fiziskajām personām
divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt
eiro apmērā, kā arī atbilstoši LAPK
51.panta otrajai daļai par zemes
apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai
novērstu kūlas veidošanos, uzliek
naudas sodu fiziskajām personām
no simt četrdesmit līdz septiņsimt
eiro, bet juridiskajām personām no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt eiro.”
Saskaņā ar LAPK 210.pantu
pašvaldību administratīvās komisijas ir tiesīgas izskatīt šā kodeksa
51.panta otrajā daļā un 179.panta
ceturtajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.
Policija lūdz iedzīvotājus nekavējoši ziņot par iespējamiem likumpārkāpējiem saistībā ar kūlas
dedzināšanu pa tālruni 112.
Ja, dedzinot kūlu, aizdegusies
kāda no ēkām vai objektiem, kā
rezultātā radīti lieli zaudējumi vai
ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks, iestājas kriminālatbildība. Krimināllikuma 185.panta 2.daļa paredz, ka par
svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai
bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā
vai, ja tā nodarījusi lielu materiālu
zaudējumu, vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies
cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un
ar probācijas uzraudzību uz laiku
līdz trim gadiem vai bez tās.
Solvita Cukere

Ceļu un ielu uzturēšana ir viena no finansiāli un darba ziņā
ietilpīgākajām nozarēm pašvaldībā. Ceļu fonda komisija periodiski apseko un nosaka prioritātes satiksmes un gājēju kustības
uzlabošanai, pamatojoties uz MK
noteikumiem Nr. 224 ”Noteikumi
par valsts un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām”
un VAS “Latvijas Valsts ceļi” autoceļu apsekošanas aktiem.
Izvērtējot Ozolnieku novada
autoceļu stāvokli, jāsecina, ka
ceļu grants/šķembu segums ir
stipri nodilis un planējamā kārta ir plāna, tāpēc saplanētā ceļa
virskārta tikai īslaicīgi spēj nodrošināt kvalitatīvus braukšanas
apstākļus. Atsevišķās vietās nepieciešams uzlabot ceļa profilu
un noņemt apaugumu, jo ceļš
vietām ir zemāks par apkārtējiem
laukiem, tāpēc tā malās krājas
ūdens.
Liela atbildība par ceļu bojāšanu jāuzņemas arī smagsvara
autotransporta vadītājiem, jo
pašvaldības pārvaldījumā nav
ceļu pa kuriem drīkstētu braukt
tehnika ar augstu kravnesību.
Saprotams, ka zemes īpašniekam jāizstrādā mežs, jārok dīķis,
jāizved grunts vai koksne, bet to
atļauts darīt tikai attiecīgos gadalaikos, saskaņojot ar Ozolnieku
novada pašvaldību un uzņemoties arī zināmas saistības par ceļa
sakārtošanu.
No kopējiem 208 km pašvaldības apsaimniekošanā esošajiem
autoceļiem tikai 40 km ir ar asfaltbetona segumu. Lielākā daļa
no asfaltētajiem ceļiem tiek ekspluatēta jau otro normatīvo laiku,
tāpēc pavasaros asfalta segumos
veidojas liels daudzums bedrīšu.
Pēc 2013. gadā projekta „Ūdens-

saimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku ciemā” realizācijas, daudzas ielas ir apgrūtinošā
tehniskajā stāvoklī, tomēr iedzīvotājiem jāsaprot, ka novads
attīstās un visi remonta darbi
veicami loģiskā secībā. Ielās, kur
vairs nebūs dažādu apakšzemes
komunikāciju darbu, pakāpeniski tiks atjaunots asfaltbetona segums, novēršot bedrīšu remonta
darbu nepieciešamību. Uzskatāms piemērs redzams Skolas un
Celtnieku ielā. Kopumā remonta
darbu prioritātes tiek izvērtētas,
pamatojoties uz satiksmes noslogojuma intensitāti un ekonomisko nozīmīgumu.
Papildus autoceļu uzturēšanai piešķirtajām mērķdotācijām
- 182.75 tūkstoši eiro apmērā šogad ceļu un ielu remontiem paredzēti arī ievērojami pašvaldības
budžeta līdzekļi gandrīz miljons
eiro apmērā, kas tiks ieguldīti ielu
rekonstrukcijas darbos, kā arī atsevišķu novada nozīmīgāko lauku
grants ceļu sakārtošanā.
Papildus autoceļu uzturēšanai piešķirtajām mērķdotācijām
- 182.75 tūkstoši eiro apmērā šogad ceļu un ielu remontiem paredzēti arī ievērojami pašvaldības
budžeta līdzekļi gandrīz miljons
eiro apmērā, kas tiks ieguldīti
Meliorācijas, Ziedoņa, Stadiona
un citu ielu sakārtošanas darbos,
kā arī atsevišķu novada nozīmīgāko lauku grants ceļu sakārtošanā.

Guntis Žeivots, Saimniecības daļas
vadītājs
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Ozolniekos notiks Zemgales
senioru forums!
Šobrīd turpinās darbs pie pētījuma „Latvijas pašvaldībās plānotās un
realizētās politiskās iniciatīvas senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai
un veiksmīgai novecošanai”.
Sabiedrības veiksmīgas novecošanas „labās prakses” piemēru popularizēšanas nolūkā, 2014. gadā
tiks organizēti forumi visos Latvijas
reģionos, lai ieinteresētajiem pašvaldību pārstāvjiem un senioriem
prezentētu pētījuma rezultātus.
Pirmais forums norisinājās šī
gada janvārī Latgales reģionā, bet
Zemgales Senioru forums notiks
2014. gada 25. aprīlī, Ozolnieku novada SAC „Zemgale”.
Forumu atklās Ozolnieku no-

vada domes priekšsēdētājs Pēteris
Veļeckis, klātesošos uzrunās LR
11. Saeimas deputāts, LR Saeimas
Demogrāfijas lietu apakškomisijas
priekšsēdētājs Imants Parādnieks
un Latvijas Pensionāru Federācijas
priekšsēdētājs Andris Siliņš.
Forumu organizē un vadīs Ozolnieku novada iedzīvotāja, LR 11.
Saeimas deputāte Inga Vanaga,
kura uzsakata, ka ir vitāli nepieciešams kopīgi apzināt izaicinājumus
Nacionālā līmeņa politikas plānošanas dokumenta izstrādei, kura
mērķis ir sabiedrības novecošanas
problēmu pārvērst par iespēju Latvijas demogrāfiskās nākotnes kontekstā.

