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Ozolnieku meliorācijai – 60!

Īpaši, ļoti gaidīts notikums novadā bija melioratoru saiets par godu meliorācijas sešdesmitgadei

SIA «Ozolnieku KSDU» ir 
apkopojusi datus par ūdens uz-
skaiti Ozolniekos un Brankās.

Aptuveni trešā daļa klientu norē-
ķinās par patērēto ūdeni atbilstoši 
patēriņa normām.

Ir klienti, kuri patērē ūdeni vairāk, 
citi mazāk. Rādītājs ir atkarīgs no dek-
larēto iedzīvotāju skaita īpašumā.

Komunāldienests ir konstatējis 
neatbilstību starp aprēķināto un reāli 
patērēto ūdens daudzumu, kas atse-
višķos gadījumos ir ļoti liela.

Piemērs. Kāda ģimene saņēma 
rēķinu par ūdens patēriņu mēnesī  
19 m3, reāli tika patērēti divarpus 
kubikmetri.

Līdz šim izvēle likt vai nelikt ūdens 
plūsmas mērītājus, bija atstāta klientu 
ziņā. Apzinoties pašreizējo ekonomis-
ko situāciju valstī, mūsu uzņēmums 
piedāvā izbūvēt ūdens mērītāju 
mezglus ar atmaksu gada laikā, tātad 
apmaksāt nāktos divus latus mēnesī. 
Iepriekš minētajā piemērā jaunajā 
variantā ekonomija būtu divarpus 
latu mēnesī.

Kā norēķināsimies par patērēto ūdeni?
Novada dome ir paredzējusi veikt 

grozījumus noteikumos par ūdens 
apgādi un kanalizāciju. Lai veicinātu 
ūdens mērītāju jeb skaitītāju uzstādī-
šanu, būs ieteikums palielināt ūdens 
patēriņa normas atbilstoši Latvijas 
būvnormatīviem.

Dome ir nodevusi SAC «Zemgale» 
katlu māju komunāldienesta bilancē. 
Lai nepalielinātu siltumenerģijas 
tarifus, tiks uzstādīta koģenerācijas 
iekārta SAC «Zemgale» katlu mājā.

Energoefektivitāti kāpinās arī eko-
nomaizera uzstādīšana Kastaņu ielas 

katlu mājā.
Apsveram iespēju veikt atsevišķu 

siltumtrašu posmu rekonstrukciju.
Ir izstrādāti priekšlikumi māju 

apsaimniekošanas maksai Ozolnie-
kos un Spartakā, tie ir iesniegti māju 
vecākajiem. Pēc šo priekšlikumu 
diskusijām ar iedzīvotājiem un to 
apstiprināšanas būs zināma dzīvokļu 
saimniecības tālākā attīstība šajā 
gadā.

Aldis Kluburs, SIA «Ozolnieku 
KSDU» valdes priekšsēdētājs

LR Reģionālās attīstības un paš-
valdību lietu ministrija (RAPLM) ir 
izvērtējusi pašvaldību administra-
tīvos izdevumus.

Administratīvo izdevumu apmērs, 
vērtēts latos uz vienu iedzīvotāju, no-
vadu pašvaldībās krasi atšķiras. Piemē-
ram, Ventspils, Pāvilostas, Pļaviņu un 
Ciblas novados administratīvie izdevu-
mi uz iedzīvotāju ir virs 100 latiem.

Vismazākie izdevumi ir Ozolnieku 
novadā (Ls 24,03) un Mārupes novadā 
(Ls 11,27). Vidējais rādītājs valstī – Ls 
41,43.

Novada iedzīvotāji var būt gandarīti, 
ka Ozolniekos saimniekots racionāli, 
ar gandrīz divreiz zemākām admi-
nistratīvām izmaksām salīdzinājumā, 
piemēram, ar Ventspils novadu un 
citiem novadiem.

Saimniekots 
prasmīgi

Ozolnieku vidusskolā ir pabeigta telpu pielā-
gošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucē-
jumiem.

Izbūvēts lifts, paplašinātas telpu durvis, pārbūvētas 
2. stāva tualetes, kas tagad ir ērti lietojamas invalīdiem. 
Atsevišķa tualete paredzēta skolotājiem. Nomainīts 
otrā stāva gaiteņa grīdas klājums, veikts kosmētiskais 
remonts.

Celtniecības darbus veica SIA «Lata CMD», netraucē-
jot mācību procesam – vakaros un izejamās dienās. Veikto 
darbu izmaksas – aptuveni Ls 60 tūkst.

Ieekonomējot līdzekļus šajā objektā, pašvaldībai ir 
iecere veikt uzlabojumus arī ēkas 3. stāvā.

Skolotāja Lolita Meinharde: «Izdarītais dod iespēju 
skolēniem invalīdiem vieglāk integrēties sabiedrībā. Tādi 
labiekārtojumi ir reti kurā skolā! Sakopta vide ieaudzina 
jauniešos pozitīvismu, kārtības izjūtu, patiku uzturēties 
skolā.»

