
PARAKSTU VĀKŠANAS  VIETAS UN DARBA LAIKS
Likumā «Par valsts pensijām»
laikā no 16.04.2008. līdz 15.05.2008. (ieskaitot)

Ozolniekos – Stadiona ielā 10, domes ēkā, Ozolnieku pagastā
Pirmdienās  no 8.oo – 12.oo
Otrdienās  no 8.oo – 12.oo
Trešdienās  no 8.oo – 12.oo 
Ceturtdienās  no 15.oo – 19.00
Piektdienās  no 8.oo – 12.oo
Sestdienās  no 9.oo – 13.oo
Svētdienās  no 9.oo – 13.oo

Brankās  – Parka ielā 4, Branku pakalpojumu centra ēkā, Cenu pagastā
Pirmdienās  no 8.oo – 12.oo
Otrdienās  no 8.oo – 12.oo
Trešdienās  no 8.oo – 12.oo 
Ceturtdienās  no 15.oo – 19.00
Piektdienās  no 8.oo – 12.oo
Sestdienās  no 9.oo – 13.oo
Svētdienās  no 9.oo – 13.oo

Ānē – Celtnieku ielā 9-12, Ānes pakalpojumu centra ēkā, Cenu pagastā
Pirmdienās  no 8.oo – 12.oo
Otrdienās  no 8.oo – 12.oo
Trešdienās  no 8.oo – 12.oo 
Ceturtdienās  no 15.oo – 19.00
Piektdienās  no 8.oo – 12.oo
Sestdienās  no 9.oo – 13.oo
Svētdienās  no 9.oo – 13.oo

SIA «Ozolnieku KSDU» darbu 
sācis Aldis Kluburs, ūdensap-
gādes un kanalizācijas sistēmu 
inženiera postenī.

A.Kluburam ir liela pieredze 
ūdenssaimniecības  jomā, dažādu 
projektu izstrādē un realizācijā. 
Projekti īstenoti 170 – 180 admi-
nistratīvās teritorijās.

«OA» lūdza A.Kluburu raksturot kop-
skatu ūdens un kanalizācijas saimniecībā 
un darbības virzienus Ozolnieku ciemā.

- Ir divas vājas vietas: dzeramais 
ūdens un tīkli – gan kanalizācijas, gan 
ūdensvada. Zemā ūdens kvalitāte rada 
«tējkannu» problēmu. Nogulsnējumi 
– papildus izdevumus, ir nepieciešami 
koagulanti. Komunāldienests ir problē-
mas priekšā: kā nodrošināt silto ūdeni 
daudzdzīvokļu mājās. Ūdensvada tīkli 
ir aizsērējuši. Līdz ar to rodas grūtības 
nodrošināt spiedienu – augstākos stāvos 
palaikam spiediens ir zems.

Nolietojusies ir ūdensvada armatūra, 
tā jāmaina. Avārijas gadījumā netiek 
nodrošināta ūdens padeve lielai daļai 
ūdens patērētāju.

Cita problēma: lietus ūdens ieplūst 
fekāliju kanalizācijā, caur sūkņu stacijām 
to nākas sūknēt uz notekūdeņu attīrīša-

nas iekārtām.
Ciemā ir procentuāli maz pieslēgumu 

pie centralizētās kanalizācijas. Sekas 
redz lielajā grāvī. Lielākā daļa privātmāju 
ūdeņu agrāk vai vēlāk nonāk grāvju 
sistēmā.

Ir noslēgts līgums par projekta do-
kumentācijas  izstrādi, kurā ietilpst 
jaunas ūdens gūtnes un dzeramā ūdens 
attīrīšanas stacijas izbūve.

Veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
vietā izbūvēs jaunas.

Projekts paredz kanalizācijas sūkņu 
staciju rekonstrukciju vai jaunbūvi. 
Aptuveni 10 kilometru garumā tiks 
rekonstruēti vai no jauna izbūvēti gan 
ūdensvada, gan kanalizācijas tīkli.

Projekta realizācijas rezultātā Ozol-
niekos būs viena centralizēta ūdensap-
gādes sistēma. Patērētāji ūdeni saņems 
no jaunās ūdens gūtnes Spartaka ielas 
galā pie Veselības trases.

Plānotais izpildes termiņš ir viens 
gads.

Īstenojot projektu, rezultātā tiks sa-
kārtota ūdensvada armatūra un atsevišķi 
tīkla posmi.

Rekonstruēti tiks galvenie kanalizā-
cijas tīkli un veikta tīklu paplašināšana, 
lai tālākā perspektīvā varētu pieslēgt 
lielāko daļu no ciema mājām.

Būs centralizēta 
ūdensapgādes sistēma

Tāds koncerts tautas namā 
vēl nebija piedzīvots! It kā... 
jauniegādāto mūzikas instru-
mentu prezentācija... Patiesībā 
neaizstājama mācībstunda vi-
siem, kuri apgūst sitaminstru-
mentus, un reizē – baudījums 
katrai dvēselei!

Koncerts tika gatavots ilgi un sāpīgi 
– pārdomātais informatīvais darbs 
deva augļus. Kā jau nopietnā koncer-
tā, bija arī programmas, kas sniedza 
paplašinātas ziņas par dalībniekiem 
un skaņdarbiem.

Muzikālo notikumu atbalstīja novada 
dome un Kultūrkapitāla fonds (KKF).

Cildināt nākas arī OMS vadību. 
Īsajā skolas pastāvēšanas laikā mā-
cībiestāde jau ir plūkusi laurus. 
KKF izsludinātajā projektu konkursā 
mūzikas un dejas mākslas nozarē 
(projekta vadītāja Edīte Brūniņa) ir 
gūta uzvara! Piešķirtie Ls 600 ir vērā 
ņemama summa.

Ja jau OMS sākusi ar tādu vērienu, 
tad skaidrs, ka klausītājus virtuozi 
žilbināja ļoti augstas «proves» māks-
linieki.

Koncerta ievads bija skolotāja Alvi-
la Cedriņa rokās, tās tad arī nobungoja 
afrikāniski kaismīgi!

Brāļu Oskara un Raimonda Petraus-
ku vārdi ir Eiropas muzikālajā apritē. 
Pianists Raimonds šoreiz bija viens 
no koncerta virtuoziem.

Sitaminstrumentu plašo klāstu 
un, šķiet, to neierobežotās iespējas, 
demonstrēja profesionāļi Rihards 
Zaļupe, Aleksandrs Jalaņeckis un 

Ievadījums 
nopietnai mūzikas 
dzīvei novadā

Atis Vintuks.
Daudziem sitaminstrumentu spē-

les krāsainība un izteiksmes iespējas 
bija neviltots pārsteigums.

Intriga tika pārdomāti kāpināta 
– sākot ar OMS «sitējiem» Elviju, 
Dāvi, Helviju, Marku un Renāru, 
bungošanu turpinot Jelgavas Mūzikas 
skolas  audzēkņiem, tad bungu vālītes 
nododot ulbrokiešiem.

Izrādās, ka sitaminstrumentu duetā 
var izskanēt pat Jēkaba Graubiņa 
tēlojumi, kā arī Ž.Bizē, F.Šūberta 
mūzika!

Kādubrīd tika uzburtas Japānas 
ainavas – pakalns, kur zied mandarīni 
un ķiršu plauksme pavasarī.

Finansiāli apjomīgais mūzikas sko-
las pirkums ir marimba.

Marimba ir nākusi no Meksikas, kā 
koncertā neizskanēt meksikāņu de-
jām un marimbai - solo karalienei?

Pavisam nopietns pieteikums – 
R.Zaļupes «Koncertino marimbai ar 
orķestri», šoreiz klavieru redakcijā. 
Skaņdarba autora un R.Petrauska 
muzicēšana zālē izraisīja īstu sajūs-
mas bangojumu.

Skaņdarbā lieliski var sadzīvot ma-
rimba un vibrofons, kā to meistarīgi 
pierādīja A.Jalaņeckis un A.Vintuks, 
nopelnot dimdošus skatītāju aplau-
sus.

OMS direktore Dina Tauriņa kon-
certa noslēgumā ar ziediem pateicās 
visiem, kuri palīdzēja tapt muzikāla-
jam baudījumam. 

Klausītāju vēlējums – veidot nova-
dā saistošu muzikālo dzīvi.

Anna Veidemane 
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Nolēma:
- Apstiprināt vienošanos par kon-

cesijas līguma termiņa pagarināšanu 
ar SIA «Āne EP».

- Apstiprināt Ozolnieku mūzikas 
skolas attīstības plānu 2008. – 2009.
gadam.

- Apstiprināt novada PII «Saulīte» 
un «Bitīte» nolikumus.

- Apstiprināt novada domes iekšējo 
datu aizsardzības sistēmas aizsardzī-
bas kārtību.

-  Apstiprināt Ozolnieku novada do-
mes sociālā dienesta un sociālo lietu 
komitejas 10.03.08. sēdes protokolu 
Nr.3 par trūcīgas ģimenes statusa pie-
šķiršanu, sociālo pabalstu un brīvpus-
dienu piešķiršanu Ozolnieku novada 
maznodrošinātajām ģimenēm.

1. Piešķirt brīvpusdienas, sedzot 
tās 100% apmērā sešiem skolēniem: 
no 17.03.2008. – 31.05.2008.

2. Segts uzturmaksas atlaides 
novada trūcīgo ģimeņu bērniem vie-
nam 100% apmērā: no 17.03.2008. 
– 31.05.2008, vienam 50% apmērā 
no 17.03.08. – 31.05.2008.

