
Baltā ziemas diena 
Ozolniekos

Kā aizvadītajā gadā veicies 
ar novada pašvaldības iepirku-
miem?

Atskatoties un izvērtējot iepirkumu 
apjomu 2008.gadā, jāatzīst, ka tas bijis 
ievērojami liels, krietni pāri simtam 
– kas, salīdzinot ar 2005. un 2006.gadu, 
divkāršojies. Novadā veikti labiekārtoša-
nas darbi, bruģētas ietves, ierīkoti ielu 
apgaismojumi, remontētas pašvaldības 
iestādes, izbūvētas divas notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises, laboti ceļi, iegādātas 
mēbeles u.t.t.

Pārskatot novada domes rīkotās 
iepirkumu procedūras 2008.gadā, var 
secināt, ka apjomīgākie iepirkumi bi-
juši «Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu ar jaudu 105 m3/dnn piegāde 
un izbūve Brankās, Spartaka ielā» par 
Ls 75190, «Apgaismojuma ierīkošana 
Zemgales, Upes ielā un a/c V-1068 
posmam Brankās» par Ls 21942, «Mē-
beļu izgatavošana, piegāde, uzstādīšana 
pašvaldības iestāžu vajadzībām» par 
Ls 29678, «Rīgas ielas gājēju ietves un 
veloceliņa apgaismojuma izbūve» par 
Ls 16832, «Ozolnieku vidusskolas telpu 
remontdarbi» par Ls 50721, «Bioloģisko 
attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Brankās» 
par Ls 21825. Finansiāli visapjomīgākais 
pašvaldības iepirkums 2008.gadā bija 
Ānes kultūras nama rekonstrukcija, 

Celtnieku ielā 12B, par kopējo summu 
Ls 531941.

Sākoties ekonomiskajai krīzei valstī 
jau pagājušā vasarā būvniecības firmām, 
preču piegādātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem strauji kritās pasūtījumu 
skaits. Organizējot pašvaldības iepirku-
mus, bija vērojama strauja piedāvājumu 
skaita palielināšanās. Rīkojot cenu ap-
taujas un atklātus konkursus, pat līdz 20 
būvniecības firmām iesūtīja piedāvāju-
mus uz vienu objektu, no visattālākajām 
Latvijas vietām – Daugavpils, Liepājas, 
Ventspils, Talsiem. Pieredze rāda, ka, lai 
iegūtu pasūtījumu, uzņēmēji piedāvāja 
zemākas cenas par tāmes vērtībām, bet 
darbus nereti izpildīja sliktā kvalitātē, 
kavēja darbu izpildes termiņus. Šādi 
gadījumi pašvaldībai ir laba pieredze 
turpmākajam darbam.

Pretstatā Latvijas valstij, kurā pēdējo 

gadu nesaprātīgas vadīšanas un saim-
niekošanas rezultāts tagad labi redzams, 
Ozolnieku novads no izveidošanas 
brīža, prasmīgas vadīšanas rezultātā, ir 
veiksmīgi attīstījies. Realizējot ieceres, 
tas darīts saprātīgi, iespēju robežās. 
Neesam apkrāvušies ar kredītsaistībām. 
Lai gan vienmēr var vēlēties labāk, 
paveikts ir daudz un tas priecē!

Visiem zināmu iemeslu dēļ šajā un 
turpmākajos gados pašvaldības prioritā-
tes mainīsies. Daudzu ieceru realizācija 
būs jāatvirza nākotnē, jo svarīgāks kļūs 
cilvēciskais faktors, sapratne, atbalsts. 
Lai iedzīvotāji arī turpmāk par savu 
dzīvesvietu gribētu izvēlēties Ozolnieku 
novadu.

Anita Bībere, 
novada domes iepirkumu 

komisijas sekretāre, 
domes deputāte

Izvērtējot pašvaldības iepirkumus

Ir mainījušies Ozolnieku novada būvvaldes 
vadītājas Ineses Teivānes pieņemšanas laiki:

pirmdienās 9.00 - 17.00 , 
ceturtdienās 14.00 - 19.00 /pusdienas pārtraukums/ 13.00 – 13.45
Turpmāk, lai saņemtu veidlapu pieteikumam uz plānošanas un  arhitektū-

ras uzdevumu,  no š.g. februāra mēneša, tā būs pieejama ne tikai būvvaldē, 
bet arī Ozolnieku mājas lapā - www.ozolnieki.lv,  ar nosaukumu Būvniecī-
bas/būves nojaukšanas iesniegums - uzskaites karte.

Uzskaites karte sastāv no 3 lapām, kurās ietverta informācija par ie-
sniedzēju, iespējamiem būvniecības ieceru variantiem un attiecīgi, katrai 
iecerei, klāt pievienojamo dokumentu sarakstu.

Krāsaini pievilcīgs ir «Ka-
lendārs 2009», kuru veidojuši 
Jelgavas rajona mazie māksli-
nieki. Izdevējs – Jelgavas rajona 
padome.

Tetelnieki ir lepni: pamatskolas skol-
nieču Innas Avdevičas un Sanitas 
Kaulēnas radošie darbi ir ievietoti šajā 
kalendārā. Abas meitenes ir vienīgās 
novadā, kuras izpelnījušās šādu godu.

Teteles pamatskolas skolēni bija 
skatāmi arī Jelgavas rajona vizuālās un 
lietišķās mākslas konkursa «Svētku 
priekam» pirmajā kārtā.

Otrajai kārtai – novadu skatei, kas 
notika Bauskā, no Teteles pamatskolas 
bija izvirzīts kupls pulciņš jauno māks-
linieču: Laura Puķe, Ludmila Jaronska, 
Olga Pulle (vizuālās mākslas skolotāja 
Ksenija Paģe) un skolotājas Svetlanas 
Ļadenko audzēknes: Laura Otgone, 
Inna Avdeviča, Jevģenija Avdeviča, Vik-
torija Hlomova un Sanita Kaulēna.

Kalendārā – 
Teteles skolnieču 
jaunrade

Novada centrālās bibliotēkas 
vadītāja Ingrīda Krieķe sekmīgi aiz-
stāvējusi maģistra darbu «Novadu 
bibliotēkas VVBIS realizācijā».

Temata izvēli noteica nepieciešamība 
novērtēt novada publisko bibliotēku 
attīstības iespējas un efektivitāti, īste-
nojot administratīvi teritoriālo reformu 
un VVBIS (Valsts vienotā bibliotēku 
informācijas sistēma).

Valstī integrācija notiek visos līmeņos: 
gan vienotā informācijas tīklā novadu 
ietvaros, gan reģiona un valsts bibliotēku 
sistēmās.

Empīrisks pētījums veikts novadu 
bibliotēkās Latvijā. Vispārinot pētījuma 
rezultātus, analizēti novadu bibliotēku 
sadarbības modeļi.

Darbā secināts, ka šāds VVBIS īs-
tenošana rada iespēju veiksmīgai no-
vada publisko bibliotēku sadarbībai un 
attīstībai, veidojot jaunus resursus, 
dinamiskāk pilnveidojot datubāzes un 
sniedzot iespējas sava novada bibliotēku 
lietotājiem pilnvērtīgāk izmantot biblio-
tēku piedāvātos pakalpojumus.

Veiksmīgas novada bibliotēku sadar-
bības rezultātā ieguvēja ir vietējā novada 
sabiedrība, tas ir nozīmīgs ieguldījums 
vienlīdzīgu pakalpojumu garantijai visā 
novada teritorijā.

Aizstāvēts 
maģistra 
darbs
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Nolēma:
1. Apstiprināt Ozolnieku novada 

domes 2008.gada pamatbudžeta 
izpildi:

1.1. Ieņēmumos Ls 4220114
1.2. Izdevumos Ls 4324681
1.3. Aizņēmuma atmaksa Ls 24622
1.5. Budžeta līdzekļu atlikums uz 

31.12.2008 Ls 216695
2. Apstiprināt 2008.gada speciālā 

budžeta izpildi:
2.1. Privatizācijas fonda ieņēmu-

mos Ls 8921
2.2. Privatizācijas fonda izdevumos 

Ls 19533
(tai skaitā aizdevumi Ls 32000
aizdevuma atmaksa Ls 15000)
2.3. Privatizācijas fonda līdzekļu 

atlikums 31.12.2008 Ls 20949
2.4. Dabas resursu nodoklis ieņē-

mumos Ls 19213
2.5. Dabas resursu nodoklis izde-

vumos Ls 40
2.6. Dabas resursu nodokļa atli-

kums 31.12.2008 Ls 51567
2.7. Autoceļa fonda ieņēmumos 

Ls 214900
2.8. Autoceļa fonda izdevumos 

Ls 211884
2.9. Autoceļa fonda līdzekļu atli-

kums 31.12.2008 Ls 27246
2.12. Pārējie speciālā budžeta lī-

dzekļu ieņēmumos Ls 155
2.13. Pārējie speciālā budžeta lī-

dzekļu izdevumos Ls 27
2.14. Pārējie speciālā budžeta lī-

dzekļu atlikumu 31.12.2008 
Ls 547

2.15. Ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumus Ls 121419

2.16. Ziedojumu un dāvinājumu 
izdevumus Ls 104819

2.17. Ziedojumu un dāvināju-
mu līdzekļu atlikums 31.12.2008  
Ls 21407

- 1. Noteikt nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 1,0%  apmērā no zemes 

Novada domes janvāra sēdē
un ēku kadastrālās vērtības.