Skolā kļuvis 
ērtāk, skaistāk
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Būvvalde

Nolēma:
- Apstiprināt 2009.gada pamatbu-

džeta izpildi:
1.1.0. Skaidras naudas atlikums 

gada sākumā Ls 261884
1.1.1. ieņēmumos Ls 5678614
1.1.2. izdevumos Ls 5052863
1.1.3. aizņēmuma atmaksa Ls 

155148
1.1.4. budžeta līdzekļu atlikumu 

31.12.2009. Ls 732487
1.2. Apstiprināt 2009.gada speciālā 

budžeta izpildi :
 Skaidras naudas atlikums gada 

sākumā Ls 64176
1.2.1. dabas resursu nodokļa ieņē-

mumos Ls 47583
1.2.2. dabas resursu nodokļa izde-

vumos Ls 98846
1.2.3. dabas resursu nodokļa lī-

dzekļu atlikumu 31.12.2009. Ls 
12913

Skaidras naudas atlikums gada 
sākumā Ls 27246

1.2.4. autoceļu fonda ieņēmumos 
Ls 113115

1.2.5. autoceļu fonda izdevumos 
Ls 1199954

1.2.6. autoceļu fonda līdzekļu atli-
kumu 31.12.2009. Ls 20366

Skaidras naudas atlikums gada 
sākumā Ls 21496            

1.2.7.pārējie speciālā budžeta lī-
dzekļu ieņēmumos Ls 3769

1.2.8. pārējie speciālā budžeta 
līdzekļu izdevumos Ls  216

1.2.9. Aizdevuma atmaksa Ls -
21000 līdzekļu atlikumu 31.12.2009. 
Ls 46049

Skaidras naudas atlikums gada 
sākumā  Ls 21606            

1.2.10. ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumos Ls 53352

1.2.11. ziedojumu un dāvinājumu 
izdevumos Ls 74055

1.2.12. ziedojumu un dāvinājumu 
līdzekļu atlikumu 31.12.2009. Ls 
903

- Apstiprināt Ozolnieku novada 
būvvaldes nolikumu.

- Apstiprināt saistošos noteikumus 
11 dažādās jomās.

- Apstiprināt vienošanos par grozī-
jumiem līgumos.

- Apstiprināt Ozolnieku novada do-
mes sociālo lietu komitejas 15.12.09. 

sēdes protokolu nr.26 un 12.01.10. 
sēdes protokolu Nr.1 par trūcīgas 
ģimenes statusa piešķiršanu, sociālo 
pabalstu un brīvpusdienu piešķiršanu 
novada maznodrošinātajām ģimenēm 
un dāvanu kartes piešķiršanu skolas 
piederumu iegādei.

- Apstiprināt SAC «Zemgale» 
nolikumu. 

- Noteikt Ozolnieku mūzikas 
skolas vecāku līdzdalības maksu at-
karībā no audzēkņu vidējās atzīmes 
1. semestrī.

- Noteikt Salgales mūzikas skolas 
vecāku līdzdalības maksu 2009./2010.
m.gada 2.semestrī  Ls 5 mēnesī.

* Apstiprināt audzēkņu vecāku 
līdzdalības maksas kārtību.

- Informēt sabiedrību par nodomu 
noteikt aizliegumu ģenētiski modifi-
cēto kultūraugu audzēšanai novada 
pašvaldības teritorijā.

- Uzņemt bērnus pirmsskolas 
izglītības iestādēs.

- Piedalīties Eiropas lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai līdzfinansē-
tā projektu konkursā, iesniedzot pro-
jektu «Tautas nama rekonstrukcijas 

Novada domes janvāra sēdē
II kārta un gājēju - veloceliņa izbūve 
Ozolnieku novada Ānes ciemā». 

- Piedalīties Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu projektā «Radošo indus-
triju attīstība Latvijas - Lietuvas 
pierobežas reģionā».

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu. 
- Piešķirt Latvijas ratiņbasket-

bola sporta federācijai Ozolnieku 
sporta centra zāles izmantošanu bez 
maksas Latvijas čempionāta spēļu 
ratiņbasketbolā rīkošanai 2010.gada 
23.janvārī.

- Izmaksāt pabalstu  sakarā ar ne-
nodrošināšanu ar vietu pirmsskolas 
izglītības iestādē četrām personām.

- Atteikties no pirmpirkuma tiesī-
bām uz nekustamajiem īpašumiem: 
«Lejasšvāgari» (Sidrabenes pag.), 
Viktorijas iela 12 (Ozolnieku pag.), 
«Mazzuši 5», «Mazzuši 4», «Maz-
zuši 1», «Mazzuši», «Novadnieki 
5»,  «Novadnieki 2», «Novadnieki 
1», «Novadnieki»,  «Novadnieki 5»,  
«Eži 1», «Milleri  2», «Milleri  4», 
«Eži  2»,  «Eži  3», «Eži  4»,  «Eži  
5»,  «Milleri  5»,  «Milleri  3», «Kalna 
ceļš 11» (Cenu pag.).  

