
Balts samta lakats krīt uz zariem,
Mīkstās pūkās tērpies itin viss.
Silts karstvīns atdziest baltiem tvana 
gariem
Lēni ritot augšup debesīs.

Krīt vakars straujāk logā manā
Un spoža zvaigzne saltās debesīs
Nes stāstu – bērniņš kādā zemē tālā
Visiem prieku, laimi atnesīs.

Trīs vīri tuksnesī un saules svelmē
Pēc zvaigznēm tālo ceļu atradīs
Un dāvās pārticības veltes
No debesīm, ko eņģel’s atnesīs.

Un straujāk satumst debess manā 
logā,
Bet sirdī gaiša svētku laime mīt.
Ir kopā ģimene, nav sirdī sloga,
Jo katrā sirdī prieka avots līst.

Liene Tīruma

Ziemassvētku 
stāsts

1919.gada 17.novembrī pie biju-
šās sešu klašu pamatskolas notika 
kauja ar bermontiešiem. Sestajam 
Rīgas kājnieku pulkam bija smagi 
zaudējumi. Lai godinātu visus 
Latvijas cīnītājus, kuri pret piec-
kāršu pārsvaru sakāva naidnieku, 
pie vēsturiskā pieminekļa ik gadus 
notiek atceres brīdis.

Šogad ļaužu bija īpaši daudz, arī 
programma bija plaša: Ozolnieku 
amatierteātra aktieri izjūtas pauda 
dzejā, bet Ozolnieku vidusskolas 
meiteņu ansamblis – dziesmā. 
Tālu atbalsojās pūtēju orķestra 
skaņas.

Lāpu un svecīšu blāzmojumā no-

Ticot brīvai Latvijai

vada vadītājs Māris Ainārs atsauca vēstures 
notikumus: gadu veca, vāji apbruņota armija 
spēja stāties pretim rūdītajiem bermontie-
šiem. 11.novembrī Bermonts tika padzīts 
no Rīgas.

Ticība brīvai Latvijai, savas zemes mīlestī-
ba bija pārāka par iespaidīgu bruņojumu.

M.Ainārs: «Šī ir svēta vieta, kur lija mūsu 
zēnu asinis, lai mums būtu Latvija, savs 
karogs un sava himna».

Svecīti pie pieminekļa aizdedza arī vis-
jaunākā atceres stundas dalībniece divarpus 
gadus vecā Madara.

Augsta atzinība!
Valsts policijas 90. gadadienā ar 

Valsts policijas Goda rakstu ap-
balvots Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētājs Māris Ainārs.

Valsts policijas pateicība izsacīta 
Ozolnieku novada Pašvaldības poli-
cijas priekšniekam Arnim Jomam.

Sveicam apbalvotos!
Novada deputāti

Mainīt skolas imidžu – tāds 
ir valstiskais uzstādījums. Iz-
maiņu nepieciešamību atzīst 
gan Izglītības ministrija, gan 
paši pedagogi.

Kādus ceļus iet?
Viens no tiem – projekts «Pieslē-

dzies, Latvija». Programmas «Iespē-
jamā misija» dalībnieki ir apzinājuši 
jaunāko tehnoloģiju neizsmeļamās 
iespējas mācību procesā.

Kādas tās varētu būt? 
To seminārā Teteles pamatskolā 

demonstrēja jaunā skolotāja, «Ie-
spējamās misijas» dalībniece Anna 
Gabriša. 

Prezentācijā piedalījās kā skolas 
kolēģi, tā arī pārstāvji no rajona Skolu 
pārvaldes, Izglītības ministrijas, «Ie-
spējamās misijas», novada vadība.

Daudziem skolotājiem saistošākais 
šķita tas, ka jaunā pedagoģe dalījās 
atziņās par savu praktisko pieredzi 
darbā ar informācijas tehnoloģijām: 
kā tās pielietot mācību stundās, gata-
vojot nodarbības un veicot pārbaudes 
darbus.

Kardinālo modernizācijas procesu 
pilnībā izprot «Lattelecom», kas 
bija aktīvs semināra atbalstītājs ne 
tikai vārdos: A.Gabriša dāvanā no 
kompānijas saņēma portatīvo datoru, 
bet Teteles pamatskola – lietošanā 
videoprojektoru.

Ieguvums 
gan teorētiski, 
gan materiāli
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Nolēma:
- Apstiprināt Ozolnieku vidusskolas 

nolikumu.
- Apstiprināt novada domes rīcības 

plānu darbā ar bērnu.
- Apstiprināt  novada PII «Zīlīte» 

Iestādes padomes reglamentu.
- Ievēlēt Iestādes padomes sastāvā 

novada domes pārstāvi – izglītības, 
kultūras, veselīga dzīvesveida veicinā-
šanas komitejas priekšsēdētāju Gunti 
Rozīti uz vienu gadu.

- Apstiprināt Ozolnieku novada 
domes sociālā dienesta un sociālo 
lietu komitejas 30.10.2008. sēdes 
protokolu Nr.18 par trūcīgas ģimenes 
statusa piešķiršanu, sociālo pabalstu 
un brīvpusdienu piešķiršanu novada 
maznodrošinātajām ģimenēm:

1. Piešķirt brīvpusdienas, sedzot 

tās 100% apmērā diviem skolēniem: 
no 01.12.2008. – 28.02.2009.

2. Segt uzturmaksas atlaides Ozol-
nieku novada trūcīgo ģimeņu devi-
ņiem bērniem 100% apmērā: diviem 
no 01.11.2008. – 31.01.2009., un 
septiņiem bērniem no 01.12.2008. 
– 28.02.2009.

3. Pabalsti veselības stāvokļa uzla-
bošanai Ls 505 desmit maznodrošinā-
tiem iedzīvotājiem.

4. Piešķirt Ls 270 pieciem aizbild-
nības bērniem.

5. Piešķirt Ls 265 vienam aizbildnī-
bas bērnam.

6. Par pabalsta piešķiršanu komu-
nāliem maksājumiem novada veciem, 
vientuļiem pensionāriem un invalīdiem 
(kuriem nav likumīgu apgādnieku) Ls 
25 mēnesī par 2008.gada novembra un 

Novada domes novembra sēdē
decembra mēnešiem Ls 50.

6.1. Ls 2000 ieskaitīt SIA «Ozolnie-
ku KSDU» kontā

6.2. Ls 1050 ieskaitīt SIA «Āne 
EP» kontā.

6.3. Ls 100 vientuļiem pensionā-
riem

6.4. Ls 50 izmaksāt vienam 1.gr. 
invalīdam.

7. Ievietot vienu novada iedzīvotāju 
SAC «Zemgale».

8. Piešķirt Ls 30 katram, diviem 
novada iedzīvotājiem.

9. Piešķirt divas dāvanu kartes, 
katru par Ls 20, divām Ozolnieku 
novada pensionārēm, par ieguldī-
jumu pensionāru padomes darbības 
attīstīšanai.

10. Piešķirt vienreizēju materiālu 
pabalstu Ls 20 katram, astoņdesmit 

diviem novadā dzīvojošiem represē-
tajiem par summu Ls 1640.

- Apstiprināt novada pašvaldības 
iestāžu sniegto  pakalpojumu izmaksas 
2008.gadā.

1. Piedalīties Eiropas reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā 
projektā «Skolas ielas satiksmes drošī-
bas uzlabošana Ozolnieku novadā», ar 
kopējām izmaksām Ls 1450000,00;

2. nodrošināt minētā projekta līdzfi-
nansējumu Ls 750000,00 apmērā;

3. projekta finansēšanai ņemt kredī-
tu no Valsts kases.

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Atteikties no pirmpirkuma tiesī-

bām uz nekustamajiem īpašumiem: 
«Dzīpari» «Ronīši», «Saulceri», «Lau-
gaļi», «Margrietas», «Mārtiņlīči» 
(Cenu pag.).

Patlaban Ānē, Celtnieku ielā, tiek 
veidots gājēju celiņš, kas tiks bruģēts. 
To apgaismos, kā informē enerģēti-
ķis Donāts Čerpinskis, aptuveni 30 
gaismas ķermeņu: «Pirmo reizi gājēji 
varēs mērot ceļu pie gaismas!»

Pagaidām bruģētais celiņš tiks 
izbūvēts līdz autobusa pieturvietai 
ciema centrā, taču pašvaldībai ir doma 
to turpināt.

Savu mūžu nokalpojusi elektrolīnija 
Brankās gar Upes ielu, kā arī autoceļa 
A – 68 posmā. Tagad pie ES normatī-

Jaunas ietves, 
labs apgaismojums

viem atbilstoša apgaismojuma tikusi 
arī Zemgales iela, kur apgaismojums 
agrāk nav bijis.