3.Pabalsti veselības stāvokļa uzla-
bošanai (Ls 150) sešiem maznodroši-
nātiem iedzīvotājiem.

4. Piešķirt Ls 90 diviem aizbildnī-
bas bērniem.

5. Par pabalsta piešķiršanu ko-
munāliem maksājumiem novada 
veciem, vientuļiem pensionāriem 
un invalīdiem (kuriem nav likumīgu 
apgādnieku ) Ls 25 mēnesī par 2008.
gada marta un aprīļa mēnešiem.

5.1. Ls 2500 ieskaitīt SIA «Ozolnie-
ku KSDU» kontā.

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

6. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā.

7. Piešķirt sociālo pakalpojumu, 
ievietojot divus novada iedzīvotājus 
SAC «Zemgale».

8. Apstiprināt nolikumu«Aprūpe 
mājās».

9. Piešķirt Ls 30 vienam novada 
iedzīvotājam, atbrīvotam pēc soda 
izciešanas.

10. Piešķirt Ls 110 trim maz-
nodrošinātām ģimenēm ārkārtas 
situācijā.

- Nodot māju Meliorācijas ielā 19 
mājas vecākās valdījumā.

- Norakstīt un izslēgt no pamatlī-
dzekļu saraksta inventāru.

- Apstiprināt zemes nomas līgumu 
ar reliģisko organizāciju «Augsburgas 
ticības apliecības Ozolnieku luterā-
ņu draudzi» par Ozolnieku novada 
pašvaldībai piederošā zemes gabala 
Skolas ielā 10 iznomāšanu.

- Finansiāli atbalstīt piena produktu 
iegādi novada izglītības iestāžu 5. – 9. 
klašu skolēniem.

- Atteikties no pirmpirkuma tiesī-
bām uz nekustamajiem īpašumiem: 
Saules ielā 4 (Ozolnieku pag.), «Dim-
dari», «Čiekuriņi» (Cenu pag.).

- Finansiāli atbalstīt Murjāņu sporta 
ģimnāzijas audzēkņa, LR  jaunatnes 
izlases dalībnieka dalību mācību tre-
niņu nometnē Portugālē.

Novada domes marta sēdē

Kā jau «OA» informējusi, Ānē 
tiek atjaunots kultūras nams. 
Līgums noslēgts ar būvfirmu 
«Rimts».

Objektā ir veikti demontāžas darbi, 
pirmajā stāvā ir uzsākta starpsienu 
izbūve. Visās logu ailēs ielikti pa-
ketlogi.

Vienlaicīgi notiek teritorijas labie-
kārtošana: demontētas vecās betona 
flīzes, sagatavots nepieciešamais 
pamats bruģa izbūvei. Objektā ik 

Aktivitātes

Saskaņā ar grafiku
dienas tiek nodarbināti aptuveni 20 
strādājošie, darbi norit saskaņā ar 
grafiku.

Savlaicīgi ir pasūtīts lifts, lai tā 
iebūvēšana iekļautos būvniecības 
procesā, nebūtu aizkavēšanās.

Projekta nepilnības un virspusību 
nākas izjust būvniekiem. Nekvalitatīvi 
izstrādātais projekts kavē celtnieku 
darbu, nākas regulāri rīkot operatīvās 
apspriedes, tikties ar projektētājiem.

Kultūras namu nodot ekspluatācijā 
paredzēts šoruden.

Novada domes saimniecis-
kajā daļā nopietni tiek domāts 
par veicamo procesu intensi-
fikāciju, kvalitāti un darbu 
norises modernizāciju.

Trīs gabarītos nelieli aparāti... 
Taču to efektivitāte ir lieliska!

Informē saimnieciskās daļas va-
dītājs Aivars Strods:

- Viens no šiem trim palīgiem 
darbā ir elektroniskais marķieris.

Katru gadu domē un pašvaldības 
iestādēs notiek inventarizācija, kad 
tiek pārbaudītas materiālās vērtī-
bas, to faktiskais stāvoklis.

Darbs ir visai ilgstošs, jo jāpie-
vēršas arī sīkām inventāra lietām 
un priekšmetiem.

Pamatlīdzekļi un inventārs tiek 
marķēti – atbilstoši grāmatvedības 
dokumentācijai un inventāra nu-
muriem.

Jauniegādātais elektroniskais 
marķieris inventarizācijas procesu 
krietni atvieglos un paātrinās: uz 
speciālas plastikāta lentas tiek iz-
printēta vajadzīgā informācija burtu 
un ciparu kombināciju veidā. Un 
uzlīme gatava!

Agregātiem, mašīnām, kas dar-
bojas āra apstākļos, domāta īpaša 
folijveida lenta. Vairs nenāksies 
darboties ar flomasteri.

Marķierim ir plaša pielietojuma 
spektrs.

Domes speciālistiem bieži nākas 
veikt telpu uzmērīšanu, piemēram, 
lai sastādītu tāmi. Ir arī nepiecieša-
mība pārliecināties, vai veiktā darba 
izpilde dabā atbilst plānotajam.

Nofiksējot divus parametrus, 
ierīce veic platības vai kubatūras 
aprēķinu.

Gatavojot projekta pieteikumu, 
PII «Zīlīte» ēkas fasādes dati tika 

iegūti nepilnas stundas laikā. To 
izdarīja viens cilvēks, nelietojot 
kāpnes. Lāzera stars sniedzas līdz 
jumtam, rādījums ir precīzs.

Būvniecībā, arī  sadzīvē, bez 
līmeņrāža neiztikt. Tas ir nepie-
ciešams, piemēram, izvietojot 
stendus, pieliekot karnīzes, ēku 
izkārtnes u.t.t. Lāzera līmeņrādis 
izceļas ar precizitāti, tas dod lielu 
laika ekonomiju. Cik kvalitatīvi un 
precīzi notiek, piemēram, logu vai 
durvju nomaiņa, vai kaut kas nav 
mazliet šķībi vai greizi, aparatūra 
pierāda acumirklī. Esmu praksē 
pārliecinājies, ka būvstrādnie-
kiem no šī «mazulīša» ir patiess 
respekts.

Elektronika, lāzerstars 
kāpina efektivitāti

Atvainojos SIA «Ozolnieki - 1» vadībai un kolektīvam par neprecīzo 
informāciju «Ozolnieku Avīzes» februāra numurā, kas radusies sakarā 
ar kļūdu datorprogrammā. Minētājam uzņēmumam nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda pašvaldībai par 2007. gadu nav.

Novada nodokļu ekonomiste Lidija Žukovska

Mazpamazām savu vietu 
Latvijā iekaro bioloģiskā lauk-
saimniecība. Tai ir vairākas 
priekšrocības – ražošana ie-
spējama arī nelielās platībās, 
bet specializācijas virzieni ir 
daudzveidīgi.

Viena no iespējām – ražot bioloģiskās 
olas, kas Rīgā maksā apmēram divas 
reizes dārgāk nekā lielražošanā iegūtās. 
Jo kvalitatīvāka pārtika, jo labāka veselība, 
neapstrīdama patiesība.

Bioloģiski iegūtās olas ne katram pa 
kabatai, taču galvaspilsētā ir pietiekami 
daudz turīgu ļaužu, tāpēc pieprasījums 
pēc šīm veselīgajām olām ir liels.

Lauksaimniekiem 

Brīva tirgus niša
Bikstu pagasta «Laukgaļos» saim-

nieko Mērija Vilūna. Viņa pievērsusies 
bioloģiski dēto olu ražošanai. Bieži dzir-
dam zemnieku vaimanas. Iznesīgā kun-
dze pie tiem nepieder: «Pieprasījums 
pēc mūsu olām aizvien kāpj. Bioloģisko 
olu ražošana Latvijā vēl aizvien ir brīva 
tirgus niša, kuru patlaban sāk aizņemt 
kaimiņvalstu uzņēmēji. Latvijas cilvēki 
negrib uzņemties grūto saimniekošanu. 
Bet, darbojoties šajā nozarē, var ne tikai 
izdzīvot, bet arī dzīvot».

Ozolnieku novadā iedzīvotāju kļūst 
arvien vairāk, pieaug bērnu skaits. 
Kura māmiņa gan nevēlas dot savam 
mazulim vērtīgu pārtiku?

Varbūt vērts ideju apsvērt?

Pavisam drīz mūsu valsts 
robežkontroles punktos būs 
īpaši atzīmējams datums 
– 100 dienas, kopš Latvija  
pievienojusies Šengenas līgu-
ma valstīm.

Par vienu atziņu informē Vid-
mants Rinkuns, Valsts robežsardzes 
Jelgavas pārvaldes priekšnieka 

Autovadītāja apliecība nav 
personu apliecinošs dokuments

vietnieks:
– Šengenas valstīs nevar pārvie-

toties, kā grib, nepieciešams perso-
nu apliecinošs dokuments.

Atgādinu: personu apliecinošie 
dokumenti ir pase, diplomātiskā 
dienesta pase, personas apliecība, 
identifikācijas karte. Autovadītāja 
apliecība nav uzskatāms par per-
sonu apliecinošu dokumentu!
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Kādreiz Iecavas upe bija 
kuģojama – ūdeņu bija daudz, 
straume ātra.