2.  Noteikt zemes nomas maksu no 
zemes kadastrālās vērtības, ja zemi 
izmanto lauksaimniecībā:

2.1. 0,5% apmērā juridiskām un 
fiziskām personām, kuras ir ieguvu-
šas zemes nomas pirmtiesības par 
neizpirkto lauku apvidus zemi;

2.2. Privatizācijai vai atsavināšanai 
nenodota apbūvēta zemesgabala no-
mas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā 
no Valsts zemes dienesta noteiktās 
apbūvēta zemesgabala vērtības pri-
vatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 
1.novembri.

2.3. Neapbūvētas pašvaldības ze-
mesgabala nomas maksu lauku apvi-
dos, kura tiek izmantota personisko 
palīgsaimniecību (arī augļu dārzi) 
vajadzībām gadā noteikt 0,5% apmērā 
no Valsts zemes dienesta noteiktās 
kadastrālās vērtības uz 2007.gada 
1.novembri.

2.4. Nomas maksu ne mazāku par 
1,5% no Valsts zemes dienesta no-
teiktās kadastrālās vērtības, citiem 
zemes izmantošanas mērķiem izno-
mātajai zemei novada dome nosaka 
katrā atsevišķā gadījumā, atkarībā no 
piešķirtās zemes lietošanas mērķa un 
zemes gabala atrašanās vietas.

2.5. Nomnieks papildus nomas 
maksai iznomātājam maksā likumos 
noteiktos nodokļus (nekustamā īpa-
šuma nodokli un PVN).

2.6. Noteikt nomas maksas un PVN 
samaksas termiņu līdz 2009.gada 
15.novembrim.

3. Politiski represētajām personām 
par zemi un individuālo dzīvojamo 
māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas 
ir šo personu īpašumā vai valdījumā 
vismaz piecus gadus, nekustamā 
īpašuma nodokļa summa samazināma 
par 50%, ja nekustamais īpašums ne-
tiek izmantots saimnieciskajā darbī-
bā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek 

izmantots saimnieciskajā darbībā, šai 
daļai nodokļa samazinājums netiek 
piemērots.

4. Nekustamā īpašuma nodoklis 
maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk 
kā 31.martā, 15.maijā, 17.augustā, 
16.novembrī. Nodokli var nomaksāt 
arī reizi gadā avansa veidā.

5. Pamatojoties uz likuma «Par ne-
kustamā īpašuma nodokli» 9. panta 1. 
un 2. daļu nekustamā īpašuma nodok-
ļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa 
nomaksu pilnā apmērā un noteiktajos 
termiņos. Laikā nenomaksāto no-
dokli, un soda naudu saskaņā ar šo 
pašvaldības lēmumu piedzīt bezstrīda 
kārtībā atbilstoši likumam «Par no-
dokļiem un nodevām».

- 1. Pamatojoties uz personīgo 
iesniegumu, atbrīvot no sociālā die-
nesta vadītājas pienākumu pildīšanas 
Vladislavu Lipšāni.

2. Par novada domes sociālā die-
nesta vadītāju apstiprināt Sarmīti 
Strodi. 

- 1. Apstiprināt novada domes soci-
ālā dienesta un sociālo lietu komitejas 
12.01.2009. sēdes protokolu Nr.1 par 
trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu, 
sociālo pabalstu un brīvpusdienu pie-
šķiršanu novada maznodrošinātajām 
ģimenēm:

1. Piešķirt brīvpusdienas, sedzot 
tās 100% apmērā trīs skolēniem.

2. Segt uzturmaksas atlaides Ozol-
nieku novada trūcīgo ģimeņu bēr-
niem.

3. Pabalsti veselības stāvokļa uzla-
bošanai pieciem maznodrošinātiem 
iedzīvotājiem.

4. Piešķirt Ls 225 pieciem aizbild-
nības bērniem.

5. Piešķirt pabalstus vienai trūcīgai 
personai un divām trūcīgām ģimenēm 
Ls 230 mēnesī.

6. Piešķirt vienreizēju materiālo 
pabalstu vienam trūcīgam iedzīvo-

tājam Ls 40 un vienai pensionārei 
Ls 45.

7. Piešķirt vienreizējus materiālus 
pabalstus 16 novada ģimenēm, kurās 
ir trīs un vairāki nepilngadīgi bērni 
Ls 270.

8. Ievietot vienu novada iedzīvotāju 
SAC «Zemgale».

9. Apstiprināt novada domes sociālā 
dienesta nolikumu.

10. Apstiprināt novada domes 
saistošos noteikumus «Par sociālās 
palīdzības pabalstiem 2009.gadā».

- Apstiprināt līguma projektu par 
katlu mājas, kas atrodas Tetelē, Sko-
las ielā 11 nodošanu apsaimniekošanā 
un uzturēšanā.

- 1. Piedalīties Eiropas reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansē-
tā projektā «Ozolnieku vidusskolas 
telpu piemērošana izglītojamiem ar 
funkcionāliem traucējumiem» ar ko-
pējām izmaksām Ls 98392,00;

2. Nodrošināt minētā projekta līdz-
finansējumu Ls 11807,00 apmērā;

3. Projekta finansēšanai ņemt kre-
dītu no Valsts kases.

- 1. Izveidot 4 vēlēšanu iecirkņus: 3 
vēlēšanu iecirkņus Ozolnieku novadā, 
1 – Sidrabenes pagastā.

2. Noteikt vēlēšanu komisijā 9 
cilvēku sastāvu.

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Atļaut I.K. «Anitas ēdnīca», pa-

augstināt ēdināšanas maksu Teteles 
pamatskolā no Ls 0,80 uz Ls 1,10.

- Piešķirt jaunas adreses: «Vējiņi», 
«Krastmalas», «Čūderu priedes», 
«Čūderu bērzi», «Lāču migas», «Mie-
ra mikas», «Ķērpji 1» līdz «Ķērpji 
10», «Ķērpju ceļš», «Mārtiņi 1» līdz 
«Mārtiņi 15», «Mārtiņu ceļš», «Gus-
ti» (Cenu pag.).

- Atbalstīt Teteles pamatskolas 
piedalīšanos Eiropas sociālā fonda 
līdzfinansētā projektā «Dabaszinātnes 
un matemātika».

Novadā sociālā dienesta va-
dītājas pienākumus sākusi 
pildīt Sarmīte Strode.

S.Strode informē «OA» par perso-
nāla pārmaiņu nepieciešamību.

- Tā kā novadā ir ap 8000 iedzīvotā-
ju, tad, saskaņā ar MK noteikumiem, 
mūsu pašvaldībā vajadzētu būt pat 
8 darbiniekiem, uz 1000 cilvēkiem 
vienam.

Ekonomiskās krīzes situācijā sociā-
lajiem darbiniekiem ir īpaša atbildība, 
vairāk rūpju.

Tā kā pati esmu novada iedzīvotāja, 
problēmas, ar ko nākas te sastapties, 
man ir labi zināmas.

Divarpus gadus esmu strādājusi 
Valsts probācijas dienestā, kur nācies 
saskarties ar plašu sadzīvisko problē-
mu spektru. Jaunajā darbā varēšu likt 
lietā gūto pieredzi.

Man noteikti palīdzēs arī skolā 
iemantotās atziņas un zināšanas 
– mācībiestādē aizvadīti 6 gadi, dar-
bojoties par sociālo pedagogu. Tur 
galvenokārt vajadzēja nodarboties 

ar ģimenes un pedagoģiska rakstura 
samezglojumiem, kas nereti bija 
smagas problēmas. 

Tīri personīga pieredze: ģimenē 
man nācies kopt un vēl tagad jāgādā 
par ģimenes locekļiem, kuriem ne-
pieciešama aprūpe.

Pēc LLA absolvēšanas ieguvu ma-
ģistra grādu pedagoģijā. Latvijas Uni-

2008.gada IV. ceturksnī 
Ozolnieku novadā ekspluatācijā 

pieņemto objektu saraksts
Dzīvojamās mājas - 19, t.sk. jaunas – 16
Inženiertīkli - 4
Ceļi un laukumi - 3
Saimniecības ēkas - 3
Ražošanas ēkas, noliktavas - 2
Pašizklaides pasākumu ēkas - 1
Kopā pieņemti ekspluatācijā 
32 objekti

Izsniegtas būvatļaujas
Dzīvojamās mājas kopā - 7, t.sk. 
jaunas – 5
Dārza mājas - 1
Viesnīcas - 1
Rūpnieciskās ražošanas ēkas un 
noliktavas - 2
Saimniecības ēkas - 4
Ceļi un laukumi - 1
Autostāvvietas - 1
Inženiertīkli - 1
Citas būves - 2
Kop 20
2008.gada IV. ceturksnī ir noti-

kušas 10 būvvaldes sēdes, kurās 
kopā izskatīts 61 jautājums.

Antons Rampāns, 
būvvaldes vadītāja vietnieks

Viens no principiem – līdzdarbība

versitātē Pieaugušo izglītības centrā 
mācības beidzu ar sociālā pedagoga 
kvalifikāciju.