Bruģēts gājēju un reizē velosipē-
distu celiņš ar apgaismojumu top 
Ozolniekos, gar Rīgas ielu no Klijēnu 
ceļa līdz Skolas ielai.

Lai gājēju celiņi būtu apgaismoti, 
gādā SIA «Asork energo», bet veidot 
bruģēto ietvi uzticēts SIA «Kvinta 
plus», kuras piedāvājums iepirkumu 
komisijai bija veikt darbus par Ls 
28803.

Tuvojas Ziemassvētki ,  gadu 
mija. Tātad – arī gaidas ieraudzīt 
novadā krāšņas, mirdzošas egles.

Kā «OA» informēja enerģētiķis 
Donāts Čerpinskis, novadā, visos 
ciemos, «iesoļos» vairākas dižas 
egles. Kopskaitā ar uz vietas au-
gošām eglēm tās būs deviņas, ko 
nāksies post svētku priekam.

Katru gadu pašvaldībai vajag 
iegādāties lielu daudzumu elek-

Izdevumi, kuru varētu nebūt
trisko spuldzīšu virtenes. Daļu 
virteņu saposta laika apstākļi, 
piemēram, spīvs vējš, taču lie-
lākais ļaundaris eglēm ir jau-
nietis. Spuldzītes tiek dauzītas, 
barbariski rautas nost, tāpēc arī 
šogad vismaz pusi nāksies gādāt 
no jauna.«Izdevumi, kuru varētu 
arī nebūt! Varbūt beidzot kļūsim 
godprātīgāki?» - retorisks ir in-
ženiera jautājums.

Vairāki iedzīvotāji no Ozolnieku centra daudzstāvu mājām pauž neapmie-
rinātību par slikto ūdens kvalitāti.

Neapmierinošo ūdens kvalitāti Inga Šikunova no Kastaņu ielas 4 vērtē 
šādi: «Manā dzīvoklī ir trīs ūdens filtri (6 Ls/gab.), kuri jāmaina katru otro 
mēnesi. Ļoti nepatīkami, bet fakts!»

Problēma

Par ūdens kvalitāti

Valsts jubilejas pasākumā izskanēja kora diriģentes aicinājums novadnie-
kiem iekļauties korī, atnākt uz mēģinājumiem.

Par dziedāšanu Ozolnieku korī esmu domājusi jau agrāk. Diemžēl, kad 
piezvanīju, man paskaidroja, ka mēģinājumi notiekot Jelgavā, jo pamatā 
dziedātāji esot no Jelgavas.

Zinu vairākas kolēģes un paziņas, kuras pēc darba dotos dziedāt tepat uz 
tautas namu, bet mērot ceļu uz Jelgavu nevēlas.

Inta, kora dziedātāja

Jautājums

Labprāt dziedātu korī

No «Vilnīša», kas kādreiz bijusi kafejnīca, palikuši nodeguļi un postaža, kas 
bojā iespaidu par Ozolniekiem.

Kad grausts pazudīs?

Vēstuli «OA» no Meliorācijas ielas atsūtījusi Kristīne.

«Vai varētu avīzē uzrakstīt par atkritumu šķirošanu Ozolnieku novadā 
– kāpēc tā nenotiek un vai varētu tikt ieviesta.

Domāju, ka daudzi būtu priecīgi, ja papīrus varētu mest vienā konteinerā, bet 
stiklus otrā. Arvien pieaug cilvēku skaits, kas būtu gatavi to darīt. Ja skolēniem par to 
izstāstītu skolā, tad, ja ne vecāka gada gājuma ļaudis, bet jaunā paaudze to darītu. 

Es esmu gatava šķirot atkritumus, un noteikti neesmu vienīgā. Kāds ir 
domes vadības viedoklis?»

Ierosinājums

Vēlos šķirot atkritumus
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Svinīgajā svētku sarīkojumā par 
godu Latvijas deviņdesmitgadei skats 
uz noieto laiku tika atainots prozā 
un dzejas vārsmās, izdziedāts jauktā 
kora «Līga» priekšnesumā. Atraisītu 
krāsainību piešķīra deju kolektīvu 
«Zemgaļi» un «Ozolnieki» līganie un 
draiskie deju soļi.

Savā uzrunā novada domes priekšsē-
dētājs Māris Ainārs, uzstādot jautāju-
mu, kur sākas Latvija, pats arī atbildēja: 
«Mūsu sirdīs. Ja ar sirdi izjutīsim savu 
mazo Latviju, tā izies plašos ceļos.»

Daudz vētru mums ir pāri gājis

Novada plauksme ir artava visas 
Latvijas augšupejā, to kaldinājuši 
daudzi jo daudzi pašaizliedzīgi darba 
darītāji.

Novada dome Atzinības rakstus 
piešķīrusi 10 nominācijās.

No Rolanda Žideļa var pamācīties, kā 
sakopt īstu lauku sētu.

Par Inesi Kunigu zinošāku zemnieku 
neatrast visā novadā!

Andris Dūmiņš ir pierādījis cieņas 
pilno attieksmi, saglabājot senas, lat-
viskas vērtības.

Kas pēdējā laikā ir bijis īpaši spilgts 
notikums novada dzīvē? Protams, 
ka Daiņa Liepiņa OZO Ledus halles 
atklāšana!

Dzīvojamo māju būvniecībā Jānim 
Uzaram tāds vēriens, kā nevienam!

Neizsvērt, kura komunālā saim-
niecība ir veiksmīgāka – Ozolniekos 
vai Ānē. Dome tos abus novērtējusi 
vienlīdz augsti.

Tālu atpazīstamību iemantojis 
veiksmīgs atpūtas objekts – Ozolnie-
ku ezers un trošu sistēma. Vadības 

grožus Ilmārs Rudzutaks prot turēt 
stingri!

No uzņēmumiem par lielāko veik-
sminieku atzīts SIA «TAND Jelgava».

Visvairāk nodokļu ieplūst no 
LLKC.

Darīt apbrīnojami daudz un no visas 
sirds – tā vēsturi saglabāt pūlas Volde-
mārs Birznieks.

Apbalvotie līdz ar košiem ziediem 
saņēma ļoti vērtīgas grāmatas par 
jubilāri – Latviju.

Anna Veidemane

Latvijas jubilejas dienās 
novada senākajā dievnamā 
Dalbes baznīcā dievkalpo-
jumā muzicēja ansamblis 
«Madara».

Tas bija Madaru veltījums vi-
siem, kas kopuši kultūras tradīcijas 
un turējuši stipru mūsu novadu 
– pirmās Latvijas brīvvalsts laika 
Ozolnieku pagastu 90 gadu laikā. 
Mūsu veltījums izskanēja izciliem 
Ozolnieku skolotājiem līdz 1940.ga-
dam: Lūcijai Cīruļniecei Neilandei, 
Jānim Mednim, Zelmai Ruicēnai, 
Pēterim Brencim, kuri svētu turēja 
Latvijas vārdu, to mācīja saviem au-

Veltījums izcilu novadnieku piemiņai
dzēkņiem, bija aktīvi teātra spēlē-
tāji un kora organizatori. Piemiņas 
cienīgi arī pēdējie pirmās Latvijas 
brīvvalsts laika Ozolnieku pagasta 
vecākie Dāvis Pavlovskis un Jānis 
Krastiņš. 

Savā dziedājumā pieminējām 
mūsu Madaru meitenes, kuras no 
mākoņu maliņas raudzījās uz mums 
šajā dievkalpojumā. Viņu balsis 
skanēja tik izslīpētajā ansambļa 
dziedājumā tajā laikā, kad pašdar-
bība Ozolniekos bija augstā līmenī 
un tā bija gandrīz vienīgā forma kā 
nezaudēt savu latvisko identitāti un 
Latviju katram savā sirdī.

 Pieminējām arī Ozolnieku le-

ģendārā vīru kora «Zemgale» 
dziedātājus – latviskā gara uztu-
rētājus. Ozolnieku kultūras dzīves 
uzplaukums 60. – 70. gados bija 
iespējams, pateicoties izcilai kul-
tūras darba organizatorei Velgai 
Freimanei, vēlāk - jau atjaunotajā 
Latvijā - Raitim Krūmiņam.