Šodien aina ir skumja – tur-
pat 17 kilometru garumā ūdens 
neplūst, Iecava aizaug.

Sociālisma laikā melioratori, 
pildot plānus, ķērās pie upes 
regulēšanas. Sekas skatām jau 
šodien, bet kas būs rītdien, ja 
nekas netiks darīts?

Ar šādiem ievirzošiem akcentiem 
apspriedi iesāka mājastēvs – novada 
domes priekšsēdētājs Māris Ainārs.

Novada vadītājs atzina, ka reti 
nākoties vienkopus skatīt tik daudz 
hidromeliorācijas speciālistu: no 
zinātnieku aprindām, no Zemkopības 
ministrijas, no rajona padomes, kā arī 
praktiķus.

Ieinteresēti profesionāļu diskusijā 
bija Sidrabenes pagasta pārstāvji – pa-
domes priekšsēdētājs Jānis Vīgants 
un izpilddirektore Eva Segliņa. 19. gs. 
beigās izraktais 1,5 km garais kanāls 
– Velna grāvis - atrodas sidrabeniešu 
teritorijā.

APzINOT SITUĀcIjU
Mainoties Iecavas un tās krastu 

apsaimniekošanas raksturam, ir 
pasliktinājušies upes floras un fau-
nas rādītāji. Pasliktinājušies upes 
apkaimes iedzīvotāju dzīves apstākļi. 
Upes un uz tās esošo tehnisko ierīču 
apsaimniekošanas – apkopes darbs 
ir apstājies.

Lai objektīvi apzinātu situāciju un 
dotu ieteikumus, ir realizēts projekts 
«Lielupes – Iecavas hidromezgla re-
novācijas pamatojuma izstrāde.»

Projektu sēdē prezentēja Dr. ha-
bil. sc. ing. Jānis Valters, LLU ŪZZI 
direktors.

Objekts vizuālā skatījumā
Vizuālais apsekojums tika veikts no 

Iecavas savienojuma ar Velna grāvi 
līdz Ozolniekiem un tālāk līdz ietecei 

Lielupē, pavisam 
19 kilometru ga-
rumā. Raksturīgās 
ainas tika fiksētas 
fotogrāfijās, veikta 
nivelēšana. Apse-
kots tika arī Velna 
grāvis.

Veciecava (šo 
termiņu daži spe-
ciālisti sēdē iero-
sināja nomainīt uz 
Jauniecava) posmā 
līdz Brankām at-
gādina kanālu ar 
nelielu šķērspro-
filu un stipri aizau-
gušām nogāzēm, 
vietām ir nogāzti 
koki.

Jūnijā – augustā 
ūdens straumes 
ātrums ir nenozī-
mīgs. Ūdens virs-
mu klāj ūdensaugi, 
krastos aug lieli 
niedru puduri. Pie 
Brankām ir paaug-
stināts antropogēnais piesārņojums.

Brīvi ūdens virsmas laukumi ir 
tikai posmā Brankas – Ozolnieki. Pie 
Ozolniekiem, samazinoties straumes 
ātrumam, nogulsnējas saneši.

ŪDENS PLŪSMA
10 raksturīgās vietās tika veikti 

šķērsprofilu uzmērījumi. Mērījumus 
veica mazūdens periodā.

Sākoties Veciecavai, ūdens dziļums 
bija 0,34 m, bet gultnes dibena atzīme 
virs absolūtās nulles. Turpinājumā 
Veciecava kļūst mazliet dziļāka, to-
mēr, tā kā parametri nav pat tuvināti 
Velna grāvja rādītājiem, saprotama 
ir Iecavas tendence virzīt ūdeņus pa 
Velna grāvi.

NOVēROjOT ŪDENS 
LīMEņUS

Līmeņu maiņu, balstoties uz 1930.

gada datiem, iespaidojusi Iecavas 
regulēšana 20. gs. 70. gados, kā arī 
klimatiskie apstākļi. Savulaik projek-
tētās slūžas (aizvars) nav izbūvētas.

Zinātnieku ieteikums: uz Velna 
grāvja izveidot pilotrisinājumu aiz-
vara - slūžu veidā un veikt novēroju-
mus upes tecējuma un gruntsūdeņu 
izmaiņām.

Lietderīgi ir projektu turpināt, 
paplašinot izpētes objektu augšpus 
Iecavas ietecei Velna grāvī. Risinā-
jums var arī būt lokālu laukakmeņu 
veidojumi – krāvumi dažādās plūs-
mas vietās.

UPES NAIDNIEKI
Ja vietām upe vairs nav upe, bet 

stāvošs kanāls, kā to raksturoja 
J.Vīgants, vispirms vajadzētu izvākt 
ūdenī sagāztos kokus. Sidrabenietis 
esot interesējies, kā to legāli veikt, 
bet esot atdūries pret meža kungu 
aizliegumu. Viņi atļauju nedodot.

Postu upei nesusi cilvēka rīcība. Aktī-
vi «melioratori» ir bebri. Sekas: zemes 
pilnvērtīga izmantošana nav iespējama. 
Tā tas notiek daudzviet Latvijā.

Ir iespēja atgriezt upītes veca-
jās gultnēs, vairākās vietās mūsu 
valstī tas tiek darīts. Deputāta 
uzņēmēja Ilgvara Leča ieteikums 
bija konstruktīvs: «ES ir izveidots 
fonds, lai atgrieztu upes bijušajās 
gultnēs. Kāpēc šī iespēja netiek 
izmantota?

M.Ainārs iebilda, ka lietu secībā 
vispirms ir izpēte, tad tehniskais 
projekts. Tas būtu pamatojums ES 
līdzekļu pieprasījumam.

STULBAS IDEjAS
Galvenais inženieris Kārlis Ūders 

melioratoru darbus vadīja 70. gados. 
Savulaik Iecavu viņš izbraucis ar 
motorlaivu.

Stāstot par tā laika aktivitātēm, 
inženieris atzina, ka «domājām – pati 
daba uzturēs kārtību». Diemžēl tā 
nenotika.

Kā atdzīvināt Iecavas upi?

Pieredzējušais meliorators atzina, 
ka «stulbas idejas bija toreiz, uzspies-
tas ar varu no augšas».

Gunārs Bārups, arī bijušais galve-
nais inženieris, pievienojās kolēģa 
ierosinājumam ielikt upē «sliekšņus». 
Viņa apzīmējums situācijai bija itin 
sulīgs: «Upe tagad ir kā sprādzis 
kaķis». 

Trešā galvenā inženiera Zigrīda 
Bērziņa konstatējums: «Pašreiz 
stāvoklis upē nav labāks kā pirms 
regulēšanas, vienīgi ūdens ir kļuvis 
tīrāks».

KĀ gLĀBT IEcAVU?
Fakts, ka upe ir nedzīva, acīm 

redzams. Kā to atdzīvināt? Katram 
speciālistam bija savs sakāmais.

Par kaitējumu dabai uztraucies 
deputāts Alfrēds Puriņš: «Ir pieņemts  
aizsargjoslu likums. Taču bebri to 
nelasa! Apgrauzti tiek ne tikai ozoli, 
bet pat priedes!» Viesturs Reinfelds, 
Jelgavas rajona lauksaimniecības 
pārvaldes priekšnieks, informēja par 
iespēju iesniegt projektus, paredzē-
tus meliorācijas hidrotehnisko būvju 
renovācijai.

Edgars Griķītis, ZM Meliorācijas 
departamenta vadītājs, izsacīja slavi-
nošus vārdus Ozolnieku pašvaldībai, 
ka katru gadu kaut kas tiek reāli darīts 
vides sakārtošanā.

Taču ar pašvaldības centieniem ir 
par maz.

Pamatproblēma ir valsts ūdeņu (upe 
ir valsts būve!) uzturēšana. Solīto 7 
miljonu vietā iedalīti 300000 latu. Dar-
bība var notikt tikai «ugunsdzēsības» 
režīmā. Skatījumam jābūt kompleksam. 
Mazo HES kopjauda valstī ir... 1%! Taču 
HES īpašnieki vēlas savām iegribām 
pakļaut Latvijā vēl 91 upīti!

Debates noslēdza vienošanās, 
ka Iecavas upes izpēte ir jāturpina. 
Zinātnieku un praktiķu prātus kopā 
liekot, Iecavai ir jākļūst par mundra 
tecējuma upi.

Anna Veidemane

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests sadarbībā ar Valsts policiju un 
pašvaldības policiju veiks informatīvo 
kampaņu pret kūlas dedzināšanu, lai 
ierobežotu kūlas ugunsgrēku skaitu, 
samazinātu materiālos zaudējumus.

Pagājušajā gadā valstī tika reģistrēti 
2293 kūlas ugunsgrēki, kuros bija divi 
cietušie. Salīdzinot ar 2006.gadu, pa-
mazām situācija sāk uzlaboties.

Kūlas ugunsgrēku skaits samazi-
nājies galvenokārt divu iemeslu dēļ. 
Pirmkārt, lielāka uzmanība tika veltīta 
tam, lai ļaunprātīgie kūlas dedzinātāji 
saņemtu pelnītu sodu. Tiklīdz tika 
saņemta informācija par kūlas uguns-
grēku, par to informēja arī policija, kas 
ieradās notikuma vietā, lai noskaidrotu 
lietas apstākļus un vainīgās personas. 
Lai maksimāli novērstu ļaunprātīgas 
dedzināšanas gadījumus, kā arī brīdinā-

tu iedzīvotājus par kūlas dedzināšanas 
bīstamību, VUGD darbinieki veica 677 
reidus. Iestājoties siltam un saulainam 
laikam, glābšanas dienesta un policijas 
darbinieki apbraukās Jelgavas rajona 
teritoriju, un vietās, kur būs izcēlušies 
kūlas degšanas ugunsgrēki, uz zemes 
īpašnieku (valdītāju) tiks sastādīts 
administratīvais protokols un sodīts ar 
naudas sodu.