Nostabilizējušās
lauksaimniecības tehnikas pakalpojumu cenas

Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs (LLKC), apkopojot
tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā, secinājis, ka tās pēdējā gada laikā ir stabilizējušās. Pieaugums bijis
graudu kodināšanas, siena presēšanas rituļos un frēzēšanas pakalpojumiem, bet lielākais cenu kritums
- grāvmalu un ceļmalu appļaušanas, atsevišķu traktoru nomas un
graudu kaltēšanas pakalpojumiem.
Lauksaimniecības tehnisko pakalpojumu cenu izmaiņas pērn bijušas nebūtiskas salīdzinājumā ar
2012.gadu, kad pamatā degvielas
sadārdzinājuma dēļ lauksaimniecības tehnikas pakalpojumu cenas
pieauga par vidēji 5%. Varam runāt
par pieprasījuma un piedāvājuma
nostabilizēšanos.
Zemgalē ir samērā augsts pieprasījums pēc graudaugu kulšanas,
kā arī augsnes apstrādes tehnikas
pakalpojumiem. Visizplatītākais
pakalpojums faktiski visos reģionos ir zāles pļaušana. Tas saistīts
ar nosacījumu, ka zālāju platībām,

lai pretendētu uz vienotā platības
maksājuma saņemšanu, ir jābūt
vismaz vienu reizi nopļautām.
Plašs piedāvājums ir arī tādiem
pakalpojumiem kā graudaugu sēšana, kulšana, aršana, kultivēšana,
smidzināšana un minerālmēslu izkliedēšana. Joprojām ir liels skaits
piemājas un mazo saimniecību, kur
audzē kartupeļus, tādēļ starp izplatītākajiem pakalpojumu veidiem ir
arī kartupeļu stādīšana, vagošana
un novākšana.
Tāpat plaši tiek piedāvāti lopbarības sagatavošanas pakalpojumi – vālošana – ārdīšana, presēšana rituļos, jo daudzām mazajām
saimniecībām, kur tiek turēti mājlopi, šādas tehnikas nav. Tām ir izdevīgāk pirkt pakalpojumu, nekā
ieguldīt tehnikas iegādei. Pakalpojumus pamatā sniedz saimnieki, kuri paši nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un dara to
laikā, kad pašu saimniecībās darbi
ir apdarīti.
Iveta Tomsone, LLKC

Foruma pirmajā daļā tiks sniegts
ziņojums par seniorus interesējošiem jautājumiem, bet otrajā daļā
seniori piedalīsies darba grupās, lai
izdiskutētu un noskaidrotu būtiskākās problēmas, kā ienākumi un
dzīves apstākļi, veselība un medicīnas pakalpojumi, sociālā iekļaušana, starppaaudžu attiecību pilnveidošana ģimenē un sabiedrībā.
Noslēgumā ir paredzēta „Zemgales reģiona senioriem draudzīgākās pašvaldības” statusa piešķiršana un neliels koncerts.
Novada seniorus dalībai forumā
lūgums pieteikties Ozolnieku novada pašvaldībā līdz 2014. gada 15.
aprīlim, zvanot 63084721.
Solvita Cukere

Ozolnieku novadā
būs izvietoti radari

Kā ziņo iauto.lv, lai uzlabotu ceļu
satiksmes drošību atbilstoši valdības
uzdotajam, izvēlētas pirmās ātruma
kontroles mērierīču atrašanās vietas
uz valsts ceļiem. Starp tām četri jauni
radari būs uz šosejas Rīga – Jelgava,
divi no tiem būs izvietoti Ozolnieku
novadā.
Radari uz Rīga - Jelgava šosejas
atradīsies pie viadukta Salaspils –
Babīte abos virzienos, kur braukšanas
ātrums ir 90 kilometri stundā, pie
šosejas krustojuma ar Ozolnieku
ceļu, blakus Skuju pārbrauktuvei, kur
braukšanas ātrums ir 70 km/h, un pie
šosejas krustojuma ar ceļu Ozolnieki
– Brankas, kur braukšanas ātrums arī
ir 70 km/h.
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss,
Ceļu satiksmes drošības direkcijas
(CSDD) valdes priekšsēdētājs Andris
Lukstiņš un Valsts policijas galvenās
policijas pārvaldes Kārtības policijas
pārvaldes priekšnieks Artis Velšs
pamato, ka vietas noteiktas, sadarbojoties CSDD, Valsts policijai, VAS
„Latvijas Valsts ceļi” un sadarbībā ar
satiksmes drošības ekspertiem.
CSDD valdes priekšsēdētājs Andris
Lukstiņš uzsver: ”Stacionāro foto radaru iespējamās atrašanās vietas izvēlētas, izvērtējot simtiem ceļu satiksmes
negadījumu statistiku, tā dēvētos
„melnos punktus” un informāciju par
ceļu posmiem. Triju gadu laikā šajās
20 vietās, kur paredzēts uzstādīt foto
radarus, notikuši 495 ceļu satiksmes
negadījumi, cietuši 135 cilvēki, bet
bojā gājuši astoņi. Katrs bojā gājušais
ir sāpīgs zaudējums tuviniekiem,
sabiedrībai un valstij kopumā, ko mēs
turpmāk vairs nedrīkstam pieļaut.”
Solvita Cukere
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Gatavojamies
dārza darbu
sezonai
Pavasaris mēdz pārsteigt ar aizkavējušos cīruļputeni vai rīta spelgoni,
tāpēc jāņem vērā, ka jebkuras dārza
aktivitātes ir pakārtotas ziemas un
pavasara cīņai, tomēr marts un aprīlis
ir īstais laiks, lai sagatavotos dārza
dabu sezonai.
„Kamēr ārā vēl brīžiem pieturas
sals, varam apkopt, pārstādīt, pavairot
istabas augus, audzēt lociņus uz palodzes, iepirkt nepieciešamās sēklas un
plānot dārza darbus. Varam pārskatīt
un iegādāties jaunus dārzkopības
instrumentus, kā arī veikt augļu un
dekoratīvo koku un krūmu vainagu
veidošanu. Galu galā - agrs pavasaris
zaru apgriešanai ir vispiemērotākais
laiks,” stāsta Ozolnieku iedzīvotājiem
zināmā veikala SIA „Mauriņš”, saimniece Sarmīte Neimane.
„Pavasarī arī jāpadomā par zālienu.
Tiem, kuriem zālienā ir sūna, būtu
vispirms jānomēslo ar 19% dzelzs
mēslojumu, tad jāveic aerācija. Svarīgi,
lai zāliens elpotu un būtu dzīvs. Pēc
tam veic mēslošanu un izsēj zālienā
sēklas vietās, kur izņemta sūna. Mēslošana būtu jāveic, kad diennakts vidējā
temperatūra vairākas dienas turas virs
+ 10 grādiem. Jāizvēlās speciālie mēslojumi, kas domāti zālienam. Veicot
dārza darbus, jādomā arī par piemērotu apgērbu un cimdiem,” stāsta veikala
saimniece, kura labprāt dalās ar pieredzi un praktiskiem padomiem.
Aicināta pastāstīt par sezonas
jaunumiem, S. Neimane atklāj: „Šogad
pirmo reizi Latvijas tirgū tiek piedāvātas Vācijas firmas Dūrr Samen sēklas.
No dārzeņiem kā jaunumus var minēt
tomātu šķirnes Borsalina F1, kas ir
gaļīgi, agrīni, saldi, ar labu garšu, un
Country Taste F1, Diplom F1- ar labu
garšu un lieli. No podu tomātiem jāatzīmē Quedlinburger firmas dzeltenie
balkona tomāti, kas ir saldi un ražīgi.
Piedāvājumā pirmo reizi podu cukini
Patiostar F1, ko var audzēt uz balkona.
Šķirne ražīga, augļi tumši zaļā krāsā.
Krūmu gurķus ar 0.5 metru gariem
dzinumiem var audzēt arī konteineros,
podos. Piedāvājumā meksikāņu gurķi,
kas atgādina mazus arbūzus 2 cm
diametrā. Šos gurķus var skābēt vai
pievienot salātiem. Kā jaunums jāmin
garā paprika Atris F1, kam augļi gludi,
tumši sarkanā krāsā ar maigu garšu,
sasniedz 20 cm garumu. Pirmo reizi
piedāvājumā sarkanie rukola salāti.
Lapas gaiši sarkanā krāsā, ar vidēji
asu sinepju garšu. Sēj no marta līdz
septembrim. No salātiem piedāvājumā
šķirne Barcelona ar lielām, zaļām un
kompaktām galvām”.
Sarunas laikā ir iegūta pārliecība
par to, ka piedāvājums ir ļoti plašs,
tāpēc katrs saimnieks dārzniecības
preču veikalos noteikti atradīs sev tīkamākās dārzeņu un puķu sēklas.
Šī gada sējas kalendārs:
http://esvnkesmu.wordpress.
lv/2014/02/04/par-brivu-sejas-kalendars-2014/
Solvita Cukere
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Voldemārs Birznieks spēja pēc izsūtījuma kļūt
par Ozolnieku novada lepnumu
Voldemārs Birznieks ir viens no
Ozolnieku novada Triju Zvaigžņu
ordeņa kavalieriem. Par viņa darbiem vislabāk runā paveiktais, jo
sākot ar 20. gadsimta 60. gadiem,
viņš interesējies par Latvijas kultūrvēsturi un praktiski darbojies kā
Latvijas (PSR) Dabas un pieminekļu biedrības (LDPAB) aktīvs biedrs
un Jelgavas PMK – 13 pirmorganizācijas dalībnieks. 2014. g. 22.
februārī viņš nosvinēja 89. dzīves
jubileju.
Ozolnieku melioratori, kuru
vadītājs dabas un kultūras pieminekļu sakopšanā bija Voldemārs
Birznieks, ieguldījuši savu darbu,
lai sāktu apzināt Pirmā pasaules
kara latviešu strēlnieku cīņu vietas
Tīreļpurvā.
Voldemāra Birznieka dzīves ceļš
aizsākās Kurzemē, vecsaimnieka
Kārļa Birznieka un viņa sievas Ilzes
ģimenē. Šo laiku Latvijas vēsturē
var saukt par jaunlatviešu kustības
ziedu laikmetu.
Voldemāra Birznieka tēvs auga
pārtikušā vecsaimnieka ģimenē,
jo vectēvs Kārlis Birznieks bija baronu Firksu agrākās Mugurkaulu
pusmuižas īpašnieks. Jaunais barons bija cēlis pili, bet pēkšņi miris,
tad pils celtniecība pārtraukta. Ir
fotogrāfija, kur V.Birznieka tantes
Karlīna un Līze sēž uz pils mūriem.