 Madaru «jaunības noslēpums» 
ir vadītāja Ārija Melgaile un kon-
certmeistare Ruta Šmēdiņa, viņu 
vadībā Madaras jau vairāk kā 40 
gadu muzicē, tā ir kopīga dzīves fi-
losofija un dzīvesveids. Ārijas vārds 
vairāk kā 40 gadu garumā saistīts 
ar Ozolnieku kultūras dzīvi – vīru 
kori un Madarām. Kaut arī šodien 

par fantastiskajām aktivitātēm, uz-
varām un garīga un mākslinieciska 
piepildījuma brīžiem jāsaka – tas 
bija toreiz… Tomēr – tā ir spilgta 
lappuse Ozolnieku vēsturē.

Madaru Ingrīda

Cienījamie autori!
Rakstus un  

fotogrāfijas sūtīt  
uz šādu e-pastu: 

oavize@gmail.com,
ne vēlāk kā

līdz katra mēneša  
20. datumam.
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Novadniekus, jo īpaši vēs-
tures skolotājus un skolēnus, 
doties 1. Latvijas nacionā-
lā karaspēka virspavēlnieka 
pulkveža Oskara Kalpaka 
cīņu takās aicināja Voldemārs 
Birznieks.

Latvijas Atbrīvošanas cīņu varonis 
O.Kalpaks ir ieguvis mūžīgu slavu 
par savu varonību un pašaizliedzīgo 
patriotismu. Apbalvots ar Lāčplēša 
Kara ordeņa visām trim šķirām.

Daudzās vietās Kurzemē V.Birznieks 
aicināja piestāt, lai pastāstītu par Atbrī-
vošanās cīņu varoņu kaujas ceļu, arī pie 
jaunuzceltā pieminekļa Lēnās.

Rudbārzu pamatskolai ir dots pulk-
veža Kalpaka vārds. Iespaidīga piemi-
ņas plāksne vēstī: «1919.gada 3.martā 
no šīs vietas sākās Latvijas atbrīvoša-
na pulkveža Kalpaka vadībā.»

Varoņu zālē, kur savulaik tika 
iezārkoti kalpakieši, vietējās skolas 
pedagoģes stāstījums par pulkvedi 
un viņa vīriem izskanēja īpaši emocio-
nāli. Bija laiks, kad te vecie karavīri 
satikās. Tagad vairs nav kam.

Toties skola O.Kalpaka piemiņu 
prot tā atzīmēt, ka tas rudbāržiešiem 
ir lielākais gada notikums.

Nācās dzirdēt arī par šodienas rea-
litāti: Rudbāržos ir 800 iedzīvotāju, 
lielākā tiesa – veci ļaudis un bērni. 
Ražotņu nav. Vai administratīvi terito-
riālā reforma uzlabos situāciju?

Pēdējie līdzatvestie ziedi nogūla Ai-
rītēs – vietā, no kurienes vīrišķīgajam 
armijas virspavēlniekam vairs nebija 
lemts doties tālākās kauju gaitās.

Patiesībā brauciena iespaidu gu-
vums mērāms divos kausos. Tas ir 
stāsts arī par otru leģendāru personī-
bu – Voldemāru Birznieku, brauciena 
iniciatoru.

«OA» jau iepazīstināja lasītājus 
ar Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera 
V.Birznieka dzīves ritumu. Sešpadsmit 
gadi Sibīrijas «skolas», ne mazums dzī-
ves likstu. Bet viņa patriotismu, vēstu-
res zināšanas, vēlmi nodot tās jaunajai 
paaudzei var tikai apbrīnot! Joprojām, 
83 gadu vecumā, Latvijas patriots ir aiz-
rautīgs vēstures notikumu skaidrotājs 
ar kvēlu vēlmi savu zināšanu bagāžu 
nodot jaunajai paaudzei.

Braucienā atklājās, no cik stipras 
kurzemnieku dzimtas nācis Volde-
mārs. Tēva vecaistēvs Otis Birznieks 
esot sācis saimniekot Rudbāržos 
1850.gadā. Pieci brāļi Birznieki... 
Vecaistēvs – pagasta vecākais. Mazā 
lauku kapsētā ir guldīta Birznieku 
dzimta. Man nav zināms neviens, 
kas tik precīzi kā V.Birznieks at-
cerētos daudzo jo daudzo aizgājēju 
piederību savai dzimtai: kā sauca, 
kāda radniecība, kur atdusas. Un tā 
paaudžu paaudzēs! Vai var skolā būt 
vēl patriotiskāka mācībstunda par 
tēmu «Mana dzimta?»

V.Birzniekam, beidzot pamatskolu, 

dāvinātajā grāmatā ir 
ieraksts: «Turēt goda 
prātu, sargāt tikumu, 
mīlēt daiļumu un zie-
dot visus savus spēkus 
tēvijai – Latvijai.»

Šos vārdus var at-
tiecināt uz pulkveža 
O.Kalpaka dzīves gā-
jumu.

Pilnā mērā skolā 
novēlēto pilda mūsu 
novadnieks Voldemārs 
Birznieks.

Anna Gabriša ir jaunā skolo-
tāja Teteles pamatskolā, reizē 
– programmas «Iespējamā 
misija» dalībniece.

Latvijā šāda misija īstenota 
pirmo reizi, Igaunijā – jau otro, 
bet Rietumeiropā un ASV ir 
iegūta ilgu gadu pieredze.

Kādi ceļi atveduši Annu uz 
Teteli?

- Ko esat beigusi?
- Rīgas Tehnisko universitāti. Esmu 

ķīmijas bakalaure un maģistre. Pēc 
tam strādāju ražošanā, pēdējos divus 
gadus Grindex.

- Solīda firma! Droši vien attie-
cīgs atalgojums...

- Tā tas ir. Un tomēr mani ik palai-
kam urdīja nemiers par dzīves nepie-
pildīto sapni – kļūt par skolotāju. Pēc 
vidusskolas izlēmu studēt pedagoģiju, 
taču tuvinieki atrunāja: zems skolotā-
ja prestižs, grūts darbs, maza alga. Tā 
kļuvu rūpnīcā ķīmiķe, piedalījos jauno 
medikamentu ieviešanā. Šis process 
ir ļoti komplicēts.  Darbojos vienā no 
pēdējiem posmiem, pirms zāles tika 
laistas tirgū.

Tad pēkšņi viena kursa biedrene 
atsūtīja informāciju par «Iespējamo 
misiju».

- Un spontāns lēmums aiziet?
- Ķīmiķa darbs nav ar cilvēkiem. 

Piedāvājumu kārtīgi izpētīju. Tas bija 
apdomāts solis.

Sekoja četras atlases kārtas, ko 
sekmīgi izturēju. Sākumā bijām 76 

pretendenti, palikām 12, kas visi arī 
strādā kādā no Latvijas skolām.

- «Siets» bijis pamatīgs.
- Daļa atbira tūlīt pēc intervijas. 

Pēc tam sekoja dažādas pārbaudes: kā 
izturam stresu, kā ar komunikāciju, 
darbu grupās, vai esam kreatīvi, spē-
jam adekvāti reaģēt noteiktā situācijā 
u.t.t. Nopietns bija arī profesionālās 
ievirzes tests. Tikai tie, kuri atbilda 
izvirzītajām prasībām, tika iekļauti 
programmā «Iespējamā misija». 
Pirms tam skolojāmies piecu nedēļu 
intensīvos kursos, kur apguvām 
klasvadību, vērtēšanu, metodiku, 
standartus, IT izmantošanu. Mūs 
mācīja labākie Latvijas Universitātes 
pasniedzēji. Pieredzē dalījās valstī 

pazīstami uzņēmēji. 
Trenējāmies vadīt stundas, kopīgi 

analizējām, vērtējām.
Tikām arī specializēti. Es savu 

pieredzi ieguvu pie bioloģijas, ķī-
mijas  un  dabasz inātnēs  aug -
sti kvalificētiem speciālistiem. 
- Varam precizēt «Iespējamās 
misijas» virsuzdevumu?

- Popularizēt skolotāja profesiju 
un izglītību kā prioritāti, piesaistīt 
skolām jaunus, radošus cilvēkus.

- Cik droša esat, strādājot ar 
mazajiem tetelniekiem?

- Kā skolotāja par visiem 100% gan 
vēl nejūtos... Joprojām mācos – kat-
ru otro nedēļu ir nodarbības. Mēs, 
misionāri, padziļinām savas zināša-
nas un prasmes, pilnveidojam sevi. 
Pedagoga sūtība ir krāt zināšanas 
visu mūžu, punktu procesam  nevar 
pielikt nekad!

- Skolā pavadīti divi mēneši. Cik 
«salda» ir pedagoga maize?