Vēl man ir piešķirts ierēdņa statuss.
Sniedzot sociālo palīdzību cilvē-

kiem, kam tā ir nepieciešama, cen-
tīšos apstākļus novērtēt ar objektīvu 
un reālu skatījumu. Viens no princi-
piem – līdzdarbība.
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Pamatbudžeta līdzekļu izlietojums latos
 2006. g. 2007. g. 2008. g.
Pārvalde 159964 239265 269828
Kredītu % maksa Valsts kasei un par.līzingu 12487 8070 5320
Maksājumi izlīdzināšanas fondam 102472 184286 305727
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem /atbalsts Gruzijai/   500
Kopā vispārējie valdības dienesti 274923 431621 581375
Policija 34376 44241 45949
Bāriņtiesa 29337 17100 20705
Kopā sabiedriskā kārtība un drošība 63713 61341 66654
Būvvalde 16963 31904 52440
Pārējā ekonomiskā darbība(projekti)                                           10788 3268 10068
Darba tirgus administrēšana    2700 7747 6776
Kopā ekonomiskā darbība 30451 42919 69284
Tautsaimniecība 290825 613149 617820
Kapu saimniecība 18308 23178 51472
Kopā pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 309133 636327 669292
Ozolnieku sporta centrs 44361 77751 115546
Sporta komplekss „Mālzeme” 33018 20184 21660
Pārējie sporta pasākumi 13920 24419 30576
Kopā sporta pasākumi 91299 122354 167782
Ozolnieku Tautas nams 80270 133046 134830
Ānes kultūras nams 31691 28423 469004
Pārējā kultūra  13630 16109 
Ozolnieku centrālā bibliotēka 29989 30125 38040
Vainu bibliotēka   7762 8636 10993
Ānes bibliotēka   7024 7296 9565
Jaunpēternieku bibliotēka   4512 8402 6888
Kopā atpūta un kultūra 161248 229558 685429
PII „Zīlīte” 193733 236107 283662
PII „Bitīte” 73505 116411 115120
PII „Saulīte” 112362 141506 192243
PII „Zīlīte”filiāle  658687 141202
Teteles pamatskola 225962 281468 373829
Ozolnieku vidusskola 374583 475356 584062
Ozolnieku vidusskolas sporta zāle 10815 18186 22436
Ozolnieku mūzikas skola  8851 56051
Bērnu attīstības un izglītības centrs Tetelē 2554 4099 8146
Ozolnieku novada informācijas centrs 11835 12934 10998
Datorcentrs Brankās 16897 41501 6507
Ozolnieku novada muzejs    2430
Savstarp. norēķini par izglīt.un citi izglīt.izdevumi 125747 131282 147751
Kopā izglītība 1147993 2126388 1944437
Sociālā aizsardzība 79162 106896 112672 
Mājas aprūpe 37 623 709
Savstarp. norēķini par soc. iestāžu pakalpojumiem 9370 14365 27047
Kopā sociālā aizsardzība 88569 121884 140428
Aizdevuma atmaksa/Vidusskolas sporta zāles būvniecība/ 72472 65544 24622
Parādu atmaksa /Cenu pagasta padomes/ 476                
Pavisam izdevumi 2240277 3837936 4349303

Domes ēkā ir redzama karte, kas 
parāda situāciju ar zemes platībām 
novadā. 

Pašvaldības zemes ierīkotājas Antras 
Plotņikovas komentārs: 

- Pašvaldība ir izvērtējusi savas ze-
mes. Ir pieņemts lēmums par atsevišķu 
zemes gabalu nodošanu, lai pabeigtu 
zemes reformu.

Domes lēmumu ir akceptējusi Re-
ģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrija un Centrālā zemes komisija 
(CZK).

Personas, kuras ir pieteikušās Centrā-
lajā zemes komisijā uz zemes īpašuma 
tiesību atjaunošanu, varēs pretendēt uz 
kartē parādītajām zemes vienībām.

Iespēja 
pretendēt 
uz zemi

Sauso atkritumu konteineru 
pie mājām novadā kļūst arvien 
vairāk. Cilvēki sāk apzināties 
savu pienākumu saudzēt dabu, 
turēt tīru dzīvojamo vidi.

Pie SIA «Jelgavas komunālie pa-
kalpojumi» klientu konsultantes 
griezās divu dzīvokļu saimnieces no 
«Mazāboliņu» mājām. Diemžēl mājas 
trešā dzīvokļa saimniecei šķiet, ka 
konteiners neesot vajadzīgs – pilnīgi 
nekas netiekot izmests ārā. Protams, 
ka normāli domājošs iedzīvotājs šādu 
absurdu noraida!

Uz Lidijas Muravkas un Gaidas 
Jubertes konteinera būšot uzraksts 
«2. un 3. dzīvoklis».

Simt četrdesmit litrus lielo kon-
teineri no «Mazāboliņiem» izvedīs 
reizi četrās nedēļās. Viena konteinera 
iztukšošanas reize izmaksā 62 santī-
mus. Sākot no 1. janvāra, grafiks tiks 
izsūtīts pa pastu.

Ozolnieku ciemā noslēgt līgumu 
par konteineru izvešanu var katra 

mēneša pirmajā un otrajā ceturtdie-
nā, Brankās – katra mēneša trešajā 
ceturtdienā, bet Ānē – 4. ceturtdienā. 
Visās trijās vietās klientu konsultante 
iedzīvotājus gaida laikā no pulksten 
15 – 18.

Vai līgums nav piemirsts?

No redakcijas.
SIA «Jelgavas komunālie pakal-

pojumi» ar š.g. 1.janvāri PVN likmi 
paaugstinājusi no 5% līdz 21%. Līdz 
ar to sauso atkritumu izvešanas cena 
attiecīgi paaugstināta.

- 2008.gadā novadā bija īsts demo-
grāfiskais sprādziens! Pērnā gada laikā 
novadā reģistrēti 105 jaundzimušie.

Rekordliels ir bijis noslēgto laulību 
skaits – kopdzīvi nodibināja 76 pāri.

Jauna tendence, kas aug, ir laulības ar 
ārzemnieku.

Visvairāk nākas reģistrēt vīrus vai 
sievas no Lietuvas, Baltkrievijas, Krie-
vijas, Gruzijas. Kāds no jaunlaulātajiem 
bija avārs.

Šī gada pirmais laulātais pāris arī 
sagādāja pārsteigumu: sieva – latviete, 
vīrs – Kipras pilsonis. Ja jaunā ģimene 
dodas prom no Latvijas, tad parasti 
uzvārds netiek mainīts sarežģītās vīzu 
kārtošanas procedūras dēļ.

Daļa jaunlaulāto paliek Latvijā, īpaši 
no bijušajām padomju republikām. 
Kiprietis latvieti ved uz savu dzimteni. 
Savukārt Izraēlas pilsonis ar sieviņu 
latvieti izlēma veidot ģimenes ligzdiņu 
mūsu valstī. Nereti iepazīšanās vieta ir 
trešā valsts – zeme, kur cilvēkus kopā 
saved darba gaitas, piemēram, Īrija.

Ir pāri, kuri pamet Latviju ar domu 
vēlāk atgriezties uz dzīvi Latvijā.

Ja kādreiz izteikta mode bija jaundzi-
mušajiem likt svešas cilmes vārdus, ne-
latviskus, arī lingvistiski nelabskanīgus, 
tad šāda parādība zūd.

Atkal cieņu un godu izpelnās klasiskas 
vērtības: meitenēm – Dārta, Emma, 
Anna, Emīlija, Liene, bet zēniem solīdie: 
Rūdolfs, Ernests, Kristaps, Mārtiņš, 
Matīss.

Ārija Lakmute, novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Jaunlaulātie 
dodas uz Kipru
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Ozolnieku pagastā ir bei-
gusies dzīvokļu privatizā-
cija. Daudzdzīvokļu namos 
neprivatizēti ir palikuši 22 
dzīvokļi.

Kā zināms, privatizētos dzīvokļos 
īpašnieki var pirkt, pārdot, izīrēt, 
ieķīlāt, bet ar neprivatizētajiem dzī-
vokļiem šīs darbības veikt nevar.

Kā tiek apsaimniekoti nami?
Likumā par dzīvojamo māju ap-

saimniekošanu ir noteikts, ka vienreiz 
gadā dzīvokļu īpašnieki ir jāinformē 
par apsaimniekošanas līdzekļu izlie-
tojumu. Tā kā naudas summa veidojas 
no attiecīgā dzīvokļa kvadrātmetriem, 
tad skaidrs, ka par šo naudu nevar 
veikt lielos māju remontus, tie tiek 
izlietoti namu uzturēšanai.

Vairāku namu pilnvarotās per-
sonas ir griezušās novada domē ar 
iesniegumiem pārņemt mājas savā 
valdījumā. Patlaban norit darba pro-
cess. Kad tas tiks paveikts, pilnībā ir 
atkarīgs no mājas pilnvarotā.

Kāda ir kopaina, izvērtējot daudz-
dzīvokļu namu stāvokli pagastā?

Pamatā mājas ir celtas laikposmā 
no 1954. līdz 1992.gadam. Lielā 
mērā tas nosaka atšķirīgo situāciju 
katrā no namiem. Nākas secināt, ka 
sliktākā stāvoklī ir tieši pēdējā laikā 
celtās mājas.

Lai veiktu nopietnus remontus, 
ir nepieciešami ne mazie līdzekļi. 
Jautājumus par konkrēti veicamajiem 
darbiem, to secību, nepieciešamo 
finansējumu ir jāizlemj mājas iedzī-
votājiem kopsapulcē.

Neizprotami ir rīkojušies Rīgas ie-
las 18. nama iedzīvotāji. Komunāldie-
nests māju pieteica energoauditam. 
Slēdziens bija pozitīvs. Tātad pastā-
vēja reāla iespēja saņemt nopietnu 

Namu apsaimniekošana

Vai gaidīt namu sabrukumu?

finansiālu atbalstu mājas renovācijai 
– ja vien iedzīvotāji būtu bijuši atsau-
cīgi, atbalstot šo iniciatīvu.