1915.gadā, kad Voldemāra tēvam bija 20 gadi, tad, kad Vācijas
armija jau uzbruka Liepājai, krievu
valdība deva rīkojumu, ka visiem
vīriešiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem jādodas bēgļu gaitās. „Zīlēs”
divjūga ratos sakrauta iedzīve un
V.Birznieka tēvs ar divām māsām
devās bēgļu gaitās.
Voldemārs Birznieks dzima
Latvijas Republikā laikā, kad vēl
dzīvi bija Neatkarības varoņi – Jānis Čakste, Kārlis Ulmanis, Jānis
Balodis un Zigfrīds Anna Meierovics.
Voldemārs auga pārtikušā ģimenē, Nīkrāces pagasta „Zīlēs”, kas
1938.gadā saņēma Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa balvu kā paraugsaimniecība.
Birznieku ģimene bija kupla
– vecākais brālis Krišs (miris 18
gadu vecumā), jaunākais Fricis
(vēlāk pazīstams Jelgavas PMK
– 13 strādnieks), tēvs K.Birznieks
bija Rudbāržu baznīcas draudzes
priekšnieks, bet sievas brālēns
Karlsons – pagasta vecākais. Valsts
20. jubilejas gadā (1938.g.) pie
Rudbāržu luterāņu baznīcas viņi
blakus galvenajai ieejai iestādījuši
ozoliņus, no kuriem viens saglabājies līdz mūsdienām.
V.Birznieks 9 gadu vecumā sāka
apmeklēt Rudbāržu 6. klašu pamat-

skolu, ko absolvēja ar labām sekmēm. 1930-tajos gados Rudbāržu
skolas pārzinis uzrakstījis grāmatu
par skolas vēsturi, kur iztrūkst divi
gadi un nav arī V.Birznieka klases,
kas skolu beidza liktenīgajā padomju pirmās okupācijas baigajā
gadā.
1941. gada 14. jūnijā sākās
arī Birznieku izsūtījuma gadi uz
Krasnojarskas apgabala Bosučanu rajona Irkiņevas ciemu, kur
V.Birznieks nonāca 16 gadu vecumā. Tur bija daudz latviešu, arī
Džūkstes pagasta zemnieka Kažotnieka sieva Marta un dēls Guntis
Kažotnieki, ar kuriem draudzība
turpinājās pēc izsūtījuma gadiem,
atgriežoties Ozolniekos.
V.Birznieks sākotnēji strādāja
kokzāģētavā, vēlāk tika nosūtīts uz
šoferu kursiem, ko pabeidza 1950.
gada decembrī. Irkiņevas ciemā
viņš iepazinās ar izsūtīto Skaidrīti
Hofmani no Zemgales, ar kuru gredzenus mija 1949. gada 21. maijā.
Pēc garajiem izsūtījuma gadiem
Voldemārs Birznieks ir izdzīvojis un ar savu darbīgumu kļuvis
par Ozolnieku novada lepnumu,
pateicoties tam, ka viņš bija labs
šoferis un pagājušā gadsimta 60.
gados kopā ar kolēģi Ilmāru Andersonu sāka pētīt Pirmā pasaules
kara strēlnieku cīņas Ložmetējkal-

na apkaimē. 1977.gadā uzstādīja
pieminekli Ložmetājkalnā, kura
atklāšanā piedalījās arī inženieris
meliorators Kārlis Ūders, PMK –
13 buldozerists, vēlākais Ozolnieku
pilsētciemata deputāts Leons Lecis.
Dzejnieks Imants Ziedonis 2003.
gadā sagatavoja grāmatu „Ložmetējkalns un Tīreļpurvs”. Voldemārs
Birznieks uzturēja muzeju „Mangaļi”, kurā tagad saimnieko Latvijas
Kara muzejs.
Voldemārs Birznieks ir Triju
Zvaigžņu ordeņa kavalieris, ko viņš
no Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa saņēma 1996.gadā kā aktīvs
sabiedriskais darbinieks.
Aigars Stillers, Ozolnieku novada
vēstures krājumu glabātājs