- No salduma tur ļoti tālu! Līdz 
šim es tā īsti neapjautu, cik pedagoga 
darbs ir grūts, laikietilpīgs. Reizē 
– ļoti saistošs, interesants. Kontak-
tēšanās ar bērniem sniedz daudz 
pozitīvu emociju.

- «Bubulis» skolā ir disciplīna.
- Šodienas skolā vairs nav tā, kā bija, 

kad es mācījos. Tagad jaunieši atļaujas 
daudz vairāk. Tikai 10 gadu starpība, 
bet skola un bērni ir gluži citi! Tolaik 
mums bija daudz vairāk pienākumu, 
mazāk pretenziju. Diemžēl tagad ir 
bērni, kuri nezina ne elementārākās 

uzvedības normas, ne robežas.
- Noritējusi arī kāda asara?
- Ir gadījies arī tā... Gan pozitīvu, 

gan negatīvu emociju dēļ.
- Sapratne ar skolotājiem?
- Skolā valda ģimeniskums, tik 

draudzīgi ir skolotāji. Par saprašanos 
gādā tēvišķais direktors Antons 
Želna, kam ir ļoti liela pedagoģiskā 
darba pieredze.

Kolēģi izpalīdz ar padomu, ietei-
kumu, kā labāk rīkoties, ja šaubos. 
Dažreiz pažēlo – ja jūt, ka man derētu 
uzmundrinājums.

Pirmajā misijas gadā mums ir men-
tori. Man ir īpaši veicies – mācību pār-
zine Sarmīte Majevska nesavtīgi un 
dāsni nodod savu ilggadīgo pieredzi.

Joprojām balsts man ir misijas līdz-
biedri, jo tiekamies regulāri.

- Kā ideālismu sedz praktiskā 
puse – atalgojums?

- Šos divus gadus man ir gan alga, 
gan stipendija. Ja nebūtu stipendija, 
atalgojums neatbilstu ieguldītajam 
darbam.

- Vai bija vērts mainīt dzīvi par 
180 grādiem?

- Darbs ar skolēniem ir arī ma-
nas personības izaugsme. Tas ir 
visbūtiskākais! Tik ātrā laikā nekur 
citur tas nebūtu iespējams. Izjūtu, ka 
mana garīgā bagāža ir kļuvusi krietni 
smagāka. Ar prieku to nemitīgi pa-
pildināšu vēl vismaz pusotru gadu! 
Darbs ir intensīvs, saspringts, bet 
pūļu vērts!

Anna Veidemane

Dzīve izmainīta pašos pamatos

Leģendāras personības liek domāt
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„Klau, izprintē man, lūdzu, 
to dokumentu.” Patiesībā šī 
frāze izklausās pilnīgi nevai-
nīga. Bet vai tā tas patiešām 
ir? Vai mēs padomājam, ko šie 
vārdi īstenībā nozīmē? Vai šis 
lūgums sevī neslēpj ko daudz 
dziļāku? Nu tad padomāsim 
visi kopā.

NeDAUDz VēSTUReS
Pirmais patents uz papīra ražošanas 

tehnoloģiju pieder lapsenēm. Lai iz-
veidotu savus pūžņus, tās, sagremojot 
koku un augu šķiedras, sastrādā papīra 
masai līdzīgu materiālu.

Latvijā vecākā un pašlaik arī vienīgā 
Latvijas papīrfabrika Līgatnē dibināta 
1814.gadā. Sākotnēji tajā saražoja 1050 
pudus (17,2tonnas) papīra gadā. Šobrīd 
Līgatnē saražo 12 tūkstošus tonnu 
papīra, gadā pārstrādājot 16 tūkstošus 
tonnu otrreizējo izejvielu.

FAKTI
Tradicionāli papīru izgatavo no celu-

lozes. Vienai tonnai celulozes nepiecie-
šami pieci kubikmetri meža. Celulozi 
iegūst, koksni sašķiedrējot ķīmiskā 
ceļā: to sakapā, pievieno ķīmiskus re-
aģentus un vāra lielos katlos sārmainā 

vai skābā šķīdumā zem paaugstināta 
spiediena. Atkarībā no darba operāci-
jām un lietotajām ķimikālijām iegūst 
balinātu vai nebalinātu celulozi. Papīra 
ražošanā visbiežāk izmanto egles kok-
sni, jo tai ir visgarākā šķiedra un maz 
sveķu. Tomēr lieto arī priedes un lapu 
koku koksni, bet alternatīvā varian-
tā– salmus, meldrus, niedres.

Lai ražotu papīru, ik gadus tiek 
nocirsts miljoniem koku. Patiesībā 
traģiski izskatās mūsu pašu novada 
meži- īpaši pavasarī, kad kārtējos 
ziemas ciršanas darbus beiguši meži-
nieki. Kur pagājušajā rudenī vel auga 
mežs, pavasarī redzama vien cirsma. 
Un tā tas turpinās gadu no gada, mežs 
paliek arvien plikāks un plikāks.

Katrs cilvēks gada laikā izlieto 
aptuveni tik daudz papīra, cik iegūst 
no viena liela koka. Nepieciešami ap-
tuveni 25 gadi, kamēr koks no stādiņa 
izaug tik liels, lai to varētu izmantot 
papīra iegūšanai.

Koki ir nozīmīga ekosistēmas sa-
stāvdaļa, un blakus daudzām citām 
funkcijām, koki „ražo” skābekli, kas 
savukārt nepieciešams ikvienai dzīvī-
bas formai uz Zemes.

ALTeRNATīVA

Papīru var ražot arī no otrreizējām 
izejvielām- no makulatūras!

Pēc tam, kad esat izsaiņojuši kartona 
kasti, izlasījuši laikrakstus un žurnā-
lus, dokuments palicis nevajadzīgs, 
vai jums ir radies kāds cits, vairs 
nelietojams papīra un kartona izstrā-
dājums, neizmetiet to atkritumu grozā. 
Izlietotais papīrs un kartona iepako-
jums ir laba izejviela papīra ražošanai. 
Izmetiet to papīram paredzētajos 
konteineros vai uzkrājiet un dodiet 
ziņu SIA“Papīrfabrika “Līgatne””. 
Jūsu makulatūrai atbrauks pakaļ, lai 
to izmantotu papīra ražošanai.

PāRDOMAS
Vai zināt to, ka tradicionālo balti bali-

nāto papīru no mūsu mežā augošajiem 
kokiem ražo kaut kur ārzemēs? Tomēr 
labāk izvēlēsimies šeit pat Latvijā 
no otrreizējām izejvielām ražotu ne 
tik žilbinoši baltu papīru! Atmetīsim 
savus aizspriedumus un savu aplamo 
ambīciju dēļ neuzskatīsim šo „zaļo” 
papīru par kaut ko necilu! Mūsu gara-
darbu būtība no tā necietīs.

Cik jaunu koku esam iestādījuši 
patērēto vietā? Vai varbūt pareizākais 
jautājums būtu- ko esam darījuši, lai 
pasargātu no nociršanas kaut vienu 

Saudzēsim vidi. Būsim «zaļi»!
koku?

Vai padomājam, no kā papīrs tiek 
ražots, pirms kārtējo reizi bez do-
māšanas spiežam datorā taustiņu 
DRUKĀT?

Protams- mēs varam teikt: „Paklau, 
esmu par visu samaksājis un man 
vienalga, ko tu tur par saviem kokiem 
runā!”. Skaidrs, ka arī tāds ir viedoklis, 
taču par naudu visu nopirkt nevar! Ko 
mums dos mūsu nauda, ja neapdomīgas 
saimniekošanas rezultātā beigu galā ar 
gāzmaskām uz galvas visi kopā sēdēsim 
uz betona soliņa un brīnīsimies- pag, 
kaut kas tomēr nav kārtībā...

IeROSINāJUMI
Ņemsim piemēru no Vides minis-

trijas - ministrs Raimonds Vējonis ar 
pārliecību paraksta dokumentus, kas 
drukāti uz papīra ar uzrakstu „Šis ir 
Latvijā otrreiz pārstrādāts papīrs. 
Izglāb koku arī tu!”

Izmantosim otrreizēji pārstrādātu 
papīru, drukāsim uz abām lapas 
pusēm, maksimāli izmantosim lapas 
platumu un augstumu.

Domāsim par vidi, kurā dzīvojam! 

Jānis Kažotnieks, 
novada domes izpiddirektors

Ar šo mācību gadu valdība 
izlēmusi pirmklasniekiem 
piešķirt brīvpusdienas.

Kopumā atvēlēti 1,2 miljoni latu 
jeb vienam skolēnam 80 santīmu.