Energoauditi ir veikti šādu ielu 
namos: Skolas 13, Saules 9, Melio-
rācijas 19, Rīgas 18.

Nav lietderīgi veikt energoauditu 
mājās, kur iedzīvotāji nopietni nedo-
mā par dzīvojamā nama sakārtošanu 
un nepieņem attiecīgu lēmumu.

Speciālisti nākuši pie slēdziena – ja 

nekas mājas sakārtošanā 
netiks darīts, šīs mājas ir 
lemtas iznīcībai. Loģisks at-
risinājums - tās sabruks. Vai 
cilvēkiem lētāk būs meklēt 
jaunu dzīvesvietu? Skan 
skarbi, bet ir jāapzinās, ka, 
ilgstošākā periodā, neko 
nemainot, mājas nebūs ap-
dzīvojamas!

Atbalsti gan energoaudi-
tam, gan namu renovācijai 
kļūst arvien pieprasītāki 
– cilvēki apzinās dzīvojamā 
fonda stāvokli visā valstī. 
Savulaik būvprakse bija 
industriāli tipizēta vienā 
– sociālisma «stilā».

Lēmumi, kas mājām da-
rāms, ir jāpieņem pēc ie-
spējas ātrāk! Tā ir vienīgā 
iespēja glābt savā īpašumā 
esošo dzīvokli.

Kāpēc nedrīkst vilcināties? Jo il-
gāk process tiks nokavēts, jo dārgāk 
tas izmaksās.

Lai arī cik neiepriecinoša ir ekono-
miskā situācija valstī, aizbildinoties 
ar līdzekļu trūkumu šodien, jau rīt-
dien maksāsim daudzkārt vairāk.

Zigmunds Ērmiņš, 
SIA «Ozolnieku KSDU» 

valdes priekšsēdētājs

Novadā ir daudz jaunienācē-
ju, kuri ir iegādājušies dzīvok-
ļus savā īpašumā.

Kāda ir jauno īpašnieku, un 
ne tikai viņu, izpratne un at-
tieksme pret dzīvojamo vidi?

SIA «Ozolnieku KSDU» nākas 
veikt saraksti, komunicējoties par 
sadzīves apstākļiem namos.

Ielūkosimies iesniegumos, kas 
pauž dzīvokļu īpašnieku uzskatus.

Pamatojoties uz to, ka līgums par 
nama apsaimniekošanu ir noslēgts 
ar komunāldienestu, izvirzīts uz-
stādījums: «domāju, ka jāņem vērā 
iedzīvotāju prasības un ierosinājumi.» 
«Nevar pieļaut, ka jautājumus vien-
personiski izlemj nama vecākā.»

Komunāldienestam, tiek izvirzītas 
pretenzijas: «Kāpņu telpa netiek 
pienācīgi uzkopta. Lūdzu rast risi-
nājumu.» «Sanitārie apstākļi nav 
apmierinoši.» «Kāpņu telpa ir auksta 
un nemājīga, pasta kastītes ir nove-
cojušas un salauztas.» Ir ierosinā-
jums aizvērt durvis ar mehāniskiem 
līdzekļiem.

Izskan konkrēta prasība: «Lūdzu 
nodrošināt dzīvoklī gaisa temperatūru 
robežās minimums no 23 – 25°C».

SIA «Ozolnieku KSDU» pilnībā 
atbalsta priekšlikumu, ka, veicot 
jebkuru darbību daudzdzīvokļu mājā, 
ir nepieciešams ņemt vērā iedzīvotāju 
izvirzītās prasības un ierosinājumus. 
Nekādā gadījumā svarīgus jautājumus 

nedrīkst izlemt vienpersonīgi nama 
vecākais! Pašiem iedzīvotājiem un 
nevienam citam ir jānovērtē savas 
mājas vecākā kompetence un strā-
dātgriba. Mājas vecākos izvēl iedzī-
votāji kopsapulcē, viņi pilda sapulcēs 
pieņemtos lēmumus.

Nepieņemami, ka kāpņu telpas netiek 
pienācīgi uzkoptas, ka sanitārie apstākļi 
ir neapmierinoši. Dzīvokļu saimniekus 
raksturo arī salauztas pastkastītes.

Pretstats: ir mājas, kur iedzīvotāji ir 
veikuši kāpņu telpu remontus, pada-
rot tās mājīgas ar jauku sienu krāsoju-
mu un pievilcīgiem telpaugiem.

Cits jautājums: vai tiešām iedzī-
votāju vairākums dzīvokļos vēlas 
uzturēt siltumu kā minimums 23 
– 25°C robežās?

Visus saprātīgus ierosinājumus 
ir iespējams īstenot. Ja vien... tā to 
izlemj iedzīvotāju vairākums kopsa-
pulcē. Kādā mājā dzīvot – sakārtotā, 
glītā, mājīgā vai nolaistā – ir pašu 
nama iedzīvotāju ziņā!

Šodien ierīkot tehniskas ietaises 
vai pat ekstras, t.i., īpašus  labiekār-
tojumus – nav problēma, kā to labi 
redzam Zaļajā namā. Pats par sevi 
saprotams – visu finansē iedzīvotāji.

Uz iedzīvotāju sapulcēm komunāl-
dienests aicina regulāri. Ja ir prob-
lēmas, sapulces rīkojam atkārtoti. 
Mūsu uzņēmuma speciālisti, ir gatavi 
atsaukties ikvienam iedzīvotāju aici-
nājumam tikties.

Diemžēl vaina ir citā apstāklī. Lai 

varētu izlemt jautājumus, pārāk bieži 
sapulcēs pietrūkst kvoruma.

Katru no tūkstošiem iedzīvotāju 
uzklausīt ir nereāli, tieši tāpēc starp-
nieks starp komunāldienestu un 
nama iedzīvotājiem ir pašu izvēlētais 
pārstāvis – nama vecākais.

Pirms izvirzīt pretenzijas un pra-
sības komunāldienestam, ikvienam 
derētu pārskatīt dzīvojamās mājas 
kopīpašuma pārvaldīšanas apsaimnie-
košanas līgumu: kādas funkcijas jāveic 
apsaimniekotājam un kādas – dzīvokļa 
īpašniekam. Vai līgumā ir punkts, 
piemēram, par pastkastītēm?

Pārdomas izraisa kādā iesniegumā 

– pēc pretenziju uzskaites – paus-
tais: «Es personīgi neesmu bijis 
sapulcēs.»

Taču tieši sapulcēs tiek izlemts, 
kā rīkoties. Tā ir iespēja paust savu 
viedokli, izvirzīt priekšlikumus un 
uzņemties daļu atbildības. Visas 
iespējas ir izvirzīt savu kandidatūru 
mājas vecākā postenim.

Lai dzīvojamā vide būtu komfor-
tabla un patīkama, jādomā, jālemj un 
jārīkojas pašiem iedzīvotājiem!

Ģirts Vīnavs, 
SIA «Ozolnieku KSDU» ūdens 

un kanalizācijas nozares vadītājs

Šāds, šodien pilnīgi nepieņemams 
vērtējums, var rasties, vērtējot 
viena otra daudzdzīvokļu nama ie-
dzīvotāju izdarības.

Ārā aukstums, pūš skarbi vēji, bet 
attēlā redzamās durvis līdz galam 
vaļā. Lai siltums kāpņu telpā netiktu 
saglabāts, ārdurvis nostiprinātas ar 
ķieģeli – gadījumam, ja kāds vēlētos 
tās aiz sevis aizvērt.

Elementāra patiesība – ledus-
aukstā kāpņu telpa jūtami dzesē 
dzīvokļus. «Manā dzīvoklī ir auksti» 
- nākas dzirdēt arī šo namu iedzīvo-
tāju žēlabas.

Apkures rēķini palielinās, iedzīvo-
tāju apziņa jeb prātam neaptverams 
bezatbildīgums nemainās.

Laikam siltums pārāk lēts

Par namu iedzīvotāju atbildību
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Visai pārsteidzošs ir Ozolnieku 
novada iedzīvotāja Jāņa Lejas 
dzīves ritums: no inženiera lau-
ku mehanizācijā līdz vienai no 
ievērojamākām izdevniecībām 
- «Avots» - īpašniekam, arī va-
dītājam.

- Grāmatniecība tā kā vairāk 
«velk» uz liriku...

- Esmu tehniski domājošs, liriķa 
manī maz.

Kas mūsu dzīvi dara komfortablu? 
Tehniķi, inženieri! Matemātikas, fizikas 
likumsakarības! Visas dzīves pamatā ir 
ražošana. Inženieris ir zināšanu līmeņa 
apliecinājums.

- Inženiera Lejas skatījums uz 
norisēm Latvijā?

- Alfrēds Rubiks savu politisko nostāju 
man skaidroja šādi: feodālismu nomaina 
kapitālisms, sociālisms – nākamā fāze. 
Viņam piekrītu sabiedrības attīstības 
likumību tulkojumā.

Pagaidām dzīvojam ASV mežonīgajā 
kapitālismā, divdesmitie gadi.

- Bijām tak gandrīz komunismam 
pietuvojušies...

- Pilsētā bija sociālisma iezīmes, lau-
kos, manuprāt, valdīja feodālisms.