talantīgie novadnieki

Latvietim jāprot adīt, šūt un tamborēt!
Gadu atpakaļ - 4. aprīlī Anita
Kaulēna, kura dzīvo Teteles pusē,
ne tikai apņēmīgi turpināja pašas
uzsākto saimniecisko darbību, bet
atrada iespēju aktīvā dzīvē un radošās izpausmēs iesaistīt vēl 15
cilvēkus ar īpašām vajadzībām.
Ozolnieku novadā reģistrētā biedrība „Invalīdu dienas centrs Saulesstars” svin savu gada jubileju un
ieguvusi sabiedriskā labuma
guvēja organizācijas statusu. Biedrības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem
sākt savu uzņēmējdarbību, izskaidrot grāmatvedības pamatus, juridiskos un citus jautājumus pašnodarbinātā statusa iegūšanai.
Biedrības vadītāja jūtas laimīga,
ka var darīt šo darbu, smeļoties dzīvesprieku un sirsnīgu labestību no
cilvēkiem, kuru dzīve nereti apmetusi pamatīgus kūleņus. „Biedrībā mēs
ne tikai kopīgi mācāmies stilus un
tehnikas, gatavojam rokdarbus, bet
esam viens otram arī garīgs atbalsts
un spēka avots,” smaida Anita.
Uzņēmīgā novadniece sākotnēji

kā vadītāja iesaistījusies Nodarbinātības Valsts aģentūras projektā
„Nodarbinātība noteiktām personu
grupām”. Projekts noslēdzās, bet
no pašiem cilvēkiem nāca vēlme
un iniciatīva dibināt biedrību, lai
iesākto darbu varētu turpināt.
„Pēc izglītības esmu socioloģe.
Tas palīdz komunicēt, veidot
projektus, uzstāties auditorijas
priekšā, kā arī izprast sabiedrībā
notiekošos procesus. Vispirms es
reģistrējos VID kā pašnodarbinātā, pēc tam nodibināju biedrību un
vēlāk atradu telpas veikalam, kur
realizēt rokdarbus,” par darbības
pirmsākumiem stāsta Anita.
Biedrības vadītāja ieskicē arī
nākotnes plānus: „Šobrīd meklējam kontaktus ar NVO, lai caur
apmaiņas projektiem piesaistītu
brīvprātīgos jauniešus kā palīgus,
jo biedrībai ir jāaug un darbībai
jāpaplašinās. Šajā procesā bez palīgiem neiztikt. Labprāt citu valstu
dalībniekiem sniegtu pieredzi, ko
ne par kādu naudu nopirkt nevar.”

„Rokdarbi ir mana sirdslieta, cik
sevi atceros. Vienmēr esmu vēlējusies tērpties oriģināli, ne kā viena
massa. Mana vecāmāte bija īstena
kaucmindiete- Ulmaņlaika šuvēja,
kura pat ziemas mēteļus, lai labi
piegulētu, šuva ar rokām. Man patīk radīt apjomīgas, oriģinālas lietas - adu mēteļus, kleitas. Latvietim
vēsturiski pats par sevi saprotams,
ka jāprot adīt, šūt un tamborēt!
Paskatieties mūsu tautas tērpus,
kuros viss pašu rokām darināts!”
domā Anita.

„Cakotavā” var noskatīt un iegādāties visa veida rokdarbus
- adījumus, tamborējumus, lina
izstrādājumus, filcējumus, koka
izstrādājumus, piespraudes un
brošas, var pasūtīt mičošanas komplektus kāzām un tērpus kristībām.
Iedvesmu dzīvei un darbam
smeļos tieši no šiem dzīves sistajiem cilvēkiem, kuri ir darbīgi un
optimistiski. Ja ir vēlme, cilvēki šeit
var saņemt dziju, padomu un uzsākt patstāvīgu darbošanos.
Anita lolo vēlmi, ar Ozolnieku novada domes atbalstu atrast biedrībai
telpu, kur regulāri varētu tikties, kopīgi darboties un dalīties pieredzē,
apgūstot jaunākās rokdarbu tendences. Biedrībai ir adāmmašīna un
šujmašīna, ko varētu kopīgi izmantot, darinot rokdarbus.
Interesenti aicināti nākt uz tikšanos „Cakotavā”, Lielā ielā, Jelgavā iepriekš vienojoties par tikšanās
laiku.
Solvita Cukere un Anita Kaulēna
(Tālr. 26549590)
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Mācīsim bērnus krāt un tērēt naudu atbildīgi
Nupat Latvijā beidzās “Finanšu
prasmju nedēļa”, kuras ietvaros
skolām tika sniegta informācija
par dažādām iespējām un informācijas avotiem finanšu prasmju
vairošanā Latvijā. 17. un 18. martā notika sociālo zinību skolotāju
mācības “Kā bērniem attīstīt sociālās, finanšu un uzņēmējdarbības
prasmes”. Šo programmu, uzsākot
mācību gadu, sāka izmantot Ozolnieku vidusskolas 1. klasēs, kā arī
vidusskolā, ar mērķi iedvesmot
bērnus apgūt sociālās un finanšu
prasmes, sniedzot pārliecību, ka
viņi ir savas dzīves veidotāji, kuri
spēj pielietot savas prasmes un
pieņemt patstāvīgus lēmumus.
Pirmo klašu bērni apgūst prasmi – izprast sevi un citus, bērnu
tiesības un pienākumus, mācīties
taupīt dabas resursus, krāt un tērēt naudu atbildīgi. Skolēni pēta
dažādas profesijas, domājot par
savu nākotni, iemēģinot roku arī
uzņēmējdarbībā.
Skolotāju atsauksmes ir pozitīvas, jo bērniem patīk aktīvi darboties. Pedagogi uzsver, ka šajā
metodikā netiek dotas vai prasītas
pareizās atbildes. „Mēs bērnus ne-

ieliekam konkrētos šablonos, bet
vēlamies attīstīt katrā radošumu.
Tās ir mūsu mīļākās stundas. Pirmo klašu skolēni ir labi informēti
par valūtas maiņu Latvijā un sekmīgi atšķir latu no eiro monētas un
banknotes. Tomēr jaunās naudas
pirktspēja var izrādīties klupšanas
akmens teju katram trešajam bērnam,” saka Ozolnieku vidusskolas
1. klases skolotājas.
Būtiski, lai arī vecāki atrastu
brīdi pārrunāt ar bērniem Latvijas naudas maiņu un sekmēt jauno monētu un banknošu vērtības
apgūšanu.
Daži no mācību materiālos
piedāvātajiem padomiem, kā bērnam mācīt naudas vērtību:
Iesaistiet bērnu ģimenes

sarunās par naudu. Naudas vērtības izpratne sākas ar ikdienišķu
apspriešanos, kāpēc mammai un
tētim jāiet uz darbu, kāpēc ik pārdienas nevar pusdienot kafejnīcās,
kāpēc mums nav jauna automašīna
kā kaimiņiem, kāpēc bez vajadzības
nevajag tērēt elektrību vai ūdeni
u.tml. Sapratni par naudas vērtību
labi veido diskusija par to, kā un uz
ko ietaupīt, lai atrastu brīvus eiro
kādam bērnam tīkamam mērķim.
Vizualizējiet naudas vērtību. Pārtulkojiet naudas summas
bērnam saprotamos jēdzienos, piemēram, cik rotaļlietu vērts ir ikmēneša mājokļa rēķins. Lai izskaidrotu lata un eiro vērtību atšķirības,
nodemonstrējiet, cik daudz augļu
vai saldumu iespējams nopirkt par
1 latu un 1 eiro.
Spēlējiet naudas spēles pašu izdomātas, galda spēles, datorspēles un spēles viedtālruņos,
kas parāda naudas spēju izteikt visu
citu preču un pakalpojumu vērtību.
Sīkāka informācija par metodi un
pieejamie materiāli: www.fktk.lv
Jana Strogonova, “Bērnu sociālās
un finanšu izglītības biedrības” dibinātāja un vadītāja