Izstrādāti  strikti  noteikumi: 
maltītē nedrīkst būt gaļas un zivju 
desas, konservi, žāvētas, kūpinātas 
un sālītas gaļas un zivju produkti. 
Nedrīkst izmantot majonēzi un 
kečupu. Sāls – ne vairāk 
par gramu uz 100 gramiem 
produkta. Ēdienkartē jābūt 
dārzeņiem un augļiem.

Kā valdības lēmums tiek 
īstenots Teteles pamat-
skolā?

Par skolēnu ēdināšanu 
rūpējas IK «Anitas ēdnīca», 
šefpavāre Gaļina Sotņi-
kova.

Gaidot ēdājus, virtuves 
personāls ļoti veicīgi uz-
klāja galdus bufetes zālē, 
kur pusdieno mazie, un 
ēdamtelpā.

Kompleksās pusdienas 
visiem vienādas: Krietns 
vistas gabals, kartupeļi, 
mērce, biešu salāti, citron-
dzēriens. Atšķirība: pirm-
klasnieki par to naudiņu 
nemaksā un kāds kartupelis 
tiekot mazāk.

Pārsvarā skolēni priekšro-
ku dod kompleksajām pusdienām.

Galdā vienmēr ir arī maize, taču 
mazie tai klāt neķērās – kad ir zu-
pas, tad gan plokot maizes šķīvis.

Ja kompleksās pusdienas kādu 
neapmierina, ir iespēja kaut ko 
izvēlēties pēc savas gaumes. Kad 

Kā ēd pirmklasnieki?
avīžniece, nevienu nebrīdinājusi, 
pēkšņi ieradās skolā, izvēle bija 
šāda: karbonāde parasta, karbonāde 
pildīta, zivju pirkstiņi, mednieku 
desiņas, kotlete, vistiņa. Šefpavāre 
paskaidroja: «Šodien piektdiena, 
tad jau parasti piedāvājums ma-
zāks.»

Zeltaini brūna čagana karbonāde 
maksā vienu latu. Vismaz studentu 
ēstuvēs Jelgavā par šādu cenu pie 

karbonādes netikt!
Rindā pie bufetes bija arī tādas 

vecāko klašu meitenes, kurām sešu 
ēdienu izvēle šķita par nepietieka-
mu un viņas iegādājās... kārumus.

Dodoties uz ēdamtelpu, daļa 
skolēnu apstājās pie ūdens krāna, 

lai nomazgātu rokas, bet, kā pa-
skaidroja vairākas skolotājas - «visi 
rokas nomazgājām klasē, jo zinām, 
kas ir hepatīts».

Alens no 8.b klases mēnesī 
samaksājot 15 latus «un vienmēr 
apēdu pilnīgi visu. Ļoti garšo!» 
Tomasam no 8.b klases viss šķie-
tot garšīgs, bet varētu būt vairāk. 
Puisim ir brīvpusdienas.

Visvairāk mani interesēja pirm-

klasnieki. Oskars: «Paēdu kārtīgi. 
Vēders pilns.» Aleksandrs: «Mājās 
tik garšīgi negatavo.» Zane: «Par 
daudz liela porcija. Ļoti garda 
vistiņa.» Līdzīgi porciju vērtēja 
Kristaps, Marita, Jurijs. Vladimirs: 
«Šite dikti labi gatavo.»

Vai  vēr tējumam pievienojas 
skolotājas, kuras ēd pie atsevišķa 
galdiņa?

«Skolā ēdināšana ir krietni uzla-
bojusies, ne salīdzināt, piemēram, 
ar situāciju pirms ilgāka laika.» 
«Ļoti laba, sirsnīga apkalpošana.» 
«Ēdiens garšīgs un pietiekamā 
daudzumā.» «Kartupeļi  ir  ļoti 
gardi!» «Noskatījos televīzijā, ka 
citur skolēnus ēdina diferencē-

ti – pirmklasniekiem, kuru 
ēdināšanai pietiekot ar pusi 
no 80 santīmiem, dod pat 
eksotiskus dienvidu augļus. 
Vecākajos skolēnos, kuri to 
redz, tas izsauc nepatiku, 
aizvainojumu. Pie mums visa 
tā nav! Uzskatu, ka no morā-
les un ētiskā viedokļa mūsu 
skolā ir atrasts vispareizākais 
risinājums.»

Skolas direktors Antons 
Želna priecājas par «Anitas 
ēdnīcas» apsviedīgumu. Sa-
nitārajai inspekcijai neesot 
bijis pa prātam šis un tas. «Es 
nezinu, kad ēdnīcā tika veikti 
uzlabojumi, bet 1.septembrī 
visur viss bija labākajā kār-
tībā. Uzņēmējai ir pieredze, 
ēdinot pirmsskolas iestādes. 
Viņa izprot, kā ir jābūt un 
lieliski ar visu tiek galā. Patie-
šām esmu apmierināts.»

Savukār t  vir tuvē nācās 
dzirdēt garu uzskaitījumu par jaun-
iegādātajām ierīcēm un katliem: 
«Tas mums no pašvaldības, bet to 
iegādājās uzņēmēja. Strādāt kļuvis 
ērtāk, vieglāk.»

 VAnna Veidemane



6.lpp. 2008. gada novembris

Sporta aktīvistu jaunizveidotā 
sabiedriskā padome (Jāzeps Rimei-
cāns, Rasma Skruļa, Aleksandrs 
Ščogoļevs, Edgars Ludzītis, Dainis 
Broks, Rolands Baranovskis, Jānis 
Valerts, Irēna Leitēna, Arnis Sin-
kevičs), pārstāvot tādus novadā po-
pulārus sporta veidus kā volejbolu, 
hokeju, futbolu, virves vilkšanu 
vairākās sanākšanas reizēs apsprie-
da populārāko sporta veidu kustību 
Ozolnieku novadā, kā arī izvērtēja 
principus sporta komandu un masu 
sporta atbalstam un koordinācijai.

Sanāksmes dalībnieki uzskata, ka 

nodarbošanās ar sportu sekmē un 
popularizē veselīgu dzīvesveidu, 
kā arī līdzjutējiem sniedz morālu 
gandarījumu, padarot mūsu novadu 
pievilcīgāku dzīvošanai, atpūtai un 
sportam.

Vienojoties par nepieciešamo 
atbalstu katram sporta veidam, tika 
ņemts vērā komandu ieguldījums 
Ozolnieku vārda kaldināšanā rajona, 
valsts un starptautiskā mērogā.

Izskatot iesniegtās izdevumu 
tāmes dažādiem sporta veidiem 
2009.gadam, tika izvērtēta katra 
izdevumu pozīcija un sanāksmes 

Par atbalstu sportam Ozolniekos
dalībnieki nolēma pieturēties pie 
vienotiem kritērijiem, lūdzot paš-
valdības atbalstu sekojošu izdevumu 
posteņu segšanā:

dalības maksai turnīros, tiesnešu 
darba samaksai treneru darba sa-
maksai, izdevumiem par transportu, 
sporta tērpu ar Ozolnieku simboliku 
iegādei. Pārējie izdevumi – no spon-
soru un personīgajiem līdzekļiem.

Kā sports, tā arī kultūra ir līdz-
vērtīgi iedzīvotāju izglītošanas un 
veselīga dzīvesveida veicināšanas 
objekti, tātad arī finansiālais atbalsts 
ir nepieciešams gan kultūrai un iz-

glītībai, gan arī sportam, jeb runājot 
sporta terminoloģijā, bumba ir mūsu 
ievēlēto deputātu pusē...

Cienījamie sporta draugi, lūdzu, 
izsakiet savu viedokli, atbildot uz 
sekojošu jautājumu:

Vai uzskatāt par pareizu, ka 
novada dome piešķir finansiā-
lus līdzekļus Ozolnieku sporta 
klubu atbalstam?

Atbildes sūtīt : arnis.sinke-
vics@gmail.com 

Arnis Sinkevičs, 
sporta aktīvistu sabiedriskās 

padomes loceklis

Novembris – Latvijas 90. 
dzimšanas dienas mēnesis. 
Mūsu skolā bija daudzvei-
dīgs patriotisko pasākumu 
klāsts. 

Devāmies ekskursi jās uz K. 
Ulmaņa un J.  Čakstes dzimta-
jām mājām, apmeklējām Jelgavas 
muzeju un rakstījām novēlējumu 
Latvijas valstij 90. dzimšanas die-
nā „Vienotības jostā”, kara muzeja 
rīkotajā eseju konkursā „Latvija un 
J.Čakste” Z. Broka ieguva godpilno 
2. vietu , bet rajona konkursā „Es 

Daudzveidīgas norises
Ozolnieku vidusskolā

– Latvijas pilsonis” – 5 b. klase 
ieguva 1. vietu – lepojamies ar 
skolēnu sasniegumiem, kā arī pie-
dalījāmies lāpu gājiena pasākumā 
Lestenē.