Attīstītajās Eiropas valstīs, īpaši 
ziemeļzemēs, tiešām ir sociālisms, jo 
ir izietas kapitālisma attīstības stadijas, 
kurās cilvēki iemācās strādāt. Mēs 
neprotam ražīgi strādāt, nav kvalitātes 
tāpēc, ka nav iziets šāds ceļš.

Ekonomiskā krīze ir iespēja pārvērtēt 
vērtības kā politiķiem, tā arī visai sabied-
rībai. Tam ir jābūt mācīblaikam, lai mēs 
iemācītos strādāt.

Mūsu sabiedrība ir sašķelta divās 
daļās: valdošie un tie, kuri viņus uztur. 
Pie mūsu zemā ražīguma nav iespējams 
uzturēt tik lielu sabiedrības daļu, pat 
sociālā sfēra rada grūtības. Pārlieku 
nospiež neefektīvais varas aparāts, kas, 
lai pierādītu savu nepieciešamību, rada 
nopietnus šķēršļus ražotājiem.

Mežonīgā kapitālisma laiks tuvojas 
norietam – jāsāk radīt vērtības, ķerties 
pie ražošanas. Jebkurā valstī ražošana, 
pat vissīkākā, ir pati svētākā lieta, jo no 
tā dzīvo visi. Pie mums ražošana tika 
noliegta. Šāda nostāja man jau 90. gadu 
sākumā nebija pieņemama! Es pats biju 
ciešos kontaktos ar Eiropas uzņēmē-
jiem, kuri deklarēja: ja valstī ražošanas 
nav, tā ir mazattīstīta, ar to domājot arī 
Latviju.

- Eiropas gudrie brauca strīpām 
vien! Godmanis un citi varasvīri? 
Neba tak dumji.

Jāņa Lejas CV pēc armijas 
studijas LLA īsā variantā: 

- Mehanizācijas fakultātē;
- inženieris lauksaimniecības 

uzņēmumos, 13 gadi;
- Augstākā vadības skola pie 

LLA, vadītājs;
- 13 gadi izdevējdarbība: 
* Valsts izdevniecībā «Avots» 

(1995. – 1997.);
* SIA «Avots» vadītājs.

Mērķis – ir iznīdēt latviešu valodu?
- Katrs saskatīja 

savus mērķus un 
intereses.

1993.gadā es 
darbojos Beļģijā 
uzņēmumos, kas 
ražoja alus pār-
strādes iekārtas. 
Tanī laikā viņu 
speciālisti mēģi-
nāja mani pārlie-
cināt, ka alus pa-
tēriņš Latvijā itin 
drīz būs ļoti liels. 
Neticēju! Šodien 
tā ir realitāte.

- Izdevniecība 
«Avots» pazīs-
tama kaut vai 
plašā vārdnīcu 
spektra dēļ. Kā 
nokļuvāt šajā 
biznesā?

-  Kad  sāku 
«Avotā» priekš-
niekot, izdevniecī-
ba praktiski bija uz 
bankrota robežas. Izveidoju kolektīvu, 
nospraudām mērķus un izveidojām 
stratēģiju. Valsts robežas atvērās, radās 
nepieciešamība pēc vārdnīcām, - šim 
darbības virzienam kā galvenajam arī 
pievērsāmies.

- Izaugsme?
- «Avots» ir ceturtā lielākā izdevniecī-

ba valstī. Piedāvājuma tirgū ir apmēram 
250 nosaukumu grāmatu, no tām – ap-
mēram 100 – ir vārdnīcas.

Mūsu klāstā ir skaidrojošās, tulkojo-
šās un nozaru vārdnīcas.

Lielākā no skaidrojošām vārdnīcām 
ir «Latviešu valodas vārdnīca. 30000 
pamatvārdu un to skaidrojumu».

Pēc apjoma ir izdotas trīs dažādas 
svešvārdu vārdnīcas.

Tulkojošās vārdnīcas ir angļu, krievu, 
vācu, franču, poļu, spāņu, zviedru, igau-
ņu, lietuviešu, nīderlandiešu valodās. 
Šajā grupā lielākā ir angļu – latviešu 
vārdnīca. Angļu un latviešu, vācu un 
latviešu, kā arī krievu un latviešu valodu 
vārdnīcas ir abpusējas. 

Pie nozaru vārdnīcām var atrast medi-
cīnas, militāro, juridisko, jūrniecības un 
citu sfēru terminu vārdnīcas.

Izdodam arī populārzinātnisko li-
teratūru. Labu atsaucību ir guvusi 
E.Muldašova «No kā mēs esam cēlu-
šies», piecas grāmatas.

Ceļojumu tēma saista daudzus. Iecie-
nīta grāmata ir «Pasaules apceļotāji». 
Ja nodomāts ar mazu naudiņu apceļot 

Eiropas valstis, noderēs «Eiropas ce-
ļojumi».

No vaļasprieka literatūras minēšu 
divas: «Orientierista ABC» un «Kāpsim 
kalnos».

Mācību literatūra pamatā ir domāta 
augstskolām, piemēram «Sabiedriskās 
attiecības», «Loģika», «Zinātne un patie-
sība» - pēdējais ir filozofisks darbs.

- Pievērsīsimies bēdu stāstam 
– pievienotās vērtības nodokļa cel-
šanai grāmatām.

- Nodokļu galvenais mērķis ir vai 
nu stimulēt vai bremzēt dažādu jomu 
attīstību valstī. Cits mērķis – pildīt valsts 
budžetu. Grāmatai 21% PVN ir četr-
kārtīgs palielinājums. Tas nav nodoklis 
izdevējiem, tas ir nodoklis grāmatai, 
pircējam.

Populistiski tiek sludināts: ražosim 
produktu ar augstu pievienoto vērtību! 
PVN ir galalietotāja nodoklis, to samaksā 
pircējs. Ņemot vērā reālo pirktspēju un 
16% sadārdzinājumu, grāmatu realizācija 
krasi samazināsies.

Problēma tāda, ka grāmatu metieni 
latviešu valodā ir ļoti mazi. Šādus mazos 
tirgus valstis parasti atbalsta, mums tā 
nav.

- Jums kā Latvijas Grāmatizde-
vēju asociācijas viceprezidentam 
labi izprotams, ko zaudē sabiedrība, 
lasītājs, Latvija?

- Mēs esam maza tauta. Tas ir valodas 
saglabāšanas jautājums. Grāmatas mi-

sija ir kopt valodu, tā ir vispilnvērtīgākā 
iespēja to darīt. Protams, sazināties 
var arī, apgūstot ierobežotu leksikas 
minimumu, bet tā nav prasme pārvaldīt 
valodu.

Daļai jauniešu šodien latviešu valoda 
ir ļoti noplicināta – ja nav vārdu krājuma, 
nevar pilnībā un precīzi izteikties, iznāk 
tāds pidžin latvian. Ja cilvēks nelasa, 
nav iespējams izkopt valodu, veidot to 
daiļskanīgu un bagātīgu.

Tālākā perspektīva – cilvēki lasīs 
svešvalodās, jo latviešu grāmatas būs par 
dārgu. Tā, piemēram, notiek Dānijā.

Vai lēmumam – cenai pievienot vēl 
16% - ir mērķis iznīdēt latviešu valodu? 
Nāks vēl tikai divas paaudzes un mūsu 
valodas vairs nebūs. Nav grāmatu – nav 
valodas. Tāds ir mūsu, grāmatu izdevēju, 
viedoklis.

Anna Veidemane

Kā vērtējat valstī notiekošo?
Dace:
- B a r -

daks! Ģimenes 
apgādniekam ir 
darbs, drīz sa-
ņemšu māmiņu 
pabalstu. Galā 
tiekam.

Man pietie-
koši daudz ir ko 
noņemties ar 
mēnesi veco Emīliju, lai es lauzītu savu 
galvu par politiku un jezgu valstī.

Marina:
- Situācija 

smaga kā val-
stī, tā arī manā 
ģimenē. Vīrs 
strādāja solīdā 
firmā «Velve», 
t agad  v iņš , 
celtnieks, ir 
bez darba. Bet 
firma trešā lie-
lākā savā nozarē! Mūsu mazajam Da-
ņilam pusgadiņš, izdevumu pietiek, 
bet visiem trim jāiztiek ar Ls 215 – ar 
sociālo pabalstu.

Ivo:
- V i s s 

Latvijā ir tā 
pavērsies, 
kā tam ne-
vajadzētu 
būt. Strā-
dāju tepat 
Ozolniekos, 
esmu indi-
viduālais komersants. Vēl nesen 
klienti meklēja mani, tagad man 
jāpūlas viņus meklējot.

Ēriks:
- Viss valstī 

iet uz grunti. Kā 
būs ar SVF nau-
du – vai tik atkal 
kāds neiebāzīs 
savā kabatā, 
pieredze varas-
vīriem jau ir. 
Latvietis ir tāds 
cilvēks, kurš domā par sevi, nevis par 
tautas kopīgām interesēm, vajadzībām. 
Nogāzt pie varas esošos? Atkal ieraudzīt 
tādus pat rāvējus? Esmu pašnodarbinā-
tais, līdz šim par darbu bēdu nebija, tagad 
klusums.
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Attīstīta lauksaimniecība ir 
iespējama, pievēršot nopietnu 
vērību meliorācijai, - kā tas 
tika darīts sociālisma gados. 
Tāda ir zinātnieku atziņa.