Latīņamerikas puiša piedzīvojumi
Salgales „Dadzīšos”
Pagājušā vasarā Kārkliņu ģimenē no Salgales pagasta notika lielas
pārmaiņas. Līgas un Ritvara ģimene, kur aug 11 gadus vecā Alise un
9 gadus vecais Eduards, negaidot
kļuva par vienu bērnu bagātāka. Uz
sešiem mēnešiem „AFS apmaiņas”
programmas ietvaros viņu ģimenei
pievienojās 18 gadus vecs puisis no
Latīņamerikas zemes Peru - Johns
Roberts Atkins Figallo.
Johnu uz Latviju atsūtīja vecāki,
lai viņš iepazītos ar vietējo kultūru
un mācītos latviešu valodu. Savā
valstī Johns jau bija beidzis skolu
un vienu gadu mācījies Universitātē uzņēmējdarbību, bet šeit viņš
apmeklēja Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12. klasi.
„Dadzīšu” mājās Johns ieradās
jau ar latviešu valodas pamatzināšanām, jo no gada sākuma mitinājās citā viesģimenē. Līdz ar to
lielu grūtību savstarpējai saziņai
nebija. Bet izrādījās, ka valoda ir
tikai niecīga lieta draudzīgai kopā
dzīvošanai. Kārkliņu ģimeni gaidīja
visnotaļ lieli pārsteigumi, jo Johns
nāca no pilnīgi citas kultūras, vides un sociāla slāņa. Johna tēvs ir
politiķis, kurš ieņem augstu amatu
un stāvokli Peru sabiedrībā.
Johna līdz šim pirmais un

vienīgais uzdevums bija mācīties.
Viņš nekad nebija piedalījies mājas darbos vai uzkopis savu istabu.
Viņa mamma vienmēr bija noteikusi – kas jāvelk, kas jāēd, kur un
cikos jāiet, un viņa mājās visu darīja algoti strādnieki.
Johns nekad nebija rūpējies par
savām drēbēm, lietām, gatavojis
uzkodas un ēdienu. Viņš nezināja,
ka kartupelis aug zemē, ka tas ir
jāizrok, jānomizo, lai gatavotu ēdienu! Ļoti liels bija viņa pārsteigums,
ka Latvijā kartupeli prot nomizot
jebkurš vīrietis!
Jaunākajam dēlam Eduardam
sešus mēnešus bija interesants
draugs, ar ko spēlēt futbolu, dauzīties, kuram mācīt mizot kartupeļus
un trenēties runāt angliski. Daudz
laika Johns pavadīja, ceļojot pa
Latviju un Eiropu. Vasarā viņš kopā
ar ģimeni piedalījās laivu braucienā
pa Salacu, sporta svētkos, apmeklēja Dziesmu un deju svētkus, kas
viņu patiesi saviļņoja.
Johns dalās pārdzīvojumos:
”Vislielāko pārsteigumu man sagādāja tas, ka Latvijā mana vecuma
jaunieši jau dzīvo atsevišķi no vecākiem, paši sevi uztur, strādā. Ka
paši var lemt par savu ikdienu un
nākotni un prot ar visu tikt galā!”

Viņu izbrīnīja 12. klases matemātikas viela, no kuras viņš - „matemātikas ģēnijs un topošais biznesa spīdeklis”- neko nesaprata.
Johns pateicas Kārkliņu ģimenei
par doto iespēju mēģināt dzīvot
patstāvīgāk - būt mājās vecākajam,
kamēr vecāki strādāja, iemācīties
dažādus mājas darbus, piemēram,
tīrīt istabu un gatavot ēst! „Bet medus vienalga ir visnegaršīgākā lieta
pasaulē,” uzskata Johns.
Savukārt Kārkliņu saimniece
teic: „Bija neticami, nesaprotami
un brīžiem kaitinoši, ka var nesaprast elementāras lietas! Lielākie
ieguvēji bija bērni, jo kopā bija
jautri un interesanti. Bērniem atvērās jauna pasaule un uzreiz divas
valodas – angļu un spāņu.”
Andra Gailuma, AFS Latvija.

„Vecāku
vakars” –
iespēja
vecākiem un
skolotājiem
iepazīties
neformālā vidē
Martā Garozas pamatskolā
norisinājās „Vecāku vakars”, kur
skolotāji un vecāki nesprieda par
izglītību, bērnu disciplīnu vai iestādes perspektīvām, bet gan kopīgi
aprunājās par sadzīviskām lietām
un spēlēja dažādas spēles.
Vakars sākās ar spēli „Iepazīšanās”, kur vecāki raksturoja sevi,
nosaucot vārdu un ar sava vārda
pirmo burtu kādu savu īpašību.
Pēc tam tika noskaidrots, kas
katram ir kopīgs ar citiem vakara
dalībniekiem. Turpinājumā vecāki
devās uz zāli un piedalījās netradicionālās aktivitātēs, piemēram,
„Fluorogrāfija”, kur tika noteikta
labākā komanda, kas sasniedza
labāko rezultātu, vistālāk aizpūšot
putna spalvu vienā elpas vilcienā.
Vakara gaitā pasākuma dalībnieki
apmeklēja „Tītavu”, „Akvalandiju”,
„Molekulu attiecības”, „Pelnrušķītes šķirotavu” un „Mērķētavu”.
Pēc aktivitātēm vecākus
cienāja ar tēju un kafiju, kā arī ar
skolēnu un mājturības skolotājas
ceptajiem cepumiem. Noslēgumā
tika sveiktas komandas un vecāki
izteica savas domas par organizēto vakaru, kā arī aizpildīja sagatavotās anketas. Apkopojot aizpildītās anketas, konstatējām, ka
visi vecāki 100% atbalsta šādus
vakarus. Lielākā daļa aptaujāto
atbalsta „Vecāku vakaru” rīkošanu
trīs reizes gadā.
Vecāki vēlētos piedalīties arī
sporta spēlēs - volejbolā, futbolā,
stafetēs, kā arī radošās darbnīcās,
erudīcijas spēlēs, netradicionālās
aktivitātēs, galda spēlēs un tematiskajos vakaros. Tika norunāts, ka
nākošais būs „Ģimenes vakars”,
kas notiks jau kopā ar bērniem,
tas norisināsies pavasarī brīvā
dabā.
Paldies visiem vecākiem par
piedalīšanos, skolotājiem par
organizēšanu, vadīšanu un piedalīšanos.
Dina Štelmahere, Garozas
pamatskolas direktore
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sports

kultūra

Divās dienās piecos pasākumos
sporto 400 dalībnieki!