Saskaņā ar Latvijas administratīvo 
pārkāpuma kodeksu zemes īpašnie-
kam (valdītājam) var uzlikt naudas 
sodu līdz Ls 100, juridiskajām perso-
nām līdz 1000 latiem.

Personas, kuras dedzina kūlu, tiek 
sodītas ar naudas sodu no 200 – 500 
latiem vai tām piemēro administratīvo 
arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.

L.Stablinieks,  
komandiera p.i., majors

Kūlas dedzinātājiem 
no soda neizbēgt
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NEDAUDz NO VēSTURES
Ir pagājis kāds laiks, kopš dažādās 

instancēs tika izlemts, ka nepiecie-
šama ātrgaitas šosejas būvniecība 
no Lietuvas robežas (Meitene) līdz 
Rīgai. Lai arī paredzēts, ka jaunpro-
jektējamais ceļš šķērsos arī Ozol-
nieku novada teritoriju, līdz pat 
2007.gada 23.jūlijam par šo ieceri 
Ozolnieku novada dome netika infor-
mēta, tomēr pa šo laiku Valsts akciju 
sabiedrība „Latvijas Valsts Ceļi” bija 
izstrādājuši projektēšanas uzdevu-
mu un iepirkumu procesa rezultātā 
izvēlējušies arī projekta ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojuma izstrādā-
tājus- kopuzņēmumu „SFS Latvian 
Roads”, „SEIB Ingenieur-Consult 
GmbH & Co. KG, „FROELICH & 
SPORBECK GmbH & Co. KG. Viss 
jau būtu jauki, tomēr ir viens liels 
BET... Tajā pat 2007.gada 23.jūlijā 
Ozolnieku novada domē tika saņemta 
vēstule par to, ka Vides pārraudzības 
valsts birojs ir uzsācis ietekmes uz 
vidi novērtējuma programmas izstrādi 
valsts galvenā autoceļa A8 Rīga-
Jelgava- Lietuvas robeža (Meitene) 
rekonstrukcijai. Šajā pat vēstulē bija 
arī lūgums Ozolnieku novada domei 
līdz 2007.gada 31.jūlijam sniegt Vides 
pārraudzības valsts birojam priekš-
likumus augstākminētajai ietekmes 
uz vidi novērtējuma programmai. 
Tā nu pašvaldība, iepriekš par šo 
projektu neko nezinot, saņēma no 
iepriekšminētā kopuzņēmuma jau 
darba stadijā esošu projektu, kurā 
citi jau bija izlēmuši, kas un kā 
tiks darīts uz šī jaunā ceļa mūsu 
novada teritorijā...

Projekts pirmo reizi tika apspriests 
2007.gada 24.jūlija sākotnējās sabied-
riskās apspriešanas sanāksmē, un tā 
rezultātā līdz ar daudzajiem novada 
iedzīvotāju ierosinājumiem, arī Ozol-
nieku novada dome 2007.gada 30.jūlijā 
iesniedza Vides pārraudzības valsts 
birojam vēstuli ar pieciem nozīmīgiem 
priekšlikumiem par iepriekšminētā 
autoceļa trases plānu.

PRIEKŠLIKUMI PROjEKTA 
IzSTRĀDĀTĀjIEM

Kā jau iepriekš minējām, pašvaldība 
Vides pārraudzības valsts birojam 

iesniedza priekšlikumus, kuru būtība 
bija sekojoša:

1. Tieši uz plānotās trases atrodas 
aizsargājams Dalbes ozols, bet netālu 
no tā atrodas vēl vismaz četri dižkoki, 
tāpēc jauno trasi jāprojektē tā, lai 
dižkoki netiktu apdraudēti.

2. Tieši blakus plānotajai trasei at-
rodas republikas nozīmes piemineklis 
brīvības cīņās kritušajiem karavīriem 
pie Skuju skolas, un jaunās trases 
būvniecības rezultātā piemineklim 
esošajā tās variantā nebūs iespējams 
piekļūt. Projektējot jauno trasi jāpa-
redz nobrauktuvi uz pieminekli.

3. Ir jāparedz transporta plūsmas 
novirzīšana ap Ozolnieku ciemu vir-
zienā uz Klijēnu ceļu un pārcelt šobrīd 
ieprojektēto viaduktu no pilnīgi jaun-
izbūvējamā (pretī mājām Brīvības) 
uz jau esošo autoceļu A8 un V1068 
krustojumu, saglabājot dzelzceļa 
šķērsošanu uz autoceļa V1068.

4. Būvniecības rezultātā piekļūšana 
mājām Rūķīši ar autotransportu būs 
neiespējama. Projektējot jauno trasi, 
jāparedz piebrauktuve.

5. Projektējot jauno trasi ieteicams 
izvērtēt maģistrālās trases variantu 
ar trīs braukšanas joslām katrā vir-
zienā.

Blakus visam iepriekš minētajam, 
savu pamatotu sašutumu par jaunā 
autoceļa būvniecības ietekmi uz ceļa 
tiešā tuvumā esošo māju normālu 
pastāvēšanu un to iedzīvotāju dzīves 
apstākļu kardinālu pasliktināšanos, 
izteica arī vairāku māju iedzīvotāji.

PROjEKTēTĀjU REAKcIjA
Jaunā projekta ietekmes uz vidi 

novērtējuma un vienlaikus arī būvnie-
cības ieceres sabiedriskā apspriešana 
notika 2008.gada 28.februārī Ozolnie-
ku novada domes telpās.

Sanāksmes laikā šī raksta sākumā 
minētā kopuzņēmuma pārstāvji tikai 
daļēji un bez pamatojuma sniedza 
atbildes par Ozolnieku novada domes 
vēstulē izteikto priekšlikumu neie-
kļaušanu ziņojumā. Tika izskaidrots, 
ka:

1. jaunā trase dižkokus netraucēs 
(kaut gan rakstiski tas nekur nav 
minēts...);

2. pie pieminekļa varēs piebraukt, 

jo pārbrauktuve tiks saglabāta;
3. priekšlikums par viadukta pār-

celšanu tika noraidīts, jo traucējot 
Dižozolu ielas apbūve un esot jāizcērt 
daudz meža (patiesībā tieši tikpat cik 
viņu piedāvātajā variantā), bet dzelz-
ceļa pārbrauktuve pie Ozolnieku ezera 
netiks saglabāta;

4. pie Rūķīšu mājām varēšot pie-
braukt pa jauno pievadceļu;

5. trīsjoslu satiksme katrā virzienā 
nav aktuāla.

Iedzīvotāju iebildumi neesot tik 
nozīmīgi, lai to dēļ mainītu jau iepriekš 
pieņemto plānošanas stratēģiju un 
pārprojektētu jau izstrādāto projektu. 
Visiem ap jauno autoceļu dzīvojošiem 
iedzīvotājiem tikšot nodrošināti pie-
vadceļi ērtai piekļūšanai pie mājām, 
bet tie, kuriem jaunā autoceļa būv-
niecības rezultātā nokļūšanai kādā 
konkrētā vietā būs jābrauc lielāks vai 
mazāks līkums, lai ir pacietīgi un pie-
cieš šīs „nelielās” neērtības. Piemēra 
pēc, cilvēkiem no Iecēnu ciema un 
Dižozolu ielas nokļūšanai Ozolnie-
kos būs jābrauc vairs ne pierastie 
1,2km, bet gan veseli 6,3km...

ATKĀRTOTIE 
PRIEKŠLIKUMI...

Ozolnieku novada dome savā 2008.
gada 14.marta vēstulē lūdza atkārtoti 
izvērtēt jau iepriekš iesniegtos un 
nepietiekoši pamatoti noraidītos 
priekšlikumus un iekļaut tos koriģē-
tajā gala ziņojumā.

SAgAIDĀMIE IEgUVUMI 
NOVADA IEDzīVOTĀjIEM

Ja minētais projekts tiks reali-
zēts esošajā izpildījumā, galvenais 
ieguvums būs tāds, ka, piemēram, 
brauciens uz Rīgu no Ozolniekiem 
kļūs aptuveni 4...7minūtes ātrāks... Ar 
šo arī ieguvumu saraksts ir beidzies, 
jo projektētāju arguments, ka jaunie 
pievadceļi būs kvalitatīvi un droši ir 
pilnīgi nepārliecinošs, jo ko gan dod 
kvalitatīvi pievadceļi, ka jauno maģis-
trāli būs iespējams šķērsot tikai ik pa 
5 kilometriem... Esošā maģistrāle fak-
tiski „pārgriezīs” novadu uz pusēm, 
pilnīgi noteikti neveicinot novada 
teritoriālo vienotību.

Jaunais autoceļš lielā mērā būs 

izdevīgs tikai tranzīta plūsmai, bet 
vietējiem iedzīvotājiem paliks neēr-
tības nokļūšanai uz mājām, uz novada 
centru, tiks radītas neērtības tīri 
sadzīviskā līmenī, jo daļai iedzīvotāju 
tīri fiziski būs jādzīvo starp diviem 
ceļiem.