Tikāmies ar Ozolnieku novada 
domes priekšsēdētāju M. Aināru 
un izpilddirektoru J. Kažotnieku, 
lai pārrunātu Ozolnieku novada 
attīstību turpmākajos gados.

Pulcējāmies piemiņas brīdī pie 
pieminekļa Jelgavas atbrīvotā-
jiem.

Mūsu skolā viesojās pirmā prezi-
denta Jāņa Čakstes mazmeita Ilze 

Čakste. Skolēni skatījās filmu par 
J. Čakstes pieminekļa atklāšanu 
Jelgavā un klausījās atmiņas par 
Latvijas pirmā prezidenta dzimtu. 
Savukārt Voldemārs Birznieks 
mums izrādīja O. Kalpaka cīņu 
vietas un skolā stāstīja par latviešu 
strēlnieku cīņām.

Pateicoties Ozolnieku novada 
domes finansiālajam atbalstam, 
noskatījāmies filmu „Rīgas sargi”.

Sniedzām koncertu sociālās aprū-
pes centrā „Zemgale” un pasākumu 
ciklu noslēdza svinīgais koncerts 
„Latvija laiku lokos”.  

Savukārt decembrī rīkosim:
• Labdarības akciju, dāvināsim 

sociālās aprūpes centram „Zemga-
le”- pašgatavotus atstarotājus

• Koncertu vecākiem - 17. de-
cembrī

• Ziemassvētku pasākumu sā-
kumskolai un arī b/d „Zīlīte” seš-
gadīgiem bērniem

• Ziemassvētku balli 5.-12.klašu 
skolēniem un skolotājiem

Lāsma Stašule, 
direktores vietniece 
audzināšanas darbā

Akreditācija ir nozīmīgs 
process izglītības iestādes 
pastāvēšanā – tas nozīmē, ka 
valstiski tiek akceptēta sko-
las darbība, skolā realizētās 
izglītības programmas, kā arī 
vērtēts, vai pedagogu kvali-
fikācija un skolas dokumen-
tācija atbilst normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām. 
Ozolnieku Mūzikas skola sa-
ņēmusi augstāko iespējamo 
novērtējumu – akreditāciju 
uz sešiem gadiem.

30.oktobrī Ozolnieku mūzikas 
skolā ieradās ekspertu komisija: 
Z.Bensone - Jelgavas amatu skolas 
direktore, R.Gedzjuna – Kultūras un 
radošo industriju izglītības centra 
skolu daļas vadītāja, kā arī eksperti 
konkrētā instrumentspēles prog-
rammā - R.Ašmanis – pūšamins-
trumentu spēlē, I.Titarenko – stīgu 
instrumentu spēlē, G.Lintiņš – si-
taminstrumentu spēlē, I.Žuravska 
– taustiņinstrumentu spēlē. Spraigs 
darbs noritēja visas dienas garumā 
– pārbaudot gan skolas darbu kopu-
mā, gan katrā izglītības programmā 
atsevišķi. Eksperti tikās arī ar 
domes priekšsēdētāju M.Aināru 
un skolas padomes priekšsēdētāju 
E.Staļģi.

Viens no mūzikas skolas darba 

Akreditēta Mūzikas skola
kvalitātes galvenajiem rādītājiem 
nenoliedzami ir skolas audzēkņu 
koncerts, kas patīkami pārsteidza 
ekspertu komisiju – tik skanīgs 
un krāsains, kaut arī tajā muzicēja 
tikai pirmo un otro klašu audzēkņi, 
jo skolai šis ir otrais mācību gads. 
Skolas audzēkņi pirmā mācību gada 
laikā uzstājušies 11(!) koncertos.

Ekspertu komisijas gala ziņoju-
mā pozitīvi vērtēts skolas vadības 
darbs, mērķtiecīgi veidotā mate-
riāli tehniskā bāze, sadarbība ar 
pašvaldību, kā arī skolas pedago-
ģiskā kolektīva kvalifikācija. No 12 
skolā strādājošajiem pedagogiem, 
augstākā profesionālā pedagoģiskā 
izglītība ir 11 skolotājiem, no tiem 
6 arī maģistra grāds. Z.Bensone, 
ieskicējot attīstības perspektīvas, 
aicināja domāt par mūzikas skolas 
telpu paplašināšanu. Eksperti ins-
trumentspēlē ieteica iegādāties 
jaunus un kvalitatīvus koncertins-
trumentus, īpaši flīģeli, kas nepie-
ciešams ne tikai skolas audzēkņu 
vajadzībām, bet arī skolas izaugs-
mei – lai būtu iespējams rīkot pro-
fesionālu mākslinieku koncertus. 
R.Gedzjuna īpaši pozitīvi vērtēja 
to, ka skolā tiek realizēta izglītības 
programma pūšaminstrumentu 
spēlē – trompete un saksofons, jo 
Latvijā nepieciešams kopt un sagla-
bāt pūtēju orķestru tradīcijas.

Liels paldies mūzikas skolas 
direktorei D.Tauriņai un skolas 
kolektīvam par ieguldīto darbu, 
sagatavojot skolu akreditācijas 
procesam!

Aktīva koncertdarbība mūzikas 
skolā turpinās arī šajā mācību gadā. 
Oktobrī mūzikas skolas audzēkņu 
priekšnesumi kuplināja Jelgavas 
rajona skolu mākslinieciskās jaun-

rades pasākumu, bet novembrī 
sniedzām koncertu par godu Lat-
vijas 90. dzimšanas dienai.

Mīļi gaidīsim visus interesentus 
uz Mūzikas skolas Ziemassvētku 
koncertu! 

edīte Brūniņa, 
Ozolnieku mūzikas skolas 

direktora vietniece
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Par Lailu Dekmeijeri – Tri-
gubovu Ozo ledus hal les 
tehniskais uzraugs Inārs Vai-
tekūns sacīja īsi: «Profesio-
nālākā Latvijas hokejiste.»

Dekmeijeru uzvārds ir saistīts 
kā ar Jelgavu, tā ar pasauli.

Lailas tēvs, savulaik moderno 
deju dejotājs, PSRS čempions, vē-
lāk kļuva bobsleja treneris. Tagad 
– licencēts tenisa treneris. Māsa 
Līga ir profesionāla tenisiste, pa-
saules rangā labāko simtniekā. Arī 
Lailas vecvecāki bija sportisti.

Laila dzīvo un strādā Ozolnie-
kos, ir Ozo ledus halles adminis-
tratore.

Vidusskolu beigusi Vācijā.
- Kā tas notika, ka ģimnā-

zija absolvēta Vācijā?
-  A izbraucu  uz  Vāc i ju 

spē lē t  hoke ju ,  tur  ar ī 
mācījos.

H o k e j u 
sāku spē-
lēt  1990.
g a d ā ,  1 2 
gadu vecu-
mā Rīgā .  To -
laik PSRS tika 
komplektē-
t a  p i r m ā 
s iev iešu 
h o k e j a 
k o m a n -
d a .  Ta j ā 
spēlējām arī mēs, pus-
audzes. Slidoju kopš 1982.gada. 
Vēl spēlēju arī basketbolu, pat 
republikas līmenī.

- Tomēr priekšroku devāt 
hokejam?

-  Visai  spiestā  kār tā .  Skolā 
mācījos labi, bet, vienlaicīgi tre-
nējoties basketbolā, hokejā un 
daiļslidošanā, vecāki, ieraugot 
liecībā manu pirmo trijnieku, lika 
lemt: «Izvēlies ko vienu!» Tā arī 
sākās manas hokejistes gaitas.

Spēlēju «Laimas» klubā, iekļuvu 
Latvijas izlasē, tur esmu vēl šo-
brīd.

Mani ieraudzīja nopietna sievie-
šu hokeja kluba pārstāvji no Vāci-
jas. Tā arī nonācu Vācijā, kur mani 
novērtēja tā, ka uzaicināja spēlēt 
Vācijas augstākās līgas klubā. Div-
reiz kļuvu Vācijas vicečempione, 
vienreiz ieguvu bronzu. 1996.gadā 
tiku atzīta par labāko uzbrucēju 
Vācijas sieviešu hokejā. 2005.gadā 
kļuvu Vācijas čempione.