laika zīmes

Nāc nākdama Lielā diena!
Lieldienas latviešiem ir pavasara
saulstāvji, ko svin
par godu pavasara un saules atnākšanai, ar šiem
svētkiem saistīti
dažādi ticējumi un
tradīcijas.
Kā pastāstīja folkloras kopas
„Dimzēns” vadītāja Velta Leja, šajos svētkos mūsdienās ir savijušās
kopā kristīgo Lieldienu tradīcijas
ar latviskajām. Latviešu tradīcijās
ienākušas tādas kristiešu tradīcijas kā Klusā nedēļa pirms Lieldienām, Zaļā ceturtdiena un Lielā
piektdiena.
Lieldienu rītā agra celšanās un
mazgāšanās tekošā ūdenī, ir rituāls, kas palīdz iegūt možumu, gaišu
prātu, veselību un skaistumu.
Bet Lieldienu tradīcija, ko kopj
katrā mājā, ir olu krāsošana, kas
ir viena no senākajām tradīcijām.
Visbiežāk olas tiek krāsotas sīpolu
mizās, pietinot klāt plaucētas lapas,
zaļumus no istabas augiem, rīsus,
iegūstot zeltaini brūnganas un raibas olas.
Lieldienās meitas dod olas puišiem par šūpošanu, ar olām mainās, kā arī notiek olu kaujas, jo ola
ir saules un dzīvības simbols. Arī
šūpoļu kāršana un šūpošanās ir

Starptautiskās Sieviešu dienas
priekšvakarā SAC „Zemgale” iemītniekus un personālu ar skanīgu, klausītājiem zināmu dziesmu koncertu
priecēja jestrās un dzīvespriecīgās
māsas — dobelnieces Aija un Gundega Legzdiņas.

svarīga svētku rituāla sastāvdaļa, lai
visu gadu nenāk miegs, kā arī dunduri un odi nekož un būtu brangas
aitas un gari lini. Šūpošanās atdarina saules šūpošanos Lieldienu rītā.
Savulaik Lieldienās pirmos izšūpoja mājas saimnieku un saimnieci.
Šūpojās visas trīs svētku dienas un
bieži vien arī nedēļu pēc Lieldienām. Lieldienu galdā cēla labības
un piena produktus. Lieldienu īpašie ēdieni ir apaļi, saules simbolizējoši, tādi ir vārītas olas, siers un zirņi. Ticēja, ka Lieldienās ēdot zirņus,
var iegūt bagātību un turību.
Interesants ticējums vēsta: ja
meitenes vēlas garus, skaistus matus, jāiet zem apiņiem un jāķemmējas, tad augšot gari mati kā apiņi,
bet ja matus sukās zem eglēm, tad
galva nesāpēs.
Lai izdodas saulainas Lieldienas
un jautras olu kaujas!
Solvita Cukere

Dzimtas saknes

Dzidras Baumas gleznās
Ozolnieku Centrālajā bibliotēkā
aplūkojama cienījamā vecuma tukumnieces Dzidras Baumas gleznu izstāde „Gars ar garu vienojas.
Pazīstamas Latvijas personības
portretos”. 12. martā notika svinīga
izstādes atklāšana un tikšanās ar
darbu autori.
1930. gada 28. martā dzimusī
māksliniece Dzidra Bauma Latvijas
Mākslinieku savienībā ir vairākkārtīgi minēta kā viena no izcilākajām
Latvijas akvarelistēm. Taču tikšanās reizē māksliniece pastāstīja, ka
labprāt glezno arī figurālas kompozīcijas, portretus. Viņa ir viena no
ražīgākajām pēckara pirmās paaudzes māksliniecēm – darbu skaits
vērtējams tūkstošos. Lielu popularitāti iemantojusi tieši ar dzīviem
un spilgtiem ziedu gleznojumiem.
Māksliniece strādājusi pastelī un
litogrāfijā, bet pēdējā laikā darbojas
ar akrilu un jaukto tehniku.
Tikšanās reizē māksliniece bēdājās, ka 2009. gadā, pārceļoties uz
dzīvi Tukumā, vairums viņas darbu
ir pazuduši un, iespējams, šobrīd
atrodas privātās kolekcijās. Taču

dažādie dzīves pārbaudījumi nav
mazinājuši vēlmi radīt un ar veikumu iepriecināt skatītājus.
Māksliniece Dzidra Bauma stāsta: ”Ķēriens uz zīmēšanu mantots
no mātes, kura bija beigusi Jelgavas
Skolotāju institūtu un ļoti labi zīmēja. Pirmās mākslinieciskās iemaņas
apguvu pie sava zīmēšanas skolotāja J. Skuča. Vienu gadu mācījos arī
J. Rozentāla mākslas vidusskolā un
LVMA kā brīvklausītāja. Esmu beigusi Latvijas Valsts Universitātes
filozofijas un vēstures fakultāti, saglabājot apcerīgu skatījumu uz dzīvi.
Vēlāk strādāju par skolotāju Praviņu skolā, par zinātnisko līdzstrādnieci un direktori Tukuma mākslas
skolā, novadpētniecības muzejā, par
zīmēšanas skolotāju Rīgas 77. vidusskolā. Zīmēju arī šodien, kad jau
esmu pārkāpusi 80 gadu slieksnim.”
Dzimtajā pusē Jelgavā mākslinieces izstādes muzejos bijušas jau
četras reizes, bet Ozolniekos - pirmo
reizi. Dzidras Baumas personālizstāde Ozolnieku Centrālās bibliotēkas
telpās būs apskatāma līdz 24. aprīlim.
Solvita Cukere

Māsas Legzdiņas klausītājus
„paņem” ar smaidu un humoru
Kā pastāstīja pašas mākslinieces,
viņas regulāri aicinot uzstāties dažādos pasākumos: „Pārsvarā dziedam
mūsu vecuma cilvēkiem koncertos un
ballēs visā Latvijā.”
Dzīvespriecīgajām
Legzdiņām,
pašām sev par pārsteigumu, izdevies iegūt nedalītas tautas, tostarp
paša Maestro Raimonda Paula, simpātijas! „Mēs šad un tad sēžam ar
māšuku un prātojam, kas ir tas, kas
liek cilvēkiem atdot savas simpātijas
par mums - trakulīgajām, nemiera
pilnajām, bet gruntīgajām Zemgales
meitenēm? Vai tas ir mūsu patiesums
– vienkāršais smaids, humoriņš?”
smaidot pārdomās dalās māsas.
Legzdiņas sadzīvē ir čaklas un
darbīgas – bez lauku saimniecībām
māsām aktuāls ir arī darbs: Aija
strādā par Dobeles novada kultūras
nodaļas vadītāju, bet Gundega — par

pārtikas veikala vadītāju Bēnē. Gundega: ”Mājinieki gan nav raduši pie
tādas zīmēšanās. Bet kur mēs tādas
gadījušās?” Aija: ”Dzirdam daudz
mīļu, labu vārdu. Man prieks par
mums – latviešiem. Tai tautai, kurai
ir dziedošas sievas, tai nepazust, bet
mūžos būt!” Viens no Aijas un Gundegas dzīves vadmotīviem – neķert
kreņķi par niekiem. Māsas pasmejas
par tiem, kuriem viņas šķiet pārāk
apaļīgas, un liek likt aiz auss, ka „.uz
diētām jau tādēļ nesēdēs”.
Dziesma Legzdiņu ģimenei nekad
nav bijusi sveša, vienīgi žēl, ka nevienai nav izdevies iemācīties spēlēt
kādu instrumentu – jaunībā nopirktā
ģitāra tā arī stāv, ielikta skapī. Pirmās
dziesmas māsām iemācījusi viņu vecmāmiņa – vācu kalpones meita, tāpēc
arī dziesmas bijušas vācu valodā. Bet
dullumu abas visticamāk mantojušas