Esam atvērti dialogam!
Lai nodrošinātu klientu un SIA «Ozolnieku KSDU» speciālistu savstar-

pējo komunikāciju, publicējam attiecīgos telefonus.
• Valdes priekšsēdētājs Aldis Kluburs, mob.tel. 29154694, e-pasts 

aldis@oksdu.lv
• Ūdenssaimniecības daļas vadītājs Artūrs Mingins, mob.tel. 29400628, 

e-pasts arturs@oksdu.lv
• Dzīvokļu saimniecības daļas vadītājs Pēteris Jakovelis, mob.tel. 29335018, 

e-pasts peteris@oksdu.lv
Bojājumu un avāriju pieteikšana
• Darba laikā tel. 63050111
• Ārpus darba laika tel 63050160, 29160344
• Ozolnieku  KSDU mājas lapas adrese www.oksdu.lv 
e-pasts info@oksdu.lv

Lai saņemtu Latvenergo norēķinu kartes, klientiem jāņem līdz: 
pase, trūcīgā statusa apliecinājums, elektroenerģijas norēķinu kvīts, 
kā arī pēdējā apmaksātā un tukša kvīts vai elektroenerģijas piegādes 
līgums.

Mērķgrupa: 
- GMI pabalsta saņēmēji;
- Trūcīgās ģimenes ar bērniem.
Kartes var saņemt Ozolnieku novada sociālajā dienestā un Sidrabenes 

pagasta pārvaldē pie sociālās darbinieces.

Latvenergo sociālā 
atbalsta kampaņa

Decembrī 
ekspluatācijā 
pieņemti objekti:

-  Sabiedriskās ēkas  1
-  Vienģimenes 
dzīvojamā ēkas  4
-  Saimniecības ēkas 4
-  Bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtas 1
-  Inženiertīkli 1
Kopā: 11

Kur gadījies, kur ne – Zvaigžņu ielā 
kādā pagalmā ieradies tīģeris – liels 
un spēcīgs, greznā kažokā. Izska-
tās, ka labā omā. Varbūt tieši viņš ir 
Tīģera gada vēstnesis novadā?

Tīģeris klāt!

Pirmais novadā reģistrētais pil-
sonis šogad ir Emīls Poga Cenu 
pagastā.

Tieši Ziemassvētkos laimējies 
pasaulē ierasties Raimondam Skre-
belim.

Aizvadītajā gadā Sidrabenē reģistrēti 
23 jaundzimušie, Ozolniekos un Cenu 
pagastā – 97.

Novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Ārija Lakmute reģistrējusi ap  pusotra 
simta miršanas gadījumu kā 2008., tā arī 
2009.gadā. Ā.Lakmute: «No šiem skait-
ļiem gandrīz pusi sastāda mirušie SAC 
«Zemgale», kur pansionāta iemītnieku 
no novada ir maz, bet lielākoties – no 
visas Latvijas».

Sidrabenes pagastā 2008.gadā reģistrē-
ti 24 miršanas gadījumi, 2009. – 20.

Kristāmvārdu izvēlē – klasika
Laulības 2009.gadā Ozolnieku Dzimt-

sarakstu nodaļā noslēdza 67 pāri, bet 
Sidrabenē – pieci. Aptuveni tāda pat aina 
bija 2008.gadā.

Kā Sidrabenes, tā Ozolnieku Dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrētie bērni ieguvuši 
latviskus kristāmvārdus: Marta, Emīlija, 
Krišs, Kārlis, Mārcis, Dārta, vēsturisko 
nozīmību atgūst Jānis. Savu spozmi 
atgūst latviešu vārdu klasika: Matīss, 
Reinis (viena persona!), Rūdolfs, Elza, 
joprojām topā ir Ieva.

Arī sidrabenieši godā ceļ pārbaudītas 
vērtības: Mārtiņš, Māris, Gusts, Katrīne, 
Dārta.

Citas izcelsmes vārdi jaunajiem no-
vadniekiem: Daniels, Patrīcija, Nikola, 
Kirils, Kristers.

Oriģinālu vārdu nēsātāji: Vanesa, Ra-
iens, Adrianna, Alisters.

Ziemas prieki ir tik daudz-
veidīgi – slēpošana, slidoša-
na. Ar kamaniņām no kalna 
brauc liels un mazs! Nereti... 
aizmirstot par bīstamību, 
par sekām.

Situācija Zvaigžņu ielā – pa to 
brauc kvadracikls, velkot aizmu-
gurē divpadsmitgadīgu slēpotāju. 
Kvadraciklu stūrē arī divpadsmit-
gadniece. Izbraucienu atvēlējuši 
vecāki. Ledus kārta uz ceļa vietām 
ir pat nemanāma. Ja slēpes paslīd 
krustām, un no aizmugures brauc 
automašīna, visas iespējas, ka tā 
slēpotājam var uzbraukt virsū. 

Ir jāzina, ka šādām izklaidēm 
piemēroti ir meža ceļi, kuru nova-
dā netrūkst, bet ne centra ielas!

