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Cik ilgi dzīvo Ozolnieku novadā?  

Esmu dzimusi un izaugusi Ozolniekos, ”Mazsilgraužos”. No bērnības esmu izjutusi 
vienotības un kopības sajūtu ar kaimiņu ļaudīm. Mēs dzīvojām kā viena ģimene, kopā 
dalījām gan priekus, gan bēdas. Tad arī organizēju pirmos mazos pārgājienus tuvējā 
apkārtnē ar pikniku un ugunskuru. 

Par ko sapņoji kļūt? 

Ozolniekos pabeidzu astoņgadīgo skolu un sapņoju par vecvecāku - mežsarga 
profesiju, jo man patīk daba. Pēc vidusskolas beigšanas iestājos Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fakultātē, kuru diemžēl nepabeidzu, jo 
mācoties apjautu, ka man dzīvē ir jāiet cits ceļš. Mācoties Rīgā, sāku dziedāt sieviešu 
korī ”Delta”, kur dziedu vēl joprojām. Kopā ar kori daudz ceļoju, un šo ceļojumu laikā 
ievēroju ekskursiju vadītāja darbu un to novērtēju. Sapratu, ka emocionāls gida 
stāstījums palīdz redzēto ilgāk saglabāt spilgtā atmiņā. Man ļoti patīk ceļot, lasīt, 
sadziedāties, izzināt jaunas vietas un valstis, iegūt jaunus draugus un ar tiem 
sarakstīties. Esmu optimiste, saskarsmē cenšos būt gaiša un sirsnīga. Vienmēr esmu 
sevi redzējusi kultūras dzīvē, koris un ar to saistītais ir daļa no mana dzīvesveida. 

Kā izlēmi kļūt par tūrisma gidi? 

Pavērsiens notika pēc dēla dzimšanas, kad, izglītojoties mācību centrā ”Buts”, es 
sapratu, ka vēlētos kļūt par viesu nama saimnieci. Šī doma man vēl aizvien ir sirdī. 
Bija piedāvājums mācīties tūrisma informācijas konsultanta specialitātē, kur pusgadu 
apguvu dažādas interesantas tūrisma nozares jomas kopā ar praksi. Man bija svarīgi 
praktiski darboties un likt zināšanas lietā, līdz pavērās iespēja iziet praksi Jelgavas 
pils muzejā. Pirmo ekskursiju novadīju grupai no Sanktpēterburgas. Lai gan biju 
nobijusies, tomēr veiksmīgi tiku galā un pārliecinājos, ka tas ir mans aicinājums. Pēc 
kursu beigšanas sapratu, ka nevēlos strādāt tūrisma birojā, bet vadīt ekskursantu 
grupas, tiem stāstot un rādot apkārtni. Vēsturnieka Andra Tomašūna iedrošināta, 
sāku meklēt iespējas apmeklēt gidu kursus, un nākamajā gadā uzsāku mācības 
Jelgavas tūrisma un informācijas centra un Pieaugušo izglītības centra kopīgi 
organizētajos kursos.  

Kādu pieredzi un atziņas esi guvusi gides gaitās? 

http://news.lv/Ozolnieku-avize/2018/04/27
http://news.lv/Ozolnieku-avize
http://news.lv/rubrics/tema