PROjEKTA VIRzīTĀjU 
ATTIEKSME

Patreizējā situācija liecina par to, ka 
pašvaldības un tās iedzīvotāju viedok-
lis projektētājus īpaši neuztrauc, un 
visas atrunas tiek pamatotas vien ar 
apstākli, ka VAS”Latvijas valsts ceļi” 
ir izstrādājuši šādus noteikumus tieši 
šāda projekta varianta izstrādāšanai.

Dīvaina liekas situācija, ka pie pro-
jekta sākotnējās ieceres izstrādāšanas 
neviens ne pašvaldību, ne arī tās 
iedzīvotājus par šāda projekta ieceres 
un plānu eksistenci pat neinformēja, 
tomēr beigu galā tieši Ozolnieku no-
vada pašvaldībai šis projekts būs jāap-
stiprina kādā no domes sēdēm... Maigi 
sakot, dīvaina ir arī projekta virzītāju 
attieksme pret cilvēkiem, kas no jaunā 
autoceļa būvniecības cietīs visvairāk... 
„Pārdodiet savus īpašumus- valsts 
jums samaksās kompensāciju!” It kā 
ļoti jauki, bet kā lai jūtas cilvēks, kam 
piespiedu brīvprātīgā kārtā jāiet prom 
no savas jau paaudzēm ilgi koptās 
zemes? Kas tad mums ir svarīgāks? 
Tranzīta ceļš vai iedzīvotājs, kam ar to 
jāsadzīvo, vai jāpieņem piedāvājums 
samainīt savu dzimtas vietu pret kaut 
ko pilnīgi svešu?

Nav šaubu, ka kārtīgs ceļš vaja-
dzīgs, bet vai šis variants mums ir 
piemērotākais? Vai tas ir lētākais un 
optimālākais? Varbūt būtu pieticis, ka 
esošo ceļu savestu pienācīgā kārtībā 
kā, piemēram, posmu no Skuju skolas 
pārbrauktuves līdz Ozolniekiem un 
esošo krustojumu vietā uz jau esošā 
ceļa izveidotu riņķveida kustības 
krustojumus un saglabātu esošās 
dzelzceļu pārbrauktuves? Aicinām 
«OA» lasītājus izteikt savu viedok-
li, papildinot to, ko mūsu novada 
cilvēki jau ir teikuši un rakstījuši 
visas šīs jaunās maģistrāles A8 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras laikā.

j.Kažotnieks, izpilddirektors

Apsvērumi jaunās automaģistrāles 
izbūves sakarībā

jautā lasītājs: «Kapēc 
TN izkārtne ir tik grūti 

pamanāma,  
bet kafejnīcas  

«cirons» – uzbāzīga?
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Mūsu tautai kapsēta ir svēt-
nīca. Tā ir klusuma valstība. Te 
atnākuši, mēs atceramies un 
godājam aizgājušos tuviniekus.

Latviešu kapsētas nekad nav drū-
mas. Ar dabas elementiem – kokiem, 
krūmiem, zāli, puķēm, – mēs pada-
rām tās par savdabīgiem dārziem un 
parkiem.

Tuvojas pavasaris. Drīz sāksies 
kapa vietu aprūpēšana.

Par kapsētu labiekārtošanu, ap-
saimniekošanu un plānošanu novadā 
atbild pašvaldība. Kapavietas iekārto-
jums, augu izvēle un kopšana pilnībā 
ir piederīgo ziņā. Pēdējos gados no-
vada kapsētās notikušas lielas pārvēr-
tības, ko apmeklētāji vērtē pozitīvi. 
Bez elementārās apsaimniekošanas 
darbiem tiek risināta arī jaunu teri-
toriju piesaiste un iekopšana kapsētu 
vajadzībām. Tas viss prasa zināmus 
līdzekļus no pašvaldības budžeta. 

Novada kapsētas paredzētas tikai 
Ozolnieku novada iedzīvotāju un 
viņu radinieku apbedīšanai. 2006.
gada 13.jūlijā novada saistošajos no-

Par kapavietu nomas līgumiem
teikumos tika veikti grozījumi. Par 
jaunajām kapa vietām  pašvaldība ar 
mirušo radiniekiem slēdz beztermiņa 
kapavietas nomas līgumus. 

Vienreizējā nomas maksa:
•	 Par 1 vietu Ls 5 
•	 2 vietas Ls 10 
•	 3 vietas Ls 75 
•	 4 vietas Ls 140 
Mazturīgas ģimenes vai vientuļi 

pensionāri kapa vietas var iegūt 
par noteiktām atlaidēm, balstoties 
iesniegtiem dokumentiem par mate-
riālo nodrošinājumu.

Ja jūsu piederīgie apbedīti Ozolnieku 
novada kapos agrākos gados, arī ir 
jāslēdz līgumi, bet tie ir bezmaksas. 
Tiks precizētas kapavietas robežas, un 
jums būs dokuments, kas apliecina jūsu 
tiesības uz kapavietas lietošanu. 

Par piederīgo apglabāšanu brīvajās 
vietās jau esošajās ģimenes kapavie-
tās nav jāmaksā. 

Kapu vietas nomas līgumos parādās 
informācija par kapa vietas atrašanās 
vietu, tehniskajiem parametriem un 
atbildīgo personu.  Ar  radiniekiem 
slēdzot šādus līgumus, veidosies cie-

šāka sadarbība arī par kapsētu labāku 
apsaimniekošanu.

Iestājoties siltākam laikam uz 
kapsētu informācijas stendiem tiks 
izlikti paziņojumi par laiku, kad kapos 
būs iespējams aizpildīt kapa vietas 

nomas līgumus.  
Iegriezīsimies mūžīgā miera dārzos, 

aiznesot ziedu. Sakopjot kapu kopiņas. 
Domās daloties ar aizgājējiem. 

guntis Žeivots, novada  
komunālās saimniecības speciālists

Ekspluatācijā ir pieņemta «Jaunzemju» kapsētas paplašinātās teritorijas 
izveide.

Teritoriju ietver žogs. Ir izrakta aka, tai ir glīts jumtiņš. Automašīnas var 
novietot stāvvietā. Nav piemirsta arī «sirsniņmāja».

Paplašināta 
«Jaunzemju» kapsēta

Ar Ozolnieku pašvaldības 
domes finansiālu atbalstu 
man tika dota iespēja trīs 
nedēļas iepazīties ar pirms-
skolas izglītības organizāciju 
Erfurtes (Vācija) bērnudārzā 
«zwergenland». Tur bērnu ap-
mācībā izmanto Fridriha Frē-
beļa pedagoģisko koncepciju, 
kas patiesībā ir ļoti vienkārša, 
dabiska un visiem saprotama 
– bērns pasauli iepazīst aktīvā 
darbībā.

Brauciens bija kā tupinājums 
pirms gada uzsāktajai sadarbībai 
ar vācu organizācijas «Jugendsozi-
alwerk» pārstāvjiem. Šīs sadarbī-
bas galvenais mērķis – meklēt un 
ieviest jaunas metodes un darba 
paņēmienus gan pie mums «Zīlītē», 
gan Jelgavas rajonā.

Šo triju nedēļu laikā kļuvu par 
pilntiesīgu audzinātāju vācu bērnu-
dārzā: piedalījos nodarbībās, gāju 
pastaigās, palīdzēju bērniem, cik un 
kā pratu, atbildēju uz vācu bērnu un 
pieaugušo daudzajiem jautājumiem 
par to, kā dzīvo, rotaļājas un mācās 
mūsu bērni.

Esmu sapratusi, ka arī šī sistēma 
nav nevainojama:  kas ir labi attīstīts 
Vācijā, nedaudz pietrūkst mums 
un otrādi – kas ir mums, pietrūkst 
Vācijā.

Frēbeļa bērnudārzos ir labi iekār-
toti leļļu stūrīši, rotaļu frizētavas 
un veikals, celtniecības stūris un 
bērnu leļļu teātris, kā arī bērnu 
virtuves. Audzinātājas lielu uzma-
nību velta tam, lai rotaļājoties bērns 

patiešām izdzīvotu un attēlotu reālo 
dzīvi. Bērni apkalpo sevi pie galda, 
uzliekot uz šķīvīša tādu ēdiena 
daudzumu, kādu vēlas, strādā pie 
teritorijas un grupas sakopšanas, 
tiek mudināti izdarīt izvēli un just 
atbildību par sev uzticētajiem uz-
devumiem. Darbs organizēts tā, lai 
bērni augtu patstāvīgi un neatkarīgi, 
taču pietrūkst zināšanu – bērni ne-
pazīst burtus un ciparus, neizprot 
saskaitīšanas un atņemšanas darbī-
bas, jo valda uzskats, ka pirmsskolā 
bērniem nav jāmācās.

Mēs turpretī jau agri rosinām 
bērnus domāt un apgūt zināšanas, 
taču nereti bērniem pietrūkst pat-
stāvības.

Taču mūsu darbā ir arī daudz kā 
kopēja – bērni aptuveni vienādu 
laika posmu pavada rotaļās, rītu 
sākam ar «Rīta apļiem». Līdzīgi ir 
organizētas grupu un kolektīvās 
nodarbības, tikai vācu bērnudār-
zā tam atvēlēts mazāk laika un 
mūzikas nodarbības nav obligātas 
visiem bērniem. Mēs līdzīgi or-
ganizējam darbu ar vecākiem un 
pildām analoģisko dokumentāciju 
grupās.