Kad ragaviņām 
ir varens slīdējums

Pie kalna Skolas ielā ir ceļa zīme 
– ātruma ierobežojums 30 kilomet-
ri stundā. Taču arī šādos apstākļos 
nelaimes gadījumus nevar izslēgt. 
Lielā ātrumā traucas ragaviņas, 
izšļūcot pat pāri sniega valnim 
gar intensīvas autokustības ceļu. 
Nācies novērot, ka ragaviņās kopā 
ar bērnu sēž kāds no vecākiem 
– masa lielāka, slīdējums tālāks. 
Līdzīgos apstākļos Latvijā ir re-
ģistrēti vairāki negadījumi. Vai tos 
gaidīsim savā novadā?

Tikai mazliet apdomīguma, si-
tuāciju izvērtējuma, un ziemas 
prieki tiks baudīti pilnībā!

Arnis Joma, 
novada pašvaldības 

policijas priekšnieks
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Vai novadā tiks noteikts aiz-
liegums ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai?

Pamatojoties uz Ģenētiski mo-
dificēto organismu aprites likuma 
22.panta 2. un 4.punktiem, Ozolnieku 
novada dome saskaņā ar minētā liku-
ma norādītajiem punktiem izmanto 
pašvaldības tiesības un pēc savas 
iniciatīvas vai uz personas priekšliku-
ma pamata ar pašvaldības saistošiem 

Par ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanu

noteikumiem noteikt aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu au-
dzēšanai attiecīgajā administratīvajā 
teritorijā vai tās daļā. Ozolnieku nova-
da dome 2010.gada 19.janvāra domes 
sēdē pieņēma lēmumu :

1. Informēt sabiedrību par nodomu 
noteikt aizliegumu ģenētiski modifi-
cēto kultūraugu audzēšanai Ozolnie-
ku novada pašvaldības teritorijā uz 
nenoteiktu laiku.

2. Līdz 19.02.2010.publicēt pazi-

ņojumu par nodomu noteikt minēto 
aizliegumu laikrakstā «Ozolnieku 
Avīze» un Ozolnieku novada pašval-
dības interneta mājas lapā.

3. Iedzīvotājiem līdz 19.03.2010. 
priekšlikumus un iebildumus rakstis-
ki iesniegt Ozolnieku novada domes 
kancelejā, Stadiona ielā 10, Ozolnieku 
pagastā, Ozolnieku novadā vai elek-
troniskā formā.

4. Līdz 19.02.2010. informēt par 
nodomu noteikt minēto aizliegumu 

pašvaldības, kuru administratīvā teri-
torija robežojas ar Ozolnieku novada 
teritoriju – Jelgavas novadu, Olaines 
novadu, Iecavas novadu, Rundāles 
novadu, Bauskas novadu, Zemkopī-
bas ministriju, reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministriju, Valsts 
vides dienesta Jelgavas reģionālo 
vides pārvaldi, kā arī Valsts augu 
aizsardzības dienestu.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pa-
rakstīšanas brīdi.

Ziema šogad atnākusi ar 
sniegu un puteņiem, kā arī 
ar sāpīgo problēmu - ceļu 
caurbraucamību.

Ozolnieku novada pašvaldība 
rūpējas par to, lai būtu iztīrīti paš-
valdības ceļi, savukārt ceļinieki - 
VAS «Latvijas Valsts ceļi» Jelgavas 
nodaļa - tīra valsts ceļus. Ceļus uz 
mājām tīra paši īpašnieki. 

Šogad būtiski samazināti valsts 
piešķirtie līdzekļi ielu tīrīšanai 
ziemas periodā. Kāds būs finan-
sējums šajā gadā, skaidrības vēl 
nav. Pēc provizoriskiem datiem, 
šogad, salīdzinājumā ar pagājušo 
gadu, ceļu uzturēšanai būšot  par 
60 procentiem mazāk līdzekļu.  Tā 
ka situācija nav iepriecinoša. 

L a i  note iktu  pr ior i tātes  un 
nodrošinātu pēc iespējas dro-
šu iedzīvotāju nokļūšanu darbā 
un atgriešanos mājās, pašvaldī-
ba pirms ziemas perioda  ir ap-
stiprinājusi autoceļu uzturēšanas 
klases, kuru tīrīšanu, atkarībā 
no sniega daudzuma, nodrošinās 
prioritārā secībā. Tiek ņemti vērā 
deputātu norādījumi, īpaši nodro-

Kā tīrām ceļus
šinot krustojumu un sabiedriskā 
transporta maršrutu ielu, kā arī 
izglītības iestādēm pieguļošo ie-
lu un gājēju trotuāru uzturēšanu 
kārtībā.

Kā pozitīvo aspektu ietvju uztu-
rēšanas jautājumā var minēt paš-
valdības un Nodarbinātības Valsts 
aģentūras kopīgo projektu no-
darbinātības jomā jeb tā saucamo 
«simtlatnieku» programmu.

Pirms ziemas sezonas  pašvaldī-
ba iepirka un uz apdzīvotajām vie-
tām nogādāja kaisāmo smilti, ar to 
strādnieki nokaisa trotuārus, ielu 
krustojumus, dažādus kāpumus un 
citas nedrošas vietas. 