Kursu nobeiguma darbam izvēlējos tēmu ”Velo ekursijas Ozolnieku novadā par 
Napoleona laiku vietām”. Gides gaitās esmu apjautusi, ka velo ekskursijas kļūst 
arvien populārākas dažāda vecuma ceļotāju vidū. Pa šiem gadiem izbraukti maršruti 
no 17 km līdz 60 km garumā. Šobrīd velo ekskursijas esmu nomainījusi pret 
pārgājieniem ar dabas un novada vēstures izpēti, izceļot apkārtnes skaistumu un 
daudzveidību. Pārgājiena maršruts katru reizi tiek izstrādāts individuāli, meklējot un 
atrodot mūsu novada lielākos dārgumus- īpašus, sirsnīgus un čaklus cilvēkus. 
Pārgājiens pērnā gada rudenī pulcēja pat 70 dalībniekus no dažādām Latvijas vietām. 
Pārgājienos izejam ārpus savas komforta zonas - pa meža taciņām, līkumotiem 
ceļiem, maziem tiltiņiem. Pa ceļam iepazīstam novada ražotājus un mājamatniekus. 
Tūrisma pakalpojumiem ir tendence pieaugt sezonas laikā, kad ir patīkami 
laikapstākļi. 

Kāpēc izvēlējies iepazīstināt ar Ozolnieku novadu? 

Vairāk tūristus vedu uz Ozolnieku pusi, jo šeit man viss ir tuvs un mīļš. To vēlos 
parādīt arī citiem. Visus maršrutus iepriekš esmu izbraukājusi un izgājusi. Vietas 
izpētē dodamies kopā ar vīru. Man primārais nav atalgojums, bet esmu gandarīta 
saņemt cilvēku pateicību un prieku par kopīgo piedzīvojumu. 

Kas Tev ir svarīgs gides darbā? 

Man patīk sarunāties ar dažādu vecumu cilvēkiem, ja viņi izrāda patiesu interesi un 
objektīvi novērtē manu darbu. Ļoti interesanti ir strādāt ar bērniem, jo viņi uzreiz 
pasaka, ko domā, patīk vai nepatīk. Man ir svarīgi jauni izaicinājumi un emocijas, 
katru reizi meklējot kaut ko jaunu, es uzkrāju jaunas zināšanas un pieredzi. Tas 
nebūtu iespējams bez manas ģimenes atbalsta, viņi ir mani padomdevēji, mierinātāji 
un lielākie novērtētāji. 

Kādi ir tūristu iecienītie apskates objekti Ozolnieku novadā? 

Ekskursantus uz Ozolnieku novadu vedu arī no Rīgas, arī pa Napoleona vietām. 
Tūristi pēc tam saka: ”Kāds skaistums netālu no Rīgas!”. Novada viesiem patīk 
apmeklēt „Aučus”, „Billītes”, Mini Zoo, kokaudzētavu „Bētras”, ciemoties pie 
mājražotājas Antras Zeiliņas „Ķiploku pasaulē” un Santas Rubenes lauku sētā 
„Caunītes”. Visus pat grūti uzskaitīt un, lai piedod, ja kādu nenosaucu. Šobrīd 
populāri ir tūrisma maršruti saistībā ar Latvijas 100gadi. Tai par godu cenšos attīstīt 
tūrisma piedāvājumu par spēcīgajām novadnieku dzimtām, ar kurām varam lepoties. 
Tādu dzimtu Ozolnieku novadā ir daudz. 

13. maijā, Mātes dienā, ieplānots pārgājiens tiem, kuri ceļā un kopā ar jaukiem 
cilvēkiem vēlas pavadīt šo svētku dienu. Mēs ciemosimies pie divām burvīgām 
novadnieku dzimtām- pie Pētersonu ģimenes Brankās, zirgaudzētavā ”Princis”, un 
dosimies uz Garozu pie „Bētru” saimniekiem - kuplās Grosu ģimenes, kuri kopā 
saimnieko vairākās paaudzēs. Tie, kuri vēlas piedalīties pārgājienā, lūdzu darba laikā 
zvanīt uz tālruni: 29916889 vai sūtīt e-pastu: inajurge@inbox.lv.  

Ja vēlaties uzzināt vairāk par novadu, grupas ekskursijai vēlams pieteikt vismaz 
nedēļu iepriekš. Vairāk informācijas par ekskursijām un maršrutiem Ozolnieku novadā 
un apkārtnē mājaslapā 

www.visit.jelgava.lv. 



 