Izprotot to, varu secināt, ka šajā 
sadarbībā, kas turpinās un attīstās, 
ieguvēja būs tā puse, kura būs at-
vērtāka un gatava pārmaiņām.

Aprīļa beigās PII «Zīlīte» ieradī-
sies un divas nedēļas mūsu darbu 
vēros vācu audzinātāja Martina 
Ebersoll, ar kuras viedokli pēc tam 
būs interesanti iepazīties.

Vita Kaļva, 
PII «Zīlīte» metodiķe

Trīs nedēļas kopā 
ar vācu bērniem

Pieredze
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Skolēnu pārvadāšanu novadā 
veic SIA «Migars».

Sadarbību ar Ozolnieku pašvaldību 
SIA «Migars» direktors Uldis Valters 
vērtē pozitīvi. Iebildumu nav arī no 
domes puses.

Rītapusē tiek nodrošināti trīs reisi, 
bet pēcpusdienā – divi. Aptvertas tiek 
novada vistālākās vietas.

Ceļi mūsu valstī ir sāpju bērns. 
Par novada ceļiem U.Valters izsakās 
visai atzinīgi: «Uz Jaunpēterniekiem 
gan braukšana diez kas nav, īpaši 
slapjdraņķī. Ir gadījies, ka autobuss 
dubļos iestidzis. Ceļu tīrīšana notiek 
vienmēr, kad tas nepieciešams.» 
Direktors atzinīgi izsakās par darbu 
organizāciju ceļu aprūpē: «citos 
pagastos tādā līmenī nav. Par to Ozol-
niekus jāuzteic.»

Nepatikšanas skolas bērni gan 
protot sagādāt: te sēdekļi sagriezti, 
te skrūvītes noskrūvētas no sēdek-
ļiem. Izteikta esot uzrakstu mānija. 
Tas viss liecina par to, ka skolēni 
neprot saudzēt lietas, novērtēt, kāda 
priekšrocība ir bezmaksas braukšana, 
bet cik tas izmaksā pašvaldībai. Skolu 
vadītājiem un pedagogiem vajadzētu 

Zaļie «busiņi» novada ceļos
pievērsties arī šādam aspektam – cie-
nīt vērtības.

Parādījusies jauna «mode» - puikas 
pieķeras autobusam, motora vāks tiek 
atrauts. Kas notiek autobusa aizmu-
gurē, šoferis neredz.

Cik tālu te līdz smagam negadī-
jumam!

Firma «Migars» attīstās, nostipri-
nās. Tās vadītājs atzīst, ka no Vācijas 
bundesvēra iegādātie zaļganie auto-
busi nebūt nav izcili vai skatam pievil-
cīgi, arī ērtības izpaliek, bet... «mūsu 
iecerēs ir jaunu autobusu iegāde, tas 
arī tiek darīts, taču diez vai skolēnu 
maršruti būs tie, kur šos autobusus 
drīzumā ieraudzīsim – būtu žēl ierau-
dzīt kārtējos postījumus, vardarbību. 
Bērnu uzvedībai ir jāmainās, savu 
audzinošo lomu nedrīkst piemirst ne 
vecāki, ne audzinātāji.»

Vācijas bruņoto spēku autobusiem 
esot arī labās puses: tie ir izturīgi, 
39 sēdvietas, 40 stāvvietas, kas ir 
optimālā ietilpība skolēnu pārvadā-
jumos. Autobusi ir lēti ekspluatācijā, 
jo tajos nav ne elektronikas, ne arī 
kādu «ekstru». Tos viegli kopt. Arī 
ar dermatīnu apvilktie sēdekļi neesot 
mīkstākais sēžamais, bet... labot gan 

tos nākoties pietiekami bieži, jo uz 
sagriešanu skolēni ir visai mudīgi. 
Šoferi bojājumus labojot nekurnē-
dami, bet vai tā ir normāla parādība 
civilizētā sabiedrībā?

Direktoram nākas domāt par pār-
vadājumu efektivitāti, tarifiem cenu 
sadārdzinājuma dēļ – degvielas kā-

pums no 54 līdz 73 santīmiem litrā 
nav mazais. Dārgāk maksā rezerves 
daļas, servisa pakalpojumi – viss ir 
saistībā,

Pēc zaļajiem «busiņiem» var pulkste-
ni uzvilkt – firmā disciplīna un precizi-
tāte ir pašsaprotami jēdzieni. Tikai... kā 
ar godaprātu no skolēnu puses?

Ozolnieku novada domes sēdes no-
tiek katra mēneša otrajā ceturtdienā, bet 
komiteju sēdes – nedēļu iepriekš.

Visvairāk novada iedzīvotāju intereses 
saistās ar Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas darbību.

Šādā sakarībā vēršos pie novadnie-
kiem.

Lai domes lēmumi tiktu sagata-
voti savlaicīgi un kvalitatīvi, lūgums 
iesniegumus un attiecīgo dokumen-
tāciju iesniegt domes kancelejā 
reģistrācijai Valentīnai Lindei ne 
vēlāk kā divas dienas pirms komi-
tejas sēdes.

Ikvienam jautājumam, kas tiek ap-

Pirms jautājums tiek 
apspriests domes sēdē

spriests sēdē, ir jāiziet juridiskās secības 
normatīvais ceļš: reģistrācija, domes 
priekšsēdētāja rezolūcija, atbildīgā 
domes speciālista atzinums un izvēr-
tējums.

Mums, deputātiem, visai bieži nākas 
pieredzēt, ka jautājumi prasa papildus 
informāciju, nopietnu juridiskā pama-
tojuma izpēti, objekta apsekošanu dabā 
u.t.t. Tāpēc nepieņemama ir prakse, ja 
iesniegums tiek saņemts pēdējā brīdī, 
pat pusstundu pirms sēdes.

Ceram, ka šie domes argumenti turp-
māk tiks respektēti.

Anita Bībere,  
deputāte, novada domes sekretāre

Starptautiska pretsmēķē-
šanas kampaņa «Nesmēķējo-
šā klase 2008» ir ES Sabied-
rības veselības programmas 
iniciēts projekts smēķēšanas 
prof i laksē,  kurā aicināti 
piedalīties septīto un astoto 
klašu kolektīvi.

Latvijā šo ES iniciatīvu īsteno 
Sabiedrības veselības aģentūra 
(SVA).

Projektā «Nesmēķējošā klase 
2008» patlaban dal ību turpina 
vairs aptuveni puse no solītajiem 
nesmēķēt.

Jelgavu un rajonu projektā patla-

Nesmēķējoša 
klase – retums?

ban pārstāv tikai 3 (!) klases. Viens 
no tiem – Teteles pamatskolas 
7.a klase. Projekts noslēgsies 
30.aprīlī.

Kā atzīst SVA rīkotā projekta va-
dītāji, galvenā motivācija ir rūpes 
par skolēna veselību.

Cik skolēnu Ozolnieku novadā 
mācās 7. klasēs? Vai tiešām pa-
tiesība, ka smēķēt jau pusaudža 
vecumā ir organisma graušana, 
izprotama tikai 7.a klasītei Tetelē? 
Vai tas, ka septītklasnieks «uzrauj 
dūmu» jau ir pašsaprotama lieta 
pusaudzim, vecākiem, skolotā-
jiem, visai sabiedrībai?

«OA» redakcija

Mācos Teteles pamatskolas 7.a 
klasē.

Mēs esam aktīvi - piedalāmies 
dažādos pulciņos: sporta deju, brei-
ka, floristikas, zīda apgleznošanas, 
dziedam ansamblī u.c.

Uzzinot par konkursu «Nesmē-
ķējošā klase», bijām gatavi tajā 
startēt, jo tas atbilst manai un manu 
klasesbiedru pārliecībai – smēķēt 
ir kaitīgi.

Šajā konkursā piedalīties mums 
patiešām nav ne mazāko grūtību, 
jo no 17 mūsu klases skolēniem 
(8 meitenēm un 9 zēniem) tiešām 
neviens nesmēķē. Mēs nesmēķē-

Esam par veselīgu 
dzīves veidu

jam, jo mums patīk veselīgs dzīves 
veids. Katru mēnesi mēs cenšamies 
atskaites nosūtīt laikā. Par to ir at-
bildīgs Andris Truskovskis.

Mums ir ļoti žēl, ka tik daudzas 
klases jau ir izstājušās no šī konkur-
sa. Mēs ceram, ka izturēsim ne tikai 
līdz 30.aprīlim, bet atturēsimies no 
smēķēšanas visu dzīvi.

«Nesmēķējošā klase» ir ļoti labs 
un noderīgs konkurss, kurš palīdz 
jauniešiem atturēties no smēķē-
šanas.

Vēlam veiksmi un izturību visiem 
konkursa dalībniekiem!

Viktorija Hlomova

Daudzdzīvokļu apsaimnieko-
šanas problēmas iedzīvotājus sāk 
ieinteresēt arvien vairāk. Sava 
loma te ir nama vecākajam – viņa 
tehniskajai un būvlietu izpratnei, 
atbildīgumam.

Brankās par Saules ielas trešā nama 
vecāko Broņislavu Vucēnu dzird atzinī-
gus vārdus.