no vectēva. „Nebija tādu kāzu, kad
vectēvs būtu aizgājis gulēt, nepastrādājis kādu joku – te visiem kabatās
bija sabāzis pīrāgus, te gulētājiem sasējis kājas,” atceras Aija.
Pēc grūtas darba nedēļas abu lielākā laime ir doties uz tēva mājām –
„Rodzēm”, kur Zemgales plašumos
iekārtota kārtīga saimniecība ar 30
gotiņām. Arvien vairāk cilvēku izvēlas
pamest laukus, bet māsām tas nav ne
prātā – abas šeit ir izaugušas. Arī abu
māsu dēli ir lauksaimnieki, un, kā
apgalvo māsas, „..ne par kādu naudu
nebrauks uz Rīgu”.
Abas „paņem” skatītājus ar savu
vienkāršumu, gaišumu un, kā pašas
smej, ar to, ko tagad tik moderni pieminēt – harizmu. „Skolotās muzikalitātes mums nav – tad jāatrod kas cits,
ko parādīt,” spriež māsas.
Solvita Cukere

Patīkami, ka pirms pavasara iestāšanās daudzi novada iedzīvotāji
drēgno laiku izmanto spēka, veiklības un prāta vingrinājumiem.
Līdz ar Ozolnieku Sporta centra
(OSC) trenažieru zāles jaunā aprīkojuma uzstādīšanu, tās apmeklētāju skaits ir pieaudzis līdz 30-40
dalībniekiem dienā. Par to, ka trenažieri tiešām ir efektīgi, liecina
mūsu jauniešu azarts un atlētiskais
izskats, svarīgi, ka iegādātie sporta
rīki ir piemēroti arī sievietēm.
15. martā OSC sporta zālē spēkojās sporta veterānu vīri basketbolā,
bet „Poliurs/Ozolnieki” volejbolisti
šo mēness sīvi cīnījušies ar pretiniekiem „Biolars /Jelgavu”, kuriem
diemžēl 23. martā izšķirošajā pusfināla sērijas 5. spēlē piekāpās. „Po-

liurs/Ozolnieki” turpinās cīnīties ar
„Daugavpils Universitātes” komandu par bronzu Latvijas volejbola
čempionātā.
Novusa zālē Latvijas čempionāta
13 pāru dubultspēlēs, mūsu M. Veilands un H. Dauburs izcīnīja 3.vietu, bet divi pārējie iekļuva pirmajā
desmitniekā.
Jau ceturtā Zolītes ceļojošā kausa izcīņā 30 dalībnieku konkurencē
Valdis Labanovskis bija spiests nodot kausu Jānim Vīgantam.
16. marta sportošanas dienas
nagla bija novada spartakiādes
galda tenisa turnīrs, kas izvērtās
par starptautiskām sacensībām,
jo piedalījās arī Ķīnas un Krievijas
pārstāvji. Zāles aprīkojums ļāva
telpā izvietot 9 tenisa galdus un

sacensības varēja notikt vienā dienā. Prieks, ka Ozolnieku sportisti
guva uzvaras un par čempioniem
30 dalībnieku konkurencē kļuva
Kaspars Aksjonovs, bet sievietēm
Brigita Gailāne.
Pavasarī un vasarā novada spartakiādē pievērsīsimies skriešanai
un orientēšanās sportam. No aprīļa
līdz septembra beigām katru trešdienu varēs pievienoties Skrējēju
kluba „Ozolnieki’ organizētajām
sacensībām „Ozolnieku apļi” un
„Ielūdz Ozolnieki”, gūstot ieskaiti
spartakiādes vērtējumam.
Sāksim gatavoties ģimeņu auto/
foto orientēšanās sacensībām
1. maijā un lielajai Ozolnieku Velotūrei, kas notiks 10.maijā.
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Hokeja sacensības
„Rīga cup” OZO hallē:
04.04. plkst. 07.30.līdz 22.15;
05.05. plkst. 07.45.līdz 21.15;
06.04. plkst. 07.30.līdz 17.15;
18.04. plkst. 07.30.līdz 22.15;
19.04. plkst. 07.30.līdz 22.15;
20.04. plkst. 07.30.līdz 22.15;
21.04. plkst. 07.30.līdz 22.15;

Irēna Leitēna, Ozolnieku Sporta centrs

Jaunie daiļslidotāji tiekas „Sniegpulkstenīšu
kausa” izcīņā
8. martā OZO hallē bija pulcējušies jaunie daiļslidotāji vecumā
no 4 līdz 15 gadiem, lai priecētu
skatītājus, trenerus un vecākus ar
savu sniegumu
Sacensībās piedalījās 87 sportisti no 9 daiļslidošanas klubiem:
Kristal Ice, Jūrmalas slidas, Slidotprieks (Ogre), Marikas Daiļslidošanas Klubs (Rīga), BJC
Attīstība, OZO Klubs, Tukuma
Sporta skola, Kristal Ice (Rīga),
Daugavpils Sporta skola un Jelgavas Ledus Sporta Skola.
Sacensības norisinājās 12 dažādās bērnu grupās un ilga līdz pat
vēlam vakaram. Katrs no viņiem
demonstrēja savu slidot prasmi
mūzikas pavadījumā, kā arī spēju
iejusties tēlos. Jaunos daiļslidotājus vērtēja Anna Dubova - galvenā
tiesnese (starptautiska kategorija),
Tatjana Strautmane un Natālija

Kalniņa (nacionāla kategorija).
Ozolnieku novadu godam pārstāvēja treneru Aleksandra Rjabinina un Jeļenas Garkušinas skolotie audzēkņi - jaunākā sacensību
dalībniece Anna Palma Frigerio,
kurai ir 4 gadi, Līna Mateiko, Tīna
Koroļčuka un Anna Elza Pujāte. Pasākumā piedalījās gan tie OZO hal-

les slidotāji, kuri mācījušies slidot
jau vairākus gadus un piedalījušies
daudzās starptautiskās sacensībās,
gan arī tie, kuriem pirmie soļi uz ledus bija tikai pagājušā gada rudenī.
Liels paldies par aktīvu līdzdalību
pirmajās šāda veida sacensībās OZO
hallē tās darbiniekiem, klubu treneriem, vecākiem un pašiem graciozajiem sacensību dalībniekiem!
Kopvērtējumā spēcīgākie izrādījās Žasmina Jefremenko, Kate Sabīna Legzdiņa, Vlads Boicovs, Ļubova
Vajtkeviča, Aleksandra Malašenoka,
Anna Palma Frigerio, Milana Možeiko, Anastasija Artjušina, Milana
Kļaviņa, Ruslans Somnikovs, Sofija
Stepčenko, Lars Liberts, Leo Liberts, Emīlija Strazdiņa, Elza Gerda
Caune, Daniels Ozols, Evita Leikriste un Laura Dzepuka.
Anna Dubova, sacensību galvenā
tiesnese