22 gadu vecumā kļuvu par ho-
keja un daiļslidošanas treneri. 
Trenēju dažāda vecuma spēlētā-
jus, tostarp arī vīriešu komandu 
– biju spēlējošais treneris.

-  A r  ko  s a i s t ā s  Vā c i j a s 
laiks?

- Ar pilnībā apgūtu vācu valodu. 
Tas bija personības veidošanās 
laiks. Vācieši manā uztverē ir 
pārspīlēti pedanti – likums likuma 
galā, viss pēc norādījumiem un 

Profesionālākā Latvijas hokejiste 
dzīvo Ozolniekos

instrukcijām.
-  Un tad  l iktenis 

aizveda uz Krievi-
ju?

-  Tas ,  pro -
tams, noti-
ka hoke-
ja dēļ. 
V ā -
c i j ā 

s i e -
v i e š u 

hokejs nav 
p r o f e s i o n ā l s 

sporta veids, sa-
vukārt Krievijā ir 

profesionāla līga. Tur 
arī divas reizes kļuvu 

par Krievijas čempioni. 
Eiropas kausa izcīņā man 

tika sudrabs.
Spēlēju Krievijas plašumos 

– zeme neaptverama, bija inte-
resanti, kā cilvēki dzīvo dažādās 
vietās.

- Valodu pūrs visai smags...
- Brīvi pārvaldu krievu, vācu, 

angļu valodu,  varu sazināt ies 
franciski. Kā komandas kapteinei 
tas ļoti noder! Arī administratores 
darbā valodas ir nepieciešamas.

- Cik nopietni esat noenku-
rojusies Ozolniekos?

- Darbs Ozo ledus hallē man pa-
tīk, to varu savienot ar spēlēšanu 
Latvijas izlasē.

- Kādā vērtē Latvijā ir sie-
viešu hokejs?

- Izlase pastāv jau 16 gadus. 
Meistarība celtos, ja vien, es uz-
skatu, būtu kvalificēts treneris. 
Lai būtu rezultāts, ir jāiegulda 
līdzekļi. Diemžēl sajūta, ka Lat-
vi jas Hokeja federāci ja i  esam 
piektais ritenis.. .  Tādēļ spožu  
rezultātu nav.

- Savu meistarību pielietojat 
Ozolniekos.

- Trenēju bērnus slidot apmācī-
bā un arī ar ievirzi hokejā. Bērni 
var trenēties no piecu gadu ve-
cuma. Ja ir tāda vēlēšanās, mans 
telefons 28647176.

Vēl trenēju amatierkomandu 
«Vikingi»,  kas piedal īs ies  ar ī 
Zemgales reģionālajā čempionātā. 
Tas notiks Ozo ledus hallē.

Reizi mēnesī pie mums notiek 
treniņnometne Latvijas izlases 
meitenēm līdz 18 gadu vecumam. 

Esmu komandas trenere. Iespē-
ja ir trenēties arī iesācējām no 

12 gadu vecuma. Kritērijs: 
vēlme spēlēt arī augstākā 
līmenī, ne tikai sētas ho-
keju.

Pati spēlēju arī novada 
vīru amatierkoman-

dā  «Ozo ln iek i» , 
kas arī piedalī-

sies Zemgales 
reģionālajā 
čempionā -
tā.

Sestd ie -
nās pasnie-

dzu slidot ap-
mācību ar ievir-

zi  dai ļs l idošanā. 
Tā ir hobija grupa, 

kurā slido bērnu daiļ-
slidotāju māmiņas. Lielākā 

viņu daļa ir iesācējas. Tā ir 
lieliska iespēja jaunām dāmām 
sestdienas rītos padomāt par savu 
veselību un fizisko formu.

- Visā šajā sakarībā paliek 
pamatjautājums: sievišķīga 
būtne skarbajā sporta veidā 
hokejā? Kā tas saiet kopā?

Hokeja spēlēšana un pat līdz-
jušana ir zināma atkarība. Kas 
to iesāk spēlēt,  tas parasti to 
arī  turpina. Hokeja ekipējumā 
es esmu vairāk aizsargāta nekā 
daiļslidotājs, kurš lielā ātrumā 
piezemējoties var gūt nopietnas 
traumas.

Sirds man noteikti atdota ho-
kejam, bet pēdējā laikā vairāk 
izjūtas saistās ar pamat-
vērtībām: mana ģimene, 
vecāki un vecvecāki, 
draugi, mācības.

- Studējat?
- Latvijas Sporta 

pedagoģijas aka-
dēmijā esmu 2. 
kursā.  Studijas 
i esāku  Vāc i j ā , 
bet, kad pārcē-
los uz Krieviju, 
t as  neb i j a  ie -
spējams.

- Vai varat at-
klāt hokeja no-
slēpumaini suģestē-
jošo pievilcību?

- Hokejs ir azartisks 
komandas sporta veids. 
Tā ir saprašanās no acu 
skata, aizraujoša dinami-
ka, kur katrs mirklis ir 
savādāks, daudz ko var 
izšķirt pat sekundes 
d a ļ a .  B r ī d i ,  k a d 
gūsti vārtus, nevar 
aprakstīt. To iespē-
jams t ikai  iz just! 
Taču eiforija ilgst 
t ika i  ī su  mirk l i . 
Pat i  esmu duā lā 
pozīc i jā :  gan kā 
spēlētāja, gan kā 
trenere. Patlaban kva-

lificējos trenera pienākumiem. 
Tāpēc hokeju man ir iespēja uz-
tvert daudzslāņaināk, no dažādām 
pozīcijām.

- Stiept pašai hokeja somu, 
kas sver vismaz 20 kilogra-
mus. Un bruņinieka blakus 
nav...

- Bruņurupucim savas bruņas 
jānes pašam.

- Attiecības spēlējošo sievie-
šu vidē?

- Dažādas. Emocijas neizpaliek. 
Man kā kapteinei tas  rada rūpes. 
Ar «večiem» ir vienkāršāk. 

-  Vienīgā dāma starp v ī -
riem...

-  Apzinos,  ka  spēlē ju  labāk 
par dažu labu hokejistu. Vīri to 
akceptē.

Par «ozīšu» spēlētājiem varu 
sacīt tikai labus vārdus, man patīk 
ar viņiem kopā spēlēt. Dzimums 
nav svarīgs, izšķirošais ir meis-
tarība.

- Gūtā pieredze ir bagātīga. 
Gan jau bijuši arī savi īpaši un 
kuriozi atgadījumi.

- Kad lidojām no Japānas un Lat-
viju, nācās palikt hokeja formās, 
jo funkcionāri nevēlējās segt izde-
vumus par lieko bagāžas svaru.

1992.gadā mēs nekvalificējā-
mies E i ro p a s  č e m p i o -

nātam, taču lai-
mīgas apstākļu 
sakritības dēļ 
čempionātā to-
mēr nokļuvām 
un pat guvām 
uzvaru!

Vienreiz lielā 
steigā es de-
vos uz ledus ar 
visām slidu uz-
likām. Un tūlīt 

pat... lidoju! Vi-
siem jautrība!

Saruna ar 
Lailu notika 
melodiski lie-
gas mūzikas 

p a v a d ī j u m ā , 
kas skanēja hal-

lē. Administratore 
paskaidroja, ka tur 

trenējoties rīdzi-
nieki. Ozolnie-
kos viņi ierodo-
ties trīs reizes 

nedēļā
N e b a  R ī g ā 

ledus haļļu trū-
kums?