Šādu viedokli pārstāvēja arī LLU 
absolventi, tiekoties inženieru hid-
rotehniķu salidojumā. Starp fakultāti 
beigušajiem Ozolnieku speciālistus 
nevarēja nepamanīt. Ozolnieki un 
meliorācija – nedalāms jēdziens! Arī 
šodien, kad daudzi ciemata pamatlicē-
ji vairs nav aktīvajā darba dzīvē, bet 
viņu paveiktais ir kā nekustināms un 
stingrs pamatakmens, uz kā balstās 
šodiena.

MuZEJĀ – 
MINIEKSKAVATORS

Topošais novada muzejs atrodas 
vienās telpās ar Informācijas centru.

Muzeja vadītājs Aigars Stillers 
nopietni pievērsies meliorācijas tē-
mai sadarbībā ar informācijas centra 
vadītāju Līgu Tambergu.

Melioratori ir atsaucīgi – nes fo-
togrāfijas un materiālus, saistītus ar 
aktīvo meliorācijas periodu pagasta 
vēsturē. Daudz interesantu liecību 
ir iegūts no iestādēm – esošajām un 
bijušajām, piemēram, no kādreizējā 
Mācību kombināta, no LLKC.

Vēl nesistematizēti krājas albūmi, 
mapes, ierīces, instrumenti. Savu 
vietu atradis pat... miniekskavators, 
kas kādreiz esot darbojies.

Novada centrālā bibliotēka sarū-

pējusi mapes: «Meliorācijas vēsture 
preses slejās» un «Melioratori».

Iespaidīgu izmēru albūms ar Ļe-
ņina tēlu uz vāka patiesībā ir «Kņiga 
počota» (Goda jeb slavas grāmata). 
Tajā – kvalitatīvas to melioratoru 
fotogrāfijas, kuri savam darbam iz-
pelnījušies īpašu cildinājumu: Imants 
Cinis, Kārlis Ūders, Gunārs Barups, 
Voldemārs Birznieks, Māris Ainārs, 
Uldis Pudelis, Uldis Bruņinieks, 
Anastasija Ezeriņa un daudzi daudzi 
citi zemes nosusinātāji.

Sarkani, pamatīgi vāki. Uz tiem 
– sirpis un āmurs. Liecinājums, 
ka Arvīds Šuberts ir XI piecgades 
pirmrindnieks un Maskavas Tautas 
saimniecības sasniegumu izstādes 
dalībnieks.

PRATA STRĀDĀT, 
PRATA ATPūSTIES

Biezs albūms veltīts melioratoru 
atpūtai un svētkiem. Lūk, kāda bija 
80. gadu Melioratoru dienas norise: 
darba veterānu sumināšana, jauno 
melioratoru iesvētīšana, pārgājiens, 
koncerts, podu un grozu tirdziņš, 
naktsballe un citas izdarības.

Interesanti lasīt ierakstus Jelgavas 
Meliorācijas mašīnu stacijas 1952.
gada apmeklētāju grāmatā. Ieraksti 
galvenokārt krievu valodā. Autori: 
no PSRS ministrijām, Vissavienības 
korespondenti, partijas funkcionāri. 
Vācu melioratori 1968.gadā pauduši 
apbrīnu Ozolnieku ļaudīm, aicinot 
dalīties pieredzē.

Ceļā uz akreditētu muzeju

Melnbaltās fotogrāfijas attēlo cie-
mata izveidi un būvniecību.

INfORMĀCIJAS 
uNIKĀLĀ VĒRTīBA

Līgas Tambergas rūpju lokā ir mājas 
lapas pilnveide. Materiāli internetā dos 
iespēju sabiedrībai iepazīt vēstures 
lappuses, kuras nedrīkst aizvērt.

L.Tamberga: «Paldies visiem, kuri 
atsaukušies aicinājumam veidot nova-
da muzeju. Gaidām ne tikai meliora-
torus! Lūgums firmām, ražotnēm un 
organizācijām, kam nav savas mājas 
lapas, sūtīt mums informāciju. Tā tiks 
ievietota Ozolnieku mājas lapā.

Būsim arī pateicīgi par priekšliku-
miem, kāda veida informāciju vaja-
dzētu vākt, kam būtu nepieciešams 
pievērsties.

Atrodamies Rīgas ielā 29, Ozol-
nieki, LV – 3018. Tālrunis 63085179, 
e-pasti: aigars.stillers@ozolnieki.lv 
un liga.tamberga@ozolnieki.lv

Viena no patiesām bagātībām 
šodien ir informācija. Jo cilvēks in-
formētāks, jo vieglāk rast savu vietu 
un spēku pielietojumu dinamiskajā 
dzīves virpulī. Mans novēlējums: 
apzināsimies informācijas unikālo 
vērtību! Lai tā ir drošs ceļa rādītājs, 
iesākot jauno gadu!»

Pagājušajā gadā februāra bei-
gās notika Ozolnieku vīru kora 
«Zemgale» bijušo dalībnieku 
tikšanās ar sieviešu vokālā an-
sambļa «Madara» dziedātājām.

Pasākums bija veltīts Vispārējiem 
latviešu dziesmu svētkiem, kurā 
pieminēts bijušā vīru kora «Zemgale» 

līdzdalība šajos svētkos no 1965. līdz 
1993.gadam. Tikšanās ieguva labas 
dziedošo sievu un vīru atsauksmes. 
Tagad, kad aizvadīti Vispārējie latviešu 
dziesmu un deju svētki, atkal paredzē-
ta tikšanās, kur aicināti sadziedāties 
un sadraudzībā laiku pavadīt bijušie 
«Zemgales» dziedātāji un diriģenti, 
kā arī tagadējās un bijušās «Madaru» 

Aicinām uz sadraudzības vakaru
dalībnieces. Tā kā tautas tradīcijās 
februāri dēvē par Sveču mēnesi, tad 
paredzēta tikšanās «Sveču gaismā». 

Pasākums notiks 24.februārī 
pulksten 18 Ozolnieku tautas 
namā. 

Tikšanās rīkošanā iesaistījusies 
Ozolnieku centrālā bibliotēka un 
Ozolnieku novada muzejs, kā arī vīru 

kora un sieviešu ansambļa dalībnieki. 
Dziedātāji aicināti ierasties ar tautas 
dziesmu pūru, jo paredzēti koru kari 
(zemgalieši pret madarām), kuri veltīti 
tautas dziesmām. 

Lūgums ierasties ar groziņu. Lū-
dzam paziņot par savu līdzdalību pirms 
pasākuma pa tālruņiem 63085179 vai 
29132901 Aigaram Stilleram. 

Ja kādreiz liela daļa Ozol-
nieku pagastā dzīvojošo viens 
otru pazina, tad tagad situācija 
novadā ir radikāli izmainīju-
sies.

Iedzīvotāju skaits ir daudz-
kāršojies. Plaši izplatīta ir 
tendence – dzīvot novadā, bet 
strādāt ārpus tā. Kāds esi, 
jaunienācēj? 

«Dižozolos» kopā ar dzīvesbiedri 
un divgadīgo dēlēnu dzīvo Pjotrs 
Burlakovs.

Kā nokļuvis Ozolniekos, vai ap-
mierināts ar izvēlēto dzīves vietu? 
Par to stāsta 33 gadus vecais ienācējs 
novadā.

- Pēc tautības esmu krievs. Vēl 
pirms diviem gadiem dzīvoju netālu 
no Tallinas, Kabernēmē. Tas ir mazs 

ciematiņš, mūsu māja atradās mežā. 
Uzcēlām to kopā ar tēvu.

Tolaik mums piederēja neliela fir-
ma, specializācija bija «gudra māja». 

Pats esmu beidzis Tallinas uni-
versitātē ekonomistus. Savu firmu 
nodibināju vēl studiju gados. Ko 
nozīmē «gudra māja?» Modernā mājā 
visiem procesiem jādarbojas kopīgā 
sistēmā: apkurei, ventilācijai, apgais-
mojumam. Šāda sistēma darbojas 
Eiropā. Es apguvu Baltijas areālu. 
Sāku ar Tallinu, taču tur pieprasījums 
bija mazs.

Biju iekļuvis lielo pasaules kom-
pāniju redzeslokā – par mani ieinte-
resējās Siemens, kas arī uzaicināja 
strādāt šajā firmā.

Pārcēlos uz Rīgu. Itin drīz sapratu, 
ka nevēlos mitināties īrētā dzīvoklī, 
ir jātiek pie savas mājas.

Darba gaitās braucu uz Jelgavu. 
Ozolniekus novērtēju kā dzīvošanai 

piemērotu vietu.
Ja jūs pārsteidz mana prasme runāt 

latviski, tad paldies jāsaka maniem 
kolēģiem. Ar viņiem man ir pavei-
cies, tāpat kā ar darbu. Ar latviešiem 
runājam latviski. Sākums gan bija 
mazcerīgs: nekur nevarēju atrast 
latviešu valodas kursus, kur mācītu, 
sākot no nullpunkta. Privātskolotāja 
ievadīja valodā, apskaidrojot, kas ir 
garumzīme, kas jumtiņš virs burta. 
Drīz sāku saprast atsevišķus vārdus. 
Apmeklēju kursus, lasīju grāmatas. 
Valodas apguve man sagādā prieku! 
Arī motivācija ir no svara.

Jauniegūtajā namiņā ir atklājušies 
defekti. Ceru, ka līdz ēkas garantijas 
laika beigām viss tiks atrisināts.

Un vēl viena jauka cerība – ka 
dēliņš Zahars apmeklēs bērnudārzu 
Ozolniekos.

Jaunienācējs novadā

Darba gaitas atveda uz Ozolniekiem
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Elzai Kalniņai ir 16 gadu. 
Neticami, bet jau 8 gadus 
viņa specializējas Latvijā 
retā sporta veidā – klinšu 
kāpšanā.