Kā jūtas šīs mājas iemītnieki?
Aļona, kurai ir mazs bērniņš: «Dzīvok-

lī ir silti. Nomainītas ārdurvis. Glītāk un 
siltāk! Žēl, ka tagad neredzat: pie mūsu 
mājas vasarā zied ļoti skaistas un labi 
koptas puķes! Arī ārdurvis visi taisām 
ciet. Tikko redzēju, ka kaimiņmājā tagad, 
salā, durvis līdz galam vaļā. Pat ar akme-
ni atstutētas, lai nevar aizvērt.»

Nikolajs priecājas par lokālo apkuri, 
kas ir kurtuvē ārpus nama. Labi, ka 
mājai apmesti pamati, tas bijis steidzami 

Māja ir visu iemītnieku rūpe
jādara. 

Atjaunota kanalizācija – savu mūžu 
nokalpojušo čuguna cauruļu vietā ir ie-
liktas plastmasas caurules. Vecos logus 
pagrabos nomainījuši paketlogi.

Tagad darba kārtībā esot jumts. Kāp-
ņu telpās nepieciešams kosmētiskais 
remonts.

Nikolaja ģimenei par divistabu dzīvok-
li janvārī nācies samaksāt Ls 43. Vīrs 
sūrojas, ka citus gadus bijis lētāk, taču 
saprotot – gāzes cena augot...

Ar lepnumu Nikolajs pavēstī, ka 
«mūsu mājā parādnieku nav. Nekādu 
grūtību ar komunālajiem maksāju-
miem! Ko un kā darīt, apspriežamies 
tepat sapulcēs ārā. Kas mājā tiek sa-
kārtots, tas no iekrājumiem. Kad par 
māju domā ne tikai mājas vecākais, 
bet visi iedzīvotāji, tad kāds brīnums, 
ka esam tikuši arī pie krāšņas puķu 
dobes.»
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Lielajā dienā bija gan sau-
līte, gan balts sniegputenis. 
Tomēr Lieldienu svinības 
pie Lielā akmens novadā 
notika! Tieši tik vērienīgi kā 
iecerēts!

Ļaužu bija ne mazums. Visilgāk 
drūzma nenoplaka olu krāsošanas 
darbnīcā. Ja kādam vēl nebija iema-
ņu, māksliniece Ilze palīdzēja: kā 
komponēt, piemēram, auzu pārslas 
ar zaļām lapiņām, sakaltušu sienu 
un dzijtiņām. Blakus lielais katls 
– plaukš! Ola iekšā! Atliek gaidīt 
radošo rezultātu.

Nezinu, kā tika izvēlēta skais-
tākā ola. Adelei tā bija sudrabaini 
mirdzoša, Kristiānai - spilgti elek-
trozila, bet Tīnai – pat olu puisītis 
ar mici galvā! Un tā vairāki desmiti 
krāšņu mājas darbu.

Riņķī apkārt, kur vien veries, 
visvisādas izdarības: batuts, olu 
ripināšana, Zaķu pils, make up 
salons, olu dauzītava, veiklības 
un precizitātes pārbaude stendos. 
Varēja arī kāpt augstu jo augstu. 
Dažam kāpiens beidzās ar varenu 
blīkšķi, krītot kastēm, cits lepni 
tvēra ozolzaru.

Visai amizanti – māsiņu tētis 
vizina pa sniegotu trasi ragaviņās, 
bet brālis turpat blakus šūpolēs 
met lokus, īsta pavasara izdarība.

Ja kādam kļuva vēsāks, gaidīja 
ugunskurs, tēja. Ar deju ieprie-
cināja «Laipa» un «Ozolnieki», 
dziedāja jauktais koris «Līga». 
Deju kopa «Ozolnieki» pat sevi 
paslavēt nepiemirsa – senioru 
grupā esot labākie valstī.

Dažu labu puišeli vai 
meitenīti ne atraut no 
mājdzīvnieku stūrīša: 
kaziņa Mega paglaudā-
ma, punduraitiņa Ogle 
un pundurauniņš Teds 
apmīļojams. Jātgribētā-
jiem ar ponijiem Lusiju 
un Džūliju Robertsu nā-
cās rindu izstāvēt.

Zaķis Haris cienāja ar 
konfektēm, tik vien kā 
kādu mīklu lika atminēt. 
Bija varen devīgs! Tāpat 
kā pašvaldība, kas finan-
sēja  jautros pavasara 
saulgriežus.

Lieldienu gavilētājs

8.martā, kā kādreiz, ballējās 
novada pensionāri.

Šoreiz kopā pulcinātāja Sar-
mīte priekšnesumu daļā izvē-
lējās dziesmu.

Studijas «Solo» dziedātāji bija dažā-
da vecuma, sākot no pāris gadiņiem.

Jana uzbūra ainu par zaķīšiem, Zan-
da izdziedāja savu sapni, bet Andrim 
tuva Napoleona tēma. Savukārt Ketija 
vēstīja: «Nē, manis nav»...

Katru no 11 mazajiem māksli-
niekiem publika uzņēma ar jauku 
atsaucību, ikvienam priekšnesumam 
jūt profesionālas dziedātprasmes 
pamatus.

Studijas «Solo» vadītājs, vienlaicīgi 
arī «Agarska triāla kluba» prezidents, 
Egils Agarskis, esot dibinājis studiju 
viena iemesla dēļ – lai beidzot Jelgavā 
būtu kaut viena vieta, kur mācīties 
dziedāšanu pie vokālistiem profe-
sionāļiem. Jo vokālists un mūziķis 
– atšķirīgi jēdzieni! Arī iemācītais 
rezultāts.

Deju starplaikā apjautājos, kas īsti 
«velk» pensionārus pulcēties kopā.

Ausma tādās reizēs jūtoties jaunā-
ka: «Sarmīte tik enerģiska, izdarīga 
– kā  neatsaukties aicinājumam?»

Vilnis esot tikko pensijā aizgājis, no 
priekiem kājas pašas šurp nesušas. 
Pie Veras galdiņa katru reizi esot 
savējie vien, draudzība stiprināta 
ilgos gados.

Inta atjautāja: «Vai ta nevajag arī 
izklaidi? Visu laiku nevar ar darbu un 
rūpēs mājā sēdēt!»

Reizē liriska un reizē stingri izlē-
mīga bija Gaisma: «Sieviešu diena 
nes sev līdzi dabas atmodu, sauli. 
Šopavasar mani ar puķu stādiem tirgū 
vairs neredzēs! Te, ballē, tik lieliska 
mūzika, var izdejoties! Ja vīram 
labpaticies mājās palikt, nevis sievai 
blakus būt, vai tas man lai traucētu 
lustēties?»

Māra un Ojārs Āboliņi Ozolniekos 
izjūtot lielisku auru. Abiem ļoti patī-
kot dejot. Kur savā dzīvesvietā Ānē 
lai to darītu?

Dzidra izmantoja izdevību pie-
vērsties nopietnākām tēmām. 
Kāpēc Jelgavas pašvaldība radusi 
iespēju pensionāriem braukšanai 
autobusos dot atlaides, bet Ozol-
nieku ne?

Kad reiz novadā būs rūpniecības 
un saimniecības preču veikals? Vēl 
viens vaicājums esot pašvaldībai: kur 
palikušas krāšņo rožu un dāliju dobes, 

kas kādreiz bija? «Dārzniece kādreiz 
tik labi šiverējās!»

Kāpēc ar kungu viņa esot ballē? 
«Kamēr kājas nes, jānāk!»

Ko saka pati Sarmīte Ķepīte: «Kla-
patu, kreņķu pietiek, pasākumu orga-
nizējot. Iešaujas doma – nu vienreiz 
pietiek. Bet... kad viss labi beidzies, 
atkal gribas ko sarīkot. Katrs jūk pa 

savam. Mana diagnoze – kultūras 
darbinieks.»

Zāles viducī nostājās Viktors Ļak-
sa, dzejā apliecinot, ka  «cik, sievie-
tes, bez jums mums dzīvot grūti.» 
Kam atdotu algu? Kas īpašos brīžos 
kājas noautu? Un kas dzīvei gaišu 
starojumu piešķirtu?

Anna Veidemane

Kamēr kājas nes, jānāk!

Lieldienu lustes ziemīgā pavasarī
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Aizsaulē aizgājuši:
Velta Biruta Ābiķe (1922)
Skaidrīte Balode (1930)
Arvīds Burkāns (1925)
Irma Elvīra Būriņa (1920)
Domicela Indriksone (1926)
Lilija Ida Lejāne (1930)
Otto Prošs – Brošs (1916)
Ēriks Kurts Šuksta/Erich Kurt Schuksta (1927)

Nekas nepazūd. Neviena diena,
neviens gads, ko esi nodzīvojis.
Tie neizgaist pelēkajā ikdienas 
tumsā, tāpat kā nepazūd
neviens darbs, ko tu šais 
gados esi padarījis...