Atsāksies ikgadējais skriešanas
seriāls „Ielūdz Ozolnieki”
Visi skriešanas entuziasti, veselīga
dzīvesveida piekritēji, profesionāļi un
citi interesenti jau no marta beigām
atkal aicināti piedalīties skrējienos.
Jau 30. martā aicināti uz Ozolniekiem, kur notiks garo distanču skriešanas seriāla „Ielūdz Ozolnieki” pirmās kārtas sacensības, kam visa gada
garumā sekos nākamās.
Sacensību sākums – pulksten 11,
kad starts tiks dots 2,2 kilometru un
5 km distanču veicējiem, bet pusdivpadsmitos startēs 10 km skrējēji.
Lai iekļūtu godalgoto vidū, da-

lībniekiem jāpiedalās vismaz trijās no četrām „Ielūdz Ozolnieki”
sacensību kārtām. Taču arī katrā
no posmiem šogad iespējami pārsteigumi labākajiem skrējējiem,
jo šis gads Skrējēju klubam „Ozolnieki” ir ļoti īpašs – tam aprit
35 gadi kopš dibināšanas.
Nākamie „Ielūdz Ozolnieki” sacensību datumi plānoti 4. maijā, 22.
jūnijā, 20. jūlijā un 17. augustā. Septembrī notiks arī ikgadējais Ozolnieku novada atklātais čempionāts skriešanā, oktobrī gaidāms tradicionālais

Ozolnieku rudens pusmaratons, bet
decembrī – Ziemas skrējiens.
Rolands Bartaševics,
SK „Ozolnieki”
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13. 04. 2013 plkst.
10.00 Ozolnieku
Sporta centrā
notiks Atklātais
Ozolnieku
Karatē -Do J.K.A.
čempionāts.
Aicinām visus apmeklēt
čempionātu un atbalstīt
sportistus.
Aicināti piedalīties sportisti
vecumā no 5 līdz 15 gadiem.
Sacensības notiks šādās
disciplīnās:
KATA (cīņa ar ēnu)
Kumite (sparings)
Sumo (cīņa stāvus uz tatami)
Ieeja bez maksas

«Ozolnieku Avīze»
Metiens – 3500 eks.
Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482
e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem
atbild autors.
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ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam aprīļa
jubilārus!

Viens mazs prieks, lai būtu katrai dienai!
Viens skats, viens zieds,
Viens Laimes stūrītis.
Viens saules stariņš un mazliet debesis!
Un, labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.

Vasta Voitehovska
Velta Randere
Juzefa BareišaVisocka
Aina Vīgante
Zigrīds Bērziņš
Dzidra Žukovska
Elmārs Audze
Lija Ošupe
Mirdza Freimane
Maiga Knape
Antoņina Suija

S
Pasākumi

īl
algalē apr

Ozolnieku Tautas nams ielūdz
aprīlī

No 1. – 28. aprīlim Ozolnieku Tautas nama pieaugušo gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde. Ieeja brīva.
4. aprīlī 19:00 – nepārspējama komēdija divās daļās „Mēs un mūsu
sieva”. Kolumba cienīgi atklājumi, kaislību ugunis, neiedomājami sižeta
pavērsieni, ģībieni un laimīgas…beigas. Par Aīdas Ozoliņas spēlētās varones sirdi un vietu viņas dzīvē cīnīsies latviešu komiķi Jānis Kirmuška un
Imants Vekmanis. Izrādes režisore Indra Vaļeniece.
Ieeja: € 4, 00, Ls 2,80, pensionāriem € 3,00, 2,10. Biļešu iepriekšpārdošana
TN un www.bilesuparadize.lv kasē.
10. aprīlī 18:30 – lekcija „Laime kā prasme”. Laime ir iekšējs
stāvoklis. Kā to apgūt un praktizēt…? Lektors - Ansis Jurģis Stabingis,
sertificēts psihoterapeits, psihologs, Latvijas Psihoterapeitu biedrības
prezidents. Dalības maksa par lekciju: € 5,00, Ls 3,50.
20. aprīlī 11:00 - 15:00 – brīvdabas pasākums Lieldienu lustes
„Olalāāā”. Priecāsimies un darbosimies kopā ar zaķiem Hari un
Madarīti pie Ozolnieku Tautas nama. Radošas darbnīcas – Ola mājās, Ola
rakstos, Ola ligzdiņās, Ola sacensībās, Ola podos un šūpolēs, koncerts,
rotaļas. Ieeja - krāsota ola izstādei.

ī

u pie
nu pasākum
00 uz Lieldie
s,
3.
ķi
.1
za
st
u
lk
n
p
ie
lī
20. aprī
aicina "Lield
s
la
o
sk
at
Garozas pam āruma vārna".
ās
un K
s un piepūšam
mērkaķītis
ošās darbnīca
d
ra
s
ie
os
b
Dar
a "Rīgas
atrakcijas.
miem atbalst
saldiem kāru
ar
u
m
ku
sā
Pa
s".
priekš
Piensaimniek rsēs autobuss. Lūdzu ie
u ku
um
āk
as
p
z
U
–Anda Plikša
pieteikties.
ijai 29109265
āc
rm
fo
in
lr.
Tā

25. aprīlī 19:00 – Ozolnieku novada amatierteātra pirmizrāde Liāna
Helmane „Rudens dārzs”. Izrāde trīs cēlienos. 1949. g. septembris,
neliela pilsētiņa Meksikas jūras līča krastā… Režisore Dace Vilne. Ieeja:
€ 4,00, Ls 2,80 pensionāriem € 2,50, Ls 1,75. Biļešu iepriekšpārdošana TN.
No 28. aprīļa – 12. maijam izstāde, veltīta vācu komponista Riharda
Vāgnera 200. dzimšanas dienai. Ieeja brīva.
Uzmanību – jaunums maijā!
3. maijā Ozolnieku Kultūras nodaļa ielūdz uz teātra festivālu „Zelta
Zīle”. Iespēja baudīt dažādu žanru amatierteātru izrādes visā Ozolnieku
novadā. Informācijai sekot afišās un mājas lapā www.ozolnieki.lv.

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds...

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību DACES BABČUKAS
tuviniekiem.
Ozolnieku novada dome

Aizsaulē
aizgājuši
Pasākumi
SAC „Zemgale” aprīlī
17. aprīlī iešūpos Lieldienas
un sveiks aprīļa
mēnesī dzimušos jubilārus.
25. aprīlī Zemgales reģiona
senioru konference.

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt
spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē,
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

Izsakām līdzjūtību
kolēģītes
Daces tuviniekiem
šajā sirdij grūtajā brīdī.
PII „Bitīte” kolektīvs

Dace Babčuka

1971

Vladimirs Bulajevs

1948

Agrida Jeskova

1930

Maiga Kalniņa

1938

Margarita Līcīte

1937

Anatolijs Rubenkovs

1938

Biruta Streka

1942

Ņina Trifonova

1925

Marija Trupa

1923