L a i l a i  s k a i d -
rojums: «Rīgā ir 
dārgs ledus un maz 

pieejams. Mūsu 
l e - dus kvalitāte ir 

teicama. Ka tas 
ir labākais ledus 
Latvijā, atzinuši 

eksperti.»
Anna 

Veidemane 
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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»

Aizsaulē aizgājuši:
Zinaida Balaganova (1922)
Valentīne Bašaruļa (1929)
Ivans Fiļimonovs (1928)
Jurijs Fomenko (1929)
Anna Grigorjeva (1926)
Jurijs Karmaņenkovs (1926)
Marija Lazdāne (1920)
Biruta Ļaksa (1929)
Donats Ļaksa (1928)
Elizabeta Matjuševa (1922)
Eduards Medveckis (1943)

Zenta Miķelēna (1932)
Dzidra Norute (1927)
Arvīds Vēveris (1941)
Anna Viļumsone (1924)
Salomeja Vonoga (1915)

Mīļi sveicam decembra jubilārus!
Rolandu Arāju
Laimoni Biteriņu
Zigmundu Burdikovu
Jekaterinu Pabalkovu
Birutu Švanku
Laini Tilibu
Genovefu Deksni
Ilzi Maculēviču
Konstantīnu Mačuli
Betiju Valaini
Valentīnu Vinteri
Zinaidu Vilišķi
Ņinu Ivaņinu
Annu Karpoviču
Egonu Kreptoviču

Ozolnieku tautas nams 
aicina decembrī:
• 5. decembrī plkst. 15 30 Piedzīvojumu ko-
mēdija – filma bērniem „Kur pazudis Elvis” 
Teteles pamatskolas 1. – 6. kl. skolēniem. 
Ieeja brīva 
• 5. decembrī plkst. 19 00 Latviešu kino projekts – atkār-
tota filmas „Rīgas sargi” demonstrācija. Ieeja brīva 
• 6. decembrī plkst. 16 00 Koru sadraudzības koncerts. 
Ieeja brīva 
• 18. decembrī plkst. 16 00 Ziemassvētku balle pensio-
nāriem. Koncertā - grupa „Latgales dāmu pops”. Dejas 
spēlē grupa ”Lilioms”. Dalības maksa: Ls 1,00 (Lūgums 
pieteikties Ozolnieku novada domes sociālajā dienestā 
Brankās – pakalpojumu sniegšanas centrā.) 
• 19. decembrī plkst. 16 00  Ziemassvētku balle pensionā-
riem Ānē. Koncertā - Rīgas muzikālā teātra mākslinieki. 
Dejas spēlē grupa „Titāniks”. Dalības maksa: Ls 1,00 (Lū-
gums pieteikties komunālajā dienestā pie Larisas Veipas) 
• 25. decembrī plkst. 11 00  Ziemassvētku sarīkojums 
bērniem  - rotaļu programma  „Vinnija Pūka Ziemassvētki”. 
Līdzi dāvaniņa bērnam (vēlams neliela augļu un saldumu 
turza ar pievienotu vārdu, uzvārdu)  Dalības maksa Ls 2,00 
Pieteikties līdz 20.12.08.  
• 31. decembrī Jaungada sagaidīšanas svētku programma:  
plkst. 22 30 Lidojošo brīnumlaternu saņemšana pie Ozol-
nieku novada domes;
plkst. 23 00 Saviļņojošs gaismas mirklis ģimenēm  - laternu 
palaišana debesīs! 
plkst. 23 10 Karstā, gardā ugunsgrāpja tukšošana un mu-
zikāls priekšnesums;
plkst. 23 45 Valdības svētku uzruna;
plkst. 24 00 Laimes vēlējumi Jaunajā gadā! 
Tautas namā:
plkst. 23 30 Balle ar grupu „Opus” līdz rīta gaismai!
Pauzēs pārsteigumi! 
Ieeja - Ls 10,00; balles vakarā Ls 15,00
(Biļešu iepriekšpārdošana līdz 26. decembrim, Tautas nams 
atvērts no plkst. 22 00. Ierašanās ar svētku groziņiem) 

Ozolnieku Tautas nama adrese:  
Rīgas iela 23, tālr: 63050144; 26525350

Ozolnieku TN no 7.decembra skatāma 
mākslinieces Ilzes Ungures 
darbu izstāde «Leduspuķes».

Pasākumi Ozo ledus hallē:
• 6.decembrī pl.13:00  spēle 
HK Ozolnieki/MONARCH 
pret LSPA/Rīga.
• 7. decembrī no pl. 10:00 
daiļslidošanas sacensības
„Pingvīnu Ziemassvētku 
kauss”.
• 13. decembrī pl. 17:00 un 14. decembrī pl. 13:00 spēles
HK Ozolnieki/MONARCH pret SC Enerģija (Lietuva)
• No 8. decembra līdz 18. decembrim Latvijas hokeja U-20 
junioru izlases nometne.
• 22. decembrī pl.15:00 Ziemassvētku pasākums Ozolnie-
ku mazajiem iedzīvotājiem !!!
Masu slidotavu laiki:
Trešdienās  17:30-18:30
Piektdienās 18:15-19:15
Sestdienās  16:00-17:00
Svētdienās  14:30-15:30,
Slidošana ar nūju  svētdienās 12:00-13:00, 13:15-14:15.

Iedzīvotāju 
ievērībai!

Visas ģimenes, kurām 
deklarēta dzīvesvieta 
Ozolnieku novadā, un ir 
trīs un vairāki bērni līdz 
18 gadu vecumam, lū-
dzu pieteikties sociālajā 
dienestā vai pa telefonu 
63084705 līdz 2008.gada 
8.decembrim.

Ar 2009.gadu visiem 
vientuļiem pensionāriem 
un invalīdiem pabalstu 
saņemšanai obligāti jāie-
sniedz:

a) izziņa par pensijas 
apmēru,

b) izziņa par komunālo 
pakalpojumu maksāju-
miem.

Pabalsti tiks piešķirti 
tikai pēc iztikas līdzekļu 
deklarācijas aizpildīšanas.

Sociālais dienests

Labdarības diena frizētavā
To, jau trešo gadu Ziemassvētkus gaidot, rīko Ozolnieku 

friziere Inese Auliņa. 15.decembrī, savā brīvdienā, friziere 
Ozolnieku sporta centra frizētavā (III stāvā, Stadiona ielā 5), 
pensionāriem – kā dāmām, tā kungiem – griezīs matus par 
vienu latu.

Klienti tiks gaidīti no plkst.8 – 14, rindas kārtībā.

Jau iepriekšējā «OA» 
numurā informējām, ka 
sākušās Jelgavas rajona 
42. skolēnu sporta spē-
les. Tagad tās norit pilnā 
sparā.

Basketbola laukumos mūsu 
novada A grupas jaunietes un 
jaunieši visiem rāda piemēru, 
kā uzvarēt.

Abām komandām – zelta 
medaļas un čempiona tituls! 
Uzvarētājas: Dace Blūma, Al-
vīne Labanovska, Dārta Kalēja, 
Līga Cimare, Ilze Jurēvica, 

Cīņas pieņemas sparā
Inese Krīviņa, Rūta Višņavska, 
māsas Evija un Sintija Gailes.

Puišiem zeltu kaldināja: 
Kaspars Vērnieks, Jānis Bēr-
ziņš, Andris Purens, Iļja Kuz-
mins, Roberts Saušs, Mārtiņš 
Bluka, Māris Drulle, Kristaps 
Balodis.

B grupas meitenes šogad 
palika otrās. Šo vietu izcīnīja: 
Inga Kairova, Kitija Višņavska, 
Evija Gaile, Santa Trautmane, 
Monta Kļaviņa, Sintija Vīto-
liņa, Anna Lagzdiņa, Krista 
Strautniece.

B grupas zēniem – 3. vie-

ta. Komandā: Agris Kras-
tiņš, Roberts Antonavs, Toms 
Medjanovs, Jānis Zariņš, El-
vis Krauze, Elgars Tračums, 
Emīls Bolmanis, Aleksandrs 
Krūmiņš.

C grupas meitenes cīnījās 
vārda vistiešākajā nozīmē – 2. 
vieta arī nav peļama! Censones 
bija: Kitija Višņavska, Anna 
Lagzdiņa, Līga Ūbele, Lau-
ma Bolmane, Ilva Jaunzeme, 
Amanda Tauriņa, Santa Livdā-
ne, Marta Paege.

Rasma Skruļa,  
sporta skolotāja 

Teteles pamatskolas šautuvē ar pašvaldības atbalstu uzstā-
dīti jauni krītošie mērķi.

Jauno uzstādījumu pārbauda novada Pašvaldības policists 
Juris Antonovs un skolas direktors Antons Želna.

Šautuvē krītošie mērķi

Ozolnieku bērnu muzikālā 
teātra “Nianse”dalībnieki ar 
novada domes atbalstu devās 
uz Lietuvu, kur piedalījās starp-
tautiskā popmūzikas konkursā. 
Mājās pārvedām Grand Prix 
kausu. 

Paldies novada domei, tautas 
namam un vecākiem. 

Jaunie laureāti: Lelde Gas-
persone, Laura Graudumniece, 
Elza Kanceviča, Beāte Kalniņa, 
Amanda Tauriņa (konkursā 
izpildījām arī Amandas sace-
rēto dziesmu),Ilva Jaunzeme, 
Kristers Kalniņš un Tomass 
Bakēvics.  Šobrīd “Nianse” kopā 
ar deju kolektīvu “Vēja zirdziņš” 
un Jelgavas bērnu un jauniešu 
mūzikas klubu strādā pie izrādes 
“Kas paņēmis raušus?”

Ingūna Lipska, 
“Nianses” vadītāja

«Niansei» – 
uzvara 
konkursā