Atgādinu Ozolnieku novada sais-
tošo noteikumu punktu  2.16.6.3., 
kas nosaka, ka privātīpašumiem 
piegulošajās teritori jās ietves 
jāattīra no sniega 1,5m platumā 
(aizliegts mest sniegu uz ielas 
braucamās daļas un kraut sniegu 
sabiedriskā transporta pieturvie-
tu zonās). Ne vienmēr tas tiek 
nodrošināts. 

Arī šogad sadarbību turpinām un 
līgumus noslēdzam ar vietējiem 
uzņēmumiem. Tehnikas ziņā viss 

ir kārtībā, nav nekādu problēmu, 
lai ,  iestājoties salam, uzsāktu 
ielu kaisīšanu un tīrīšanu.  Šis 
jautājums gan vienmēr būs ak-
tuāls - vieniem liksies, ka ceļu un 
ielu tīrīšana ir uzsākta laikus, bet 
citiem - ka novēloti. Ņemot vērā 
finansiālās iespējas,  pašvaldība 
nenodrošinās ideālas, bet gan iz-

braucamas ielas un ceļus.
Ja nepieciešams, tiek piesais-

tīta arī komunālās saimniecības 
tehnika. Līdz šim no savām mājām 
vēl visi ir ārā tikuši, cerams, ka 
tā būs visu šo ziemu un neviens 
netiks bezcerīgi ieputināts.

Guntis Žeivots, 
novada domes speciālists    

«Jau vairākus gadus finan-
sējums Sidrabenes pagastā 
ceļu t īr īšanai  ziemā nav 
samazināts» - informē Sid-
rabenes pārvaldes vadītāja 
Eva Segliņa.

Šoziem sniega villaine varen 
bieza!

Pirmām kārtām pagastā tīra ceļus, 
pa kuriem kursē skolēnu autobuss, 
arī centrus – Emburgu, Garozu. 
Sniegu šķūrē pie skolām, kapiem, 
sabiedriskiem objektiem.

«Pagasta ceļus tīrām pēc vaja-
dzības, rūpīgi apsverot nepiecie-
šamību. Uzklausām arī iedzīvotāju 
domas. Pašvaldībai ir līgums ar 

Kad virpuļo sniegputenis
SIA «Rosība», kas ir vietējais 
uzņēmējs. Sabiedrībai ir attiecīga 
tehnika, pieredze, tā labi pārzina 
teritoriju. Ar «Rosību» mums pa-
veicies», - vērtē E.Segliņa.

Firma spēj operatīvi reaģēt uz 
krasi mainīgiem laika apstākļiem 
– ir ceļi, kurus reti tīra, bet ir 
ceļi, kurus nākas tīrīt pēc katra 

sniegputeņa. Iespēju un nepiecie-
šamības gadījumos no sniega tiek 
attīrīti arī pievadceļi uz attālākām 
lauku mājām.

Pārvaldes vadītā ja  sētnieku 
darbu vērtē atzinīgi. Sniegpilnajā 
laikā lieti noderot arī papildus 
spēki – 100 latu stipendiāti, darba 
pietiekot visiem.

Ir pabeigta Ozolnieku novada teritoriālā reforma. Laiks 
uzsākt aktīvas un regulāras sporta nodarbības. Ozolnieku 
Sporta centrs ir izstrādājis nolikuma projektu sportiskām 
aktivitātēm, uzsākot tās jau ar š.g. februāra mēnesi. Lū-
dzam atsaukties visus novada iedzīvotājus, jo šis pasākums 
ir domāts jums, jūsu veselībai, jūsu brīvā laika veselīgai 
aizpildīšanai.

Sāksim sportot regulāri !

Nolikums paredz organizēt sa-
censības 9 sporta veidos un 3 masu 
pasākumus. Lai aktivizētu, salie-
dētu, sapazīstinātu iedzīvotājus, 
iesakām izveidot komandas pēc 

lūdzam izvirzīt no sava reģiona 
sporta aktīvistu.

Sporta pasākumi notiks visa 
gada garumā, vairākās novada 
sporta bāzēs, iedzīvotājiem pie-
ejamos laikos darba dienu vakaros, 
sestdienās vai svētdienās. Precīza 
informāciju par sporta disciplī-
nām un laikiem būs pieejama pēc 
nolikuma apstiprināšanas novada 
mājas lapā, «Ozolnieku Avīzē».

Lai būtu iespēja sagatavoties 
sacensībām (novuss, galda teniss, 

sporta spēles u.c.),  Ozolnieku 
Sporta centrs piedāvā abonement-
sistēmu par nodarbībām,  t.i., Ls 
5 mēnesī  par katru sporta veidu 
(izņemot trenažierus). 

Kādu reģionu sadalījumu  pie-
dāvājat Jūs?

Ceram uz atsaucību!            
Tālrunis 63050526; 26440373.