Ja treniņi ir ik darbadienu trīs 
stundas, bet sestdienas un svēt-
dienas visbiežāk tiek aizvadītas 
sacensībās, tad sastapt šādu spor-
tistu ir ļoti grūti – jo vairāk tāpēc, 
ka treniņu bāze ir Rīgā, bet pati 
Elza mācās Ozolnieku vidusskolas 
10. klasē.

Meiteni izdevās satikt tūlīt pēc 
sacensībām Tallinā. Disciplīnā 
– grūtā kāpšana – viņa ieguva 1. 
vietu, arī medaļu, diplomu, Sunto 
pulksteni un citas balvas.

- Kā tiki līdz tik retam sporta 
veidam?

- Uz treniņzāli aizveda tētis. 
Iepatikās. No augstuma nekad 
neesmu bijusies, bērnībā daudz 
kāpelēju pa kokiem.

Tētis man ir sportisks: brauc 
ar laivām pa kalnu upēm, startē 
piedzīvojumu sacensībās, kāpj pa 
sienām.

- Cik tālu esi tikusi, iekarojot 
klintis?

- Latvijas izlasē esam divi cilvē-
ki: es un puisis no Rīgas, protams, 
savā vecuma grupā. Ozolniekos 
man domubiedru sportā nav. Tre-
nēties var t ikai  galvaspilsētā, 
trīs dažādās sporta zālēs. Divās 
«klints» augstums ir 10 metru, 
bet vienā ir Boulderings – tas 
nozīmē 4 metrus augstu sienu ar 
ļoti sarežģītu maršrutu.

- Bailes no augstuma pazīt 
nedrīkst, tas skaidrs. Kādām 
īpašībām vēl jāpiemīt?

- Ir jābūt specifiskiem dotumiem, 
piemēram, jābūt ļoti spēcīgiem 
roku pirkstiem, labai līdzsvara 
izjūtai, loģiskai domāšanai u.t.t.

Sacensības notiek tikai uz māks-
līgām «klintīm». Īstās kalnu klintis 
noder treniņiem.

- Iespaidīgāko kalnu klintis?
- Šogad startēju pasaules čem-

pionātā Austrālijā. Starp 34 dažādu 
pasaules  valstu konkurentēm 
ieguvu 19. vietu grūtajā kāpšanā 
un 13. – ātrumkāpšanā.

Elza – klinšu iekarotāja

Austrāl i jā sacensības notika 
tādēļ, ka klinšu kāpšanas sports 
pretendē uz olimpisko sporta vei-
du. Lai to iekļautu olimpiskajās 
spēlēs, pasaules čempionātam 
jānotiek visos kontinentos.

No Latvijas izbraucām es, mana 
mamma un tētis augustā, kad Aus-
trālijā ir ziema. Pirmo nedēļu kāpu 
kalnos, tētis drošināja. Sacensības 
notika Sidnejā pēc standarta: divas 
trases atlase, viena – fināls. Trase 
bija jāveic 6 – 8 minūtēs, dalībnieki 
tika sadalīti pēc dzimuma un ve-
cuma. Maršruts bija apmēram 14 
metrus garš, sienas bija dažādas 
konfigurācijas – griesti, taisna 
siena. Kādā fotoattēlā es karājos 
kā sikspārnis, mati vien plīvo. 
Cilvēki, aplūkojot foto, to parasti 
apgriež otrādi.

Pēc sacensībām visa ģimene de-
vāmies uz Austrālijas ziemeļiem, 
jo tur ir siltāks. Uz lēdijas Eliotas 

salu lidojām 
desmitvietī-
gā  l idmašī -
nā. Visi trīs 
snorkelējām. 
Mamma un 
t ē t i s  n i r a 
ar  akvalan -
gu, man vēl 
nav attiecīga 
ser t i f ikā ta . 
Mājās atgrie-
zāmies caur 
Malaiziju.

- Kā Lat-
v i j ā  g ū t 
augstu pro-
f e s i o n a l i -
tāti klinšu 
kāpšanā?

-  L a t v i j ā 
profesionālu 
treneru nav, 
mans trene-
ris ir  tētis. 
Labi treneri 
i r  Krievi jā , 
Austrijā, Če-
hijā. Pasau-
l ē  spēc īgā -
kā meitene 
manā vecu-
ma grupā ir 
a u s t r i e t e . 

Klinšu kāpējas līdervalsts nav.
Kopā ar profesionālu treneri 

esmu kāpusi klintīs Jaltā. Esmu 
braukusi kopā ar Krievijas izlasi uz 
treniņiem. Šogad ar krievu kāpē-
jiem biju Karēlijā. Pirms pasaules 
čempionāta Krievijas izlases gal-
venie treniņi notika Maskavā, kur 
trenējos arī es.

Esmu piedalījusies sacensībās 
praktiski visās Eiropas valstīs.

- Kādas īpašas iemaņas jāiz-
kopj treniņos?

- Galvenais ir kāpjot balstīt svaru 
uz kājām, bet, lai noturētos, vajag 

spēcīgus pirkstus. Kāpjot, tie kļūst 
stipri. Regulāra ir pievilkšanās pie 
stieņa, pietupieni uz vienas kājas, 
tiek trenēta vēderprese. Vājākais 
punkts ir rokas, tāpēc tām ir jāveltī 
īpaša vērība.

- Ekipējums?
- Drošības josta. Speciālas kurpī-

tes ar zoli no gumijas pēdas formā, 
augšā audums, mīkstas, lai izjustu 
aizķeri. Vēl ir magnēzija maisiņš 
– to izmanto, lai rokas nesvīstu un 
neslīdētu, tas tiek piestiprināts pie 
muguras. Treniņtērpam ir jābūt 
ērtam.

- Vai mācības sporta dēļ ne-
cieš?

- Pēc treniņiem mājās esmu ap 
11 vakarā, tāpēc mācos tūlīt pēc 
skolas, kāda stunda laika iznāk... 
Esmu «labiniekos».

- Kāds sportā ir nospraustais 
mērķis?

- Man patīk kāpt. Patlaban man 
ātrumkāpšanā Eiropā ir 4. vieta. 
Kāpšu, kamēr vien varēšu savie-
not ar mācībām.

- Perspektīvie nodomi?
- Droši vien uzņēmējdarbība. 

Sports paplašina redzesloku. Varu 
apceļot daudzas valstis, skaistas 
vietas. Itālijā ir Arco, tur ir daudz 
klinšu maršrutu. Stāvi uz klints, 
apakšā romantiska pilsētiņa, mazi 
cilvēciņi un visu apspīd spoža 
dienvidu saule. Kāds prieks, ka 
maršruts pievārēts!

- Atšķirība starp alpīnismu un 
klinšu kāpšanu?

- Mēs kāpjam tikai pa klintīm. 
Alpīnists kāpj kalnos, iet pa takām. 
Mani pastaigas kalnos kaut kā «ne-
velk», sevī jūtu vairāk sportisko 
azartu.

- Ja kurpītes maksā ap 100 
latu, un vēl visi pārējie izdevu-
mi... Summas sanāk krietnas.

- Daļēji atbalsta valsts, taču bez 
ģimenes izpratnes un finansiālā 

atbalsta es nespētu 
sportot tādā līmenī.

- Patiesībā viens 
klintīs nav kāpējs.

- Jo kāpšana klin-
tī notiek pa pāriem, 
viens kāpj, otrs no-
drošina.

Tādā veidā  iepa -
zīstu  c i lvēkus,  ar ī 
ārzemniekus. Valodas 
ir ļoti nepieciešamas. 
Pārsvarā sazinos an-
gļu valodā, zinu krie-
vu valodu, mācos vēl 
pāris valodu.

-  Ja  o l imp iāžu 
programmā iekļaus 
klinšu kāpšanu, vai 
2012.gadā Londonā 
ir cerība ieraudzīt 
latvieti Elzu?

-  Š o d i e n  u z  š o 
jautā jumu atb i ldēt 
nevaru. Zinu to, ka 
kāpšu: šodien, rīt un 
aizparīt.

Anna Veidemane
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Elvīra Bendrupe (1915)
Fausta Bērziņa (1932)
Tatjana Borisenoka (1930)
Arnis Bučiņš (1967)
Olimpijs Fomins (1932)
Nikolajs Gasparevičs (1950)
Leontine Gruģe (1930)
Fjodors Ivenkovs (1932)
Edgars Knope (1929)
Zinaida Krasņakova (1923)
Velta Kugelberga (1913)
Anna Mazure (1939)
Leonora Ozola (1919)
Olga Pare (1920)

Jekaterina Peipiņa (1931)
Dailis Rozenfelds (1926)
Elvīra Strazdovska (1920)
Ignats Strods (1936)
Tatjana Tarasova (1913)
Rūdolfs Učelnieks (1908)
Zenta Vanaga (1921)
Serafima Zaša (1927)
Zelma Ziemele (1918)

• 3.02. plkst.16 pensionāru sapulce. 
Viesos -  kapella «Alberts» un zīda apglez-
nošanas meistare Andra Meinerte. Ieeja 
– brīva

• 3.02. plkst.18.30 1. kursu nodarbība 
«Sevis harmonizēšana».