Mīļi sveicam aprīļa jubilārus:
Intu Krūmiņu
Maldu Kaķi
Ivanu Kozlovu
Pēteri Homčenko
Josifu Oļševski

Ozolnieku novada dome

• 03.04.08. plkst.13Jelgavas rajona skolēnu 
koru skate.  Ieeja: brīva.
• 07.04. – 6.05. Aivara Gulbja fotoizstāde 
„Pelēkās ikdienas zelta mirkļi”.
• 17.04.08. plkst.10 Jelgavas raj. skolēnu vokā-
lās mūzikas konkurss „Balsis”. Ieeja: brīva.
• 19.04.08. plkst.17 Koncerts „Skaņas kā krelles diedziņā 
ver…”. Piedalās Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras 
„Kultūra” bērnu vokālais ansamblis „Rotiņa”, jauniešu ka-
merkoris „Mītava” un Ozolnieku mūzikas skolas audzēkņi. 
Ieeja: Ls 0,50
• 25.04.08. plkst.17 Pensionāru pēcpusdiena „Ievziedu 
laiva slīd….”. Omulībai lūdzu līdzi ņemt mazus groziņus.
• 26.04.08. plkst.20 Muzikāls atpūtas vakars. Programmā: 
dziesmu spēle „Lido, pasta balodīt!” Nedaudz piemirstas 
un jaukas melodijas izpildīs mākslinieki: Anta Eņģele, 
Tija Kalniete un bajāna virtuozs no Somijas – Marko. 
Īpaši lūgti vārda dienu un dzimšanas dienu gaviļnieki ar 
viesiem! plkst.22 balle ar grupu „Vigars & draugi”. Biļešu 
iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana. Ieeja: Ls 4,00 
(jubilāriem Ls 3,00)

Biļešu iegāde darba dienās no plkst.16 - 20  

Ozolnieku tautas nama adrese Rīgas iela 23.  
Informācija pa tālr. 3050144, 26525350 

Lūdzu atsaukties vecākus, kuru bērniem ir šādi telefona 
numuri: 28274424; 26724348. Lūdzu zvanīt: 27828300. 

Iepriekš pateicos un gaidīšu zvanus.

Iegūta 1. pakāpe
Jelgavas pilsētas un rajona valsts deju skatē vienīgo 

pirmo pakāpi, arī augstāko punktu skaitu, ieguva novada 
senioru deju kolektīvs «Ozolnieki».

Mārītes Skrindas vadītajai deju kopai pavērts ceļš uz šīs 
vasaras Dziesmu un deju svētkiem Rīgā.

zemledus makšķe-
rēšana ir sporta veids, 
kas notiek uz ūdens-
krātuves, pārklātas ar 
ledus kārtu, kas iztur 
cilvēka svaru.

Ar ledus cirtni un urbi
Ozolnieku novada zemledus 

makšķernieki devās uz Rāznas 
ezeru, kur piedalījās Jelgavas 
rajona čempionātā zemledus 
makšķerēšanā. Kopvērtējumā 
izcīnīta 2. vieta.

Komandā visveiksmīgākais 
bija Tālis Vīksna, kurš prata 
tikt pie vairāk kā 2,8 kg zivju. 
Vēl āliņģus urba: Oļegs Grodis, 
Jevgēnijs Kozlovs, Konstantīns 
Zabeļins un Andris Babčuks.

jauno sezonu uzsā-
kušas volejbolistes sie-
vietes jelgavas rajona 
čempionātā.

Ozolnieku novada komanda, 
kā katru gadu, arī šoreiz bija 
«vistīrākā» - novadā dzīvojo-
šas, strādājošas sportistes. 
Cīņu bija ne mazums: lielo 
novadu, pagastu, kā arī mazo 
pagastu konkurencē. Un atkal 

Mūsu volejbolisti vispārākie
– esam labākās! Par to paldies 
komandai, kuru veidoja Ma-
rina Cīrule, Maija Krīviņa, 
Una Tiliba, Dace Ferdate 
– Vīgante, Baiba Buškevica, 
Inga Bērziņa, Aija Vērniece, 
Inese Skruļa.

Vīri sekoja dāmu piemēram 
un arī kļuva rajona čempioni.

Lielākās grūtības sagādāja 
tas, ka volejbola komanda 
«Ozolnieki» piedalās Latvijas 

amatieru līgas spēlēs, kurās 
«aizspēlējušies» līdz finālam. 
Tas radīja zināmas grūtības, 
kas sekmīgi tika pārvarētas. 
Mūsu brašie volejbolisti: 
Jānis Valerts, Gatis Balodis, 
Jānis Balodis, Arnis Sinke-
vičs, Aldis Bērziņš, Reinis 
Trokša, Atis Jansons, Juris 
Indārs, Toms Gulbis, Kaspars 
Balodis, Artis Danieks.

Rasma Skruļa

Novada BMX brau-
cējs Klāvs Lisovskis 
sacensību sezonu šogad 
uzsāka jau janvārī.

Gaidāmās olimpiskās spēles 
Ķīnā ir paātrinājušas BMX spor-
tistu aktivitātes: Eiropas čem-
pionāts jauniešiem notiks Vācijā 
jau maija sākumā, bet pasaules 
čempionāts maijā Ķīnā.

Prestižajās Eiropas «Cha-
lenge» sērijas 2. posma sa-
censībās «Boys», kas notika 
Holandē, 15 – 16 gadus vecu 
braucēju grupā Klāvs gan 
ekspertklasē, gan «cruiser» 
klasē izcīnīja 3. vietu.

Dānijā sacensībās Klāvam 
«cruiser» klasē 3. vieta, bet 

Kā būtu ar BMX trasi novadā?
ekspertklasē bija ceturtais. 
Kopvērtējumā puisim 17. 
vieta.

Februāra beigās novada 
sportists startēja Francijā. 
Ja Holandē un Dānijā bija 
aptuveni 100 dalībnieku, tad 
Francijā nācās cīkstēties ar 
172 konkurentiem.

Ekspertklasē kopvērtējumā 
iegūta 11. vieta. Pirmie desmit 
bija franči. «Cruser» klasē 
Klāvu vajāja neveiksmes – pār-
pratumi un acīm saredzama 
tiesnešu neobjektivitāte.

Vēlos izteikt pateicību Klā-
va uzticamajiem atbalstītā-
jiem – uzņēmējiem Dainim 
Liepiņam un Andrim Līcim.

BMX ir aizraujošs sporta 

veids. Tieši azartiskums spēj 
piesaistīt pusaudžus. Tāpēc 
ļoti vērtīgi būtu uzbūvēt 
novadā BMX trasi – izpaliktu 
zēnu delverības, dīkdienīga 
klaiņāšana.

BMX ir radniecisks liela-
jam motokrosam, tikai daudz 
lētāks ekipējuma un tehnikas 
ziņā. Ivo Šteinbergs izauga un 
kļuva slavens motokrosists 
tieši no BMX sākumlaika!

Varbūt uzņēmēji, jo īpaši 
zēnu tēvi, varētu šo ideju 
apsvērt.

Par BMX Latvijā un pasau-
lē internetā var informēties: 
www.bmxrace.lv

jevģenijs Lisovskis, 
Klāva treneris

Liels gods parādīts 
Ozolnieku TN māks-
l iniecei Ilzei Ungu-
rei, uzticot šīsvasaras 
Dziesmu un Deju svēt-
kos veidot scenogrāfiju 
Doma laukumā.

- VA «Tautas Mākslas 
centra» uzticēšanās ir 
liela atbildība patiesībā 
visas tautas priekšā. Mu-
ziķi, dziedātāji, dejotāji... 
Kā rast visiem pieņema-
mu scenogrāfiju?

- Jārespektē milzīgais 
dalībnieku skaits, atšķirī-
gā specifika, kas ir pūtēju 
orķestriem, tautas deju an-
sambļiem vai koriem. Pūlos 
veidot vienotu scenogrā-
fisku risinājumu. Skatuves 
izveidei Doma laukumā ir 
jāatbilst Dziesmu un deju 
svētku mākslinieciskajai 

koncepcijai, ņemot vērā šī 
vēsturiskā galvaspilsētas 
laukuma simbolisko nozīmi. 
Apvienojot scenogrāfi ju 
vairākiem koncertiem, lau-
kuma noformējumā tiks 
veidoti akcenti, kas izcels 
katra koncerta specifiku.

- Viens nav karotājs. 
cik nozīmīgs ir māksli-
nieciskās padomes at-
balsts?

- Tā uzrauga visus proce-
sus, akceptē idejas, sniedz 
padomus saistībā ar prog-
rammām, režiju, koncertu 
norisi. Esam tandēmā ar 
galveno Dziesmu un deju 
svētku mākslinieku Aigaru 
Ozoliņu. Visam ir jābūt sa-
skaņā, vienotā stila un krāsu 
uztverē.

Darba vēl daudz, apjoms 
patiešām milzīgs. Man uz-
ticētais radošais uzdevums 

ir gan aizraujošs, gan sa-
režģīts.

Iztēlē skatu: Rīgas sirdī 
uzplauks siltums un uzzie-
dēs gadsimtu bruģis...

- Varbūt, Ilzīt, mazliet 
par scenogrāfijas pamat-
ideju.

- Mēs vienmēr esam kādā 
kalna posmā. Ikviens no 
mums! Dažkārt esam pašā 
kalna galā, citreiz – tikai 
ceļā augšup.

Katrs indivīds ir neatkār-
tojama vērtība. Svētku sce-
nogrāfijā ikviena personība 
veidos krāšņu kalnu: aktīvu, 
ziedošu, siltu un smaidošu.

Ceru, ka arī mans darba 
ieguldījums radīs svētku sa-
jūtu, prieku sirdī gan pašiem 
dalībniekiem, gan visiem, 
kuri būs klāt Doma laukuma 
daudzveidīgajās norisēs.

Anna Veidemane

Radošais uzdevums - aizraujošs, atbildīgs