Irēna Leitēna, 
Ozolnieku sporta centra 

direktora vietniece 

dzīvesvietas un pa reģioniem. 
Jāpiebilst, ka šī būs 1. spartakiāde 
un līdz ar to arī eksperiments, vai 
reģiona sadalījums ir līdzvērtīgs. 
Lai darbu varētu labāk organizēt, 
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Gunārs Barups Jelgavas Me-
liorācijas mašīnu stacijā sāka 
strādāt 1955.gadā, 10.gadus 
veica galvenā inženiera pienā-
kumus. Melioratora atmiņas 
sniedzas pus gadsimta garumā.

Kā sauca uzņēmumu, kurā strādāja 
Ozolnieku iedzīvotājs, to grūti sacīt, 
jo nosaukums mainīts... 8 (!) reizes.

AR VIļA LāčA SVēTĪBU
1950.gada 20.janvārī LPSR Minis-

tru Padome pieņēma lēmumu, kuru 
parakstījis Vilis Lācis, nodibināt 
Meliorācijas mašīnu staciju (MMS) 
ar bāzi Ozolnieku pagastā.

Sākumā apkalpojamā zona bija 
Zemgales vidiene. Tika komplektēta 
tehnika, galvenokārt padomjzemē ra-
žotie ekskavatori. Viens no pirmajiem 
mašīnistiem Valfrīds Jansons uz ek-
skavatora nostrādāja turpat 50 gadus. 
Speciālistu apmācība notika uz vietas, 
ar to nodarbojās pašu inženieri.

Ļoti svarīgi bija veidot ražošanas 
bāzi: noliktavas, garāžas, naftas bāzi. 
Sākās dzīvojamo ēku būvniecība. 
Pirmās dzīvojamās mājas tika uzcel-
tas Iecavas upes krastmalā, pēc tam 
ik pārgadus melioratori uzbūvēja pa 
dzīvojamam namam, kopumā uzceļot 
27 mājas.

VēRIENS BIJA PLAšS!
Mehāniskajā darbnīcā uzbūvēja 

pirmo daudzkausu ekskavatoru, pēc 

šī parauga sākās daudzkausu ekska-
vatoru ražošana Tallinā.

Laikā no 1950.gada līdz 1993.ga-
dam tika nodrenēti 146 tūkst. hektāru 
zemes Latvijā un ārpus tās.

Lielfermām bija nepieciešama 
pakaišu kūdra, to sāka ražot 1960.
gadā Kaigu purvā. Pieprasījums pēc 
kūdras bija liels.

Līdztekus meliorācijas darbiem 
būvēja ceļus, caurtekas, tiltus, ierī-
koja ganības.

Ozolniekos vienlaicīgi tika attīstīta 
gan ražošana, gan infrastruktūra.

Būvniecībai izvēršoties, akūta kļu-
va vajadzība pēc dzelzsbetona, tā tapa 
jauna ražotne.

Dzīvot pilnvērtīgi, aizraujoši
Melioratori daudz vērības veltīja 

cilvēka sadzīves vajadzībām, kultūras 
un sporta aktivitātēm. Vīri iekārtoja 
stadionu, sporta kompleksu, tika uz-
celta jauna pagastmāja. Arvīds Siliņš 
nodibināja slaveno Ozolnieku mo-
toklubu, kura vadību vēlāk pārņēma 
Alfreds Zamockis.

Kurš tolaik nezināja vīru kori 
«Zemgale», ansambli «Madara»? 
Teātra uzvedumi tapa viens pēc otra 
– sākumā režisors bija Jānis Lūsēns, 
vēlāk Guntis Krūmiņš.

Ļoti aktīvi darbojās mednieki un 
makšķernieki.

Lielu paldies ir pelnījuši visi meli-
oratori. Pašā sākumā darba apstākļi 
bija īpaši smagi – nakšņot nācās 

Noteicošais bija darba tikums

šķūņos, reti kurā kolhozā bija ēdnīca. 
Sevišķi grūti klājās vienkausa ekska-
vatoristiem un buldozeristiem, kuri 
strādāja tālu no ceļiem, mājās tika 
vienīgi nedēļas beigās.

VēRTē BIJA 
DARBA TIKUMS

Pret apkārtējo vidi tolaik bija cita 
attieksme. Par teritorijas sakopšanu 
nemitīgi rūpējās gan dārznieces, gan 
viņu palīgi skolēni. Ja pats esi savu 
roku pielicis, tad prātā nenāk postīt! 
Strādāja vecāki, savu nodarbi atrada 
arī viņu bērni. Tā bija patiesa darbau-

dzināšana! Diemžēl darba mīlestība 
jauniešiem ir zudusi.

Strādīgums, latviskais darba tikums 
bija direktora Jāņa Ieviņa mēraukla. 
Tikai un vienīgi pēc tā pieņēma 
darbiniekus, nevis pēc biogrāfiskiem 
datiem. Drosmīgais, gudrais vadītājs 
nebaidījās darbā pieņemt represētos. 
Ieviņš necieta žēlabas, sūrošanos par 
grūtībām. Ar savu stāju, kompetenci 
un darbu viņš visiem bija paraugs.