• 4.02. plkst.18 zīda apgleznošanas kursi. 
• 6.02. plkst.18 lekcija «Cilvēka neapmierinātības un 

problēmu cēloņu novēršana». Lektore – Elvita Rudzāte. 
Ieeja – Ls 1,00

• 7.02. plkst. 15.30 deju kolektīvu koncerts «Ziemas 
sadancis». Ieeja – Ls 1,00

• 13.02. plkst.18 lekcija «Ģimene, mīlestība, greiz-
sirdība un sekss».  Lektore – Elvita Rudzāte. Ieeja 
– Ls 1,00

• 13.02. – 27.02. Jelgavas rajona skolu lietišķās 
mākslas pulciņu darbu izstāde «Ar vilciņu Rīgā brau-
cu».

• 14.02. plkst.13, plkst.16 koncerts «Sirsniņpops». 
Piedalās: Ozolnieku tautas nama bērnu muzikālais 
teātris «Nianse», Jelgavas Bērnu un jauniešu mūzikas 
kluba muzikālais teātris. Fināla pārsteigums – koncerta 
dalībnieku vecāku šovs! Viesi – grupa «Podziņas» no 
Rīgas. Ieeja – Ls 1,00

• 21.02. plkst.17 vēderdeju koncerts. Ieeja – Ls 
2,00

• 24.02. plkst.18 atmiņu vakars «Sveču gaismā». 
Aicināti vīru kora «Zemgale» un ansambļa «Madaras» 

dziedātāji.
• 27.02. plkst.18 lekcija  «Materiālā labklājība». 

Lektore – Elvita Rudzāte. Ieeja – Ls 1,00

Biļešu iegāde darba dienās no 16 – 20
Informācija pa tālr: 26525350; 63050144

Mīļi sveicam februāra jubilārus!
Ar ziemām un vasarām
Prom mūsu gadi iet,
Un tāpēc tie ir jāsavāc
Pa reizei vienuviet.

To gaismā vari saskatīt,
Kas bijis jauks, kas grūts,
Ko esi projām devusi,
Kas ir no citiem gūts.

Ņinu Anderšmiti
Āriju Pastori
Veru Brūveri
Rutu Gegžņu
Vizmu Meldriņu
Leonoru Kravali
Vladi Simanoviču
Osvaldu Štrēmu

Novada dome

Ir uzsākts darbs pie mājas lapas www.ozolnieki.lv sadaļu 
apvienošanas, nomaiņas un informācijas aktualizēšanas. 
Tāpēc ,mīļie novada iedzīvotāji, uzņēmēji, iestāžu, kolektīvu 
un citu institūciju pārstāvji un vadītāji! Esiet atsaucīgi un 
lūdzu precizējiet mājas lapā jau esošo info vai sūtiet jaunus 
datus ar attēliem par savu uzņēmumu, iestādi, kolektīvu! 
Kopīgiem spēkiem veidosim ērtu, pilnvērtīgu, aktuālu, 
saturīgu mājas lapu!

Savu informāciju lūdzu sūtiet uz e-pastu: liga.
tamberga@ozolnieki.lv ,  nāciet uz informācijas 

centru darba dienās no plkst. 9.00-17.00 Rīgas ielā 29 
(otrajā stāvā) vai zvaniet pa tālruni 63085179.

Meklējam saimniekus «laimes» kaķenei!
Paldies visiem, kas atbalstīja un ar mums kopā juta milzu 

gandarījumu, atrodot saimniekus un jaunas mājas visiem 4 
kaķēniem, kuri piedzima tautas namā Valsts svētku laikā.

Šobrīd jaunā kaķu māmiņa vēl mitinās mūsu telpās, jau 
atkopusies pēc sterilizācijas operācijas, bet es ļoti ceru, ka 
pavisam drīz atradīsies kāda jauka ģimene, kas trīskrāsu, 
tautā saukto  «laimes» kaķenīti vēlēsies lolot savās mājās. 
Kaķu meitene ir jauneklīgi draiska un ar neatkarīgai prin-
cesei raksturīgu dabu, bet izrāda pieķeršanos cilvēkiem un 
ilgojas pēc mīkstas guļvietas un rūpēm pastāvīgā miteklī. 

Lūdzu zvaniet pa tālr: 26525350
Rita Barona, tautas nama direktore

Ānes bibliotēka 
atrodas jaunās telpās Ānes kultūras namā

Darba laiks:
Pirmdien slēgts;  otrdien 11.00-19.00
Trešdien metodiskā diena
Ceturtdien 11.00-19.00; piektdien 11.00-19.00
Sestdien 12.00 - 19.00;  svētdien slēgts

Bibliotēkā bezmaksas internets

Ozo ledus hallē gadu mija 
noritēja interesantos pasāku-
mos. Vispirms  31.decembrī 
ap pusdienlaiku tika atklāts 
pirmais Vecgada miniturnīrs 
hokejā. Šo aizraujošo spēļu 
dalībnieki, kad hokejisti sa-
cenšas, spēlējot 3 pret3 šķēr-
sām laukumam,pārsvarā bija 
aktīvie Ozolnieku hokejisti 
ar piebraucējiem no Jelgavas 
puses. Kopā šim turnīram 
bija pieteikušās astoņas ko-
mandas ar visneiedomājamā-
kajiem nosaukumiem. Sīvās 
cīņās gan grupu spēlēs, gan 
arī pēc tam izslēgšanās mačos 
stiprākie izrādījās hokejisti no 
Mītavas „ Dinamo” koman-
das, otro vietu ieguva koman-
das „Brothers” pārstāvji, bet  
trešo vietu izcīnija „Vītnes” 
komandas spēlētāji.

Vairākās ledus hallēs var 
vecgada vakarā paslidot, bet 
mūsu Ozo ledus hallē varēja 
jebkuš slidot gribētājs Jauno 
gadu sagaidīt  ar šampanieša 
glāzi rokā slidojot, un uz 
vienas no halles sienām bija 
iespēja redzēt un dzirdēt 
prezidenta uzrunu. Priecē 

Slidojot ar 
šampanieša glāzi

tas,  ka bija ieradušies ne tikai 
ciema un tuvakās apkaimes 
iedzīvotāji, bet pat dažs labs 
no Rīgas.  Pēc šī ,vairāk vai 
mazāk  eksperimenta, seci-
nājām, ka šāds 31.decembra 
scenārijs varētu kļūt par 
tradīciju.

11.janvārī pirmoreiz Ozo 
ledus hallē notika viens no 
Latvijas Bērnu un Jaunatnes 
Čempionāta posmiem U-11 
grupā. Sabraukumā piedalījās 
divas komandas no Rīgas , kā 
arī pa vienai no Brocēniem 
un Valmieras. Jaunie censo-
ņas aizvadīja divas spēles ( 
katra komanda),kurās savu 
pārākumu pierādīja abas ko-
mandas no Rīgas. Ņemot vērā 
treneru izteiktās atziņas par 

mūsu halli, ceram ,ka Latvi-
jas hokeja federācija biežāk 
uzticēs mums šādu turnīru 
uzņemšanu.

17.janvārī notika arī kārtējā 
Latvijas atklātā čempionāta 
spēle hokejā, kurā HK OZOL-
NIEKI/ Monarch sacentās ar 
SK Liepājas Metalurgs- 2. 
Liepājnieki demonstrēja sa-
mērā ātru, saturīgu hokeju 
un uzvarēja ar pārliecinošu 
rezultātu 9:2. Lai iekļūtu 
stiprāko četriniekā, kurš 
piedalīsies Latvijas atklātā 
čempionāta finālposmā HK 
OZOLNIEKU/Monarch ko-
mandai vajadzētu iespringt 
un gūt vairākas uzvaras atli-
kušajās regulārā čempionāta 
spēlēs.

Pasākumi Ozo ledus hallē:

• 8. februārī pl. 12:30 spēle 
U-18 Latvijas meiteņu izlase 
pret zēnu komandu „Smilte-
nes Vanagi”
• 14.februārī Miniturnīrs 
hokejā 1. posms.
• 28. februārī pl. 13:00 Latvijas atklātā čempionāta spēle 
hokejā HK OZOLNIEKI/Monarch pret HK CONCEPT.

Gleznošana uz zīda sagādā 
patiesu prieku un ļauj izpaus-
ties. Zīds vienmēr licies kas 
īpašs - tilts starp materiālo 
un garīgo, reālo un nereālo.  
Krāsām uz zīda ir pašām sava 
dzīve. Vienmēr prātā kāda 
doma, pirms sāc gleznot, taču, 
kad darbs ir pabeigts, krāsas 
pašas ir pateikušas savu. Radīt 
gleznojumus zīdā ir materializēt 
savas domas, sapņus un mīlestī-
bu.  Gatavam zīda gleznojumam 
nepieciešama mīlestība, uzma-
nība, rūpes, ko, bez šaubām, tas 
ar uzviju atdod cilvēkam, kurš 
to nēsā.  Mana dzīves filozofija 
ir realizēt savus sapņus un 
talantus, neatstāt tos novārtā, 
un dalīties tajā ar cilvēkiem visā 
pasaulē.  Vissvarīgākās vērtības 
dzīvē ir patiesa draudzība, mī-
lestība un ģimene. Mācieties 
kopā ar draugiem, meitām vai 
mammām, tas dos  jums iespēju 
pavadīt kopā vairāk laika, labāk 
iepazīt vienai otru, radīt  oriģi-
nālas, neatkārtojamas lietas. 

Gaidīšu Jūs 3.februārī 
plkst.18.30 tautas nama 
gleznošanas telpā 3. stāvā.

Andra Meinerte, 
kursu vadītāja tālr.26323655  

Kādēļ 
mācīties 
apgleznot zīdu?