Kāpēc šodien iznīkusi meliorācija? 
Skaidrojums ir īss – nav nopietnas 
lauksaimnieciskās ražošanas, nav 
meliorācijas.

«Ozolnieku panākumu pa-
matā ir to vīru un sievu vei-
kums, kuri nebaidījās melna, 
smaga darba, grūtību, bija 
domājoši un uzņēmīgi» - me-
lioratoru saietā savus bijušos 
darbabiedrus uzrunāja novada 
vadītājs Māris Ainārs.

Apritējusi jau 60. gadskārta, kopš 
Ozolniekos ienāca melioratori. 
Nopietns iemesls, lai atskatītos 
uz kopīgā darba gaitām, iegrimtu 
atmiņās.

Zālē bija grūti atrast brīvu vietiņu 
– tik liela bija melioratoru vēlme 
satikt savējos.

Meliorācijas gadi bija īpašas pa-
cilātības un saimnieciskās rosmes 
laiks – to vakarā atzina daudzi, arī 
Jānis Melders, PMK – 13 pēdējais 
priekšnieks, kurš 90.gados esot pats 
sevi atbrīvojis no darba.

Melioratoru piemiņas akmenī 
Ozolnieku centrā būs iegravēts: 
ANNO 1950. Tad arī iesākās laik-
posms, kas jau kļuvis leģendārs.

Par to, kas savulaik noticis Ieca-
vas krastos, kā veidojušies Ozol-
nieki, cik aktīva bijusi sabiedriskā 
dzīve Latvijas brīvvalstī, mākslas 
valodā vēstīja Ozolnieku amatier-
teātra aktieru interpretācija.

Meliorācijas ziedu laikā sabied-
riskā dzīve uzbangoja īpaši augstu. 
Pašaizliedzīga kultūras druvas ko-
pēja bija Velga Freimane. Slavens 

bija daudzskaitlīgais vīru koris, 
izrādes iestudēja drāmas ansamb-
lis, dejoja tautas dejas un vīri pūta 
taurē. Vokālais sieviešu ansamblis 
«Madara» melioratorus pārstāvēja 
pat Maskavā, Centrālajā televīzijā, 
kas sociālisma gados bija īpašs pa-
godinājums.

Tikšanās vakarā klausītājus ie-
līksmoja koris «Līga», deju kopa 
«Ozolnieki», ansamblis «Madara» 
un viesi – deju kolektīvs «Laipa».

1958.gadā Ozolnieku «fizkolek-
tīvu» atzina par labāko rajonā, pa-
teicoties sportiskā gara jundītājam 

galvenajam grāmatvedim Jānim 
Kugelbergam. Tieši pēc viņa inicia-
tīvas tika uzsākta stadiona būve, ar 
ko tālākos gados saistās sportiskākā 
pagasta vārds visā Latvijā.

Tehnisko sporta veidu klubs 
«Ozolnieki» bija sava veida pagasta 
logo – ik puišelis zināja par Ozolnie-
ku «dzelžu vīru» motoveiksmēm.

Fotogrāfijas ataino Melioratoru 
dienas, spartakiādes, salidojumus, 
tūrisma pārgājienus, ekskursijas un 
Jāņu svinības.

To visu nodrošināja finansiālais 
pamats – augstie darba rādītāji. 

Laiks visu noliks savā vietā
Ozolnieku melioratori visā PSRS 
bija līderos! Lai zemīte dotu labas 
ražas, tika rakts, drenēts, susināts, 
celti aizsprosti, kaļķota zeme. 

Sarīkojumā tautas nama direktore 
Rita Barona nosauca garum garos 
sarakstus – melioratoru vārdus, kuru 
rokas un prāti kaldinājuši vienmēr 
godam nesto Ozolnieku vārdu.

Par meliorācijas gados izdarīto lie-
cina padzeltējušu albūmu kaudzes, 
izgriezumi no preses. Divās tautas 
nama zālēs gar sienām izvietotas 
planšetes, kurās ielūkoties būtu de-
rīgi visiem novada skolasbērniem.

Ar aizrautību sirmie kungi un 
dāmas vērās kinofilmu kadros. Kāda 
jaunības degsme un spars! Un ticība 
gaišai rītdienai! Filmas reizē ir arī 
liecība par meliorācijas tehnikas at-
tīstību. Ies gadi, viss saglabātais iegūs 
vēl lielāku vēsturisko nozīmību.

Vakara gaitā cildināti tika daudzi. 
Taču – kuru drīkst nepieminēt? Vai 
grāvrača darbs būtu maznozīmīgāks 
par inženiera veikumu?

Ikvienam no kuplās melioratoru 
saimes pienākas visdziļākās cieņas 
apliecinājums. Viņu godprātīgais, 
sūrais darbs tolaik ļauj zelt dru-
vām šodien. Bet turpmāk? Pārāk 
daudz, vērtējot nākotnes izredzes, 
izskanēja pesimistisku toņu... Var-
būt uzticēsimies īsta darba rūķa, 
galvenā inženiera Kārļa Ūdera 
pravietojumam: «Laiks visu noliks 
savā vietā.»
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Meliorācijas ziedu laikus 
un norietu labi pārzina no-
vada vadītājs Māris Ainārs. 
Melioratora karjera – no 
grāvrača līdz iecirkņa priekš-
niekam.

«OA» jautājums: «Kā vērtēt 

Pamatā bija melioratoru godaprāts
sociālisma laika mantojumu, tā 
saistību ar šodienu?»

- Vesela paaudze Ozolniekos 
izmanto to saimniecisko bāzi, kuru 
radīja iepriekšējā paaudze, galveno-
kārt melioratori. Nosaukšu galvenos 
objektus: vidusskola, bērnudārzs, 
sporta bāze, ambulance u.t.t. Vei-

dojām infrastruktūru: ūdensapgādi, 
attīrīšanas ietaises, kolektorus, 
artēziskās akas, siltumapgādi, ielu 
segumu un apgaismojumu u.c. 
Tieši tāpēc vēlāk daudzās vietās 
tapa jaunuzceltie ciemati, jo tur bija 
radīti priekšnoteikumi.

Ozolniekos savulaik darbojās četri 

ar meliorāciju saistīti uzņēmumi, 
kuri, mainoties citai sociālajai for-
mācijai, godprātīgi nodeva savus 
objektus pašvaldībai. Uzskatu, ka 
tieši melioratoru attieksme, iz-
pratne par sabiedrības vajadzībām 
bija noteicošais faktors pašvaldības 
tālākā attīstībā.

Kūdras ieguve savulaik bija 
PMK-13 ražošanas atzars. 
Tagad tā ir ražotne ar starp-
tautisku vārdu.

SIA «Laflora» valdes priekšsē-
dētājs Uldis Ameriks bija PMK-13 
pēdējais galvenais inženieris – tātad 
atvase no meliorācijas celma.

Saietā Uldis bija starp savējiem, 
un tomēr viņa skatījums vairāk bija 
vērsts uz rītdienu, mazāk – atmiņu 
apcerē.

- Kā uztverat melioratoru darba 
svētību?

- Divos aspektos. Melioratīvie 
pasākumi bija bāze, uz kā tika radīta 
lauksaimnieciskā ražošana. Otra puse 
– nacionālā pašapziņa. Melioratori 
bija pārliecināti patriotisma paudēji: 
darbā, sadzīvē, vidē, sabiedriskajos 
procesos. To spilgti pierāda meliora-
toru aktīvā līdzdalība barikāžu laikā.

- Acīm redzams fakts: meliorā-
cijas noriets patlaban.

- Kvalitatīva, plaša meliorācija ne-
var būt bez nopietna valsts atbalsta, 
bet tā patlaban nav. Zaudēta augst-

Būt saimniekam savā zemē

skolā ir fakultāte, zaudēts zinātniski 
pētnieciskais institūts, bet viss taču 
ir kopsakarībās!

- «Laflora» spējusi iekarot savu 
vietu biznesa pasaulē.

- Tāpēc, ka ir atrasts savs brends. 
Tiek ražots produkts, kas cilvēkiem ir 

nepieciešams, bet resursi ir vietējie.
Ar savu produkciju esam iegājuši 

visos pasaules kontinentos, atskaitot... 
Antarktīdu. Eksportējam kūdras sub-
strātu dažādiem pielietojumiem aptu-
veni 80% apjomā no kopražojuma.

- Rītdiena nebiedē?

- Vienīgais, kas varētu radīt grūtī-
bas – valsts veidoti šķēršļi, piemē-
ram, drastiski patvaļīga pieeja resursu 
izmantošanā vai izmaiņas nodokļos.

- Slavas lauri jums patiešām nā-
kas – gan dodat darbu, gan turat 
patriotisma «kanti».

- Tā ir patiesība, ka mūsu nozarē 
kontrolpakete parasti ir ārzemnieku 
rokās, mēs esam izņēmums. Sadarbo-
jamies ar vāciešiem, veiksmīgi, taču 
firmā noteicēji esam mēs, latvieši. 
Mūsu darbinieki visi kādreiz strā-
dāja PMK-13. Te arī saskatu darba 
veiksmes.

Ozolniekos ir vienmēr bijusi augsta 
intelektuālā vide, ko, protams, veido 
cilvēki ar attiecīgu izglītību un pašap-
ziņu. Arī tagad, kad novads ir admi-
nistratīvi un teritoriāli paplašinājies, 
Ozolnieki spēj saglabāt savu garu, 
savu harizmu. Tāpēc, ka ir spēcīgas 
saknes! Arī mūsu uzņēmējdarbība ir 
sakņota Ozolnieku tradīcijās. Latvijas 
resursi interesē pasaulē daudzus. To 
apsaimniekotājiem ir jābūt mums 
pašiem, nevis ārzemniekiem!

Anna Veidemane

Pasmaidot par labu joku vai 
piedzīvojumu, vieglāk kļuva cilāt 
lāpstu, - tā radās melioratoru 
īpašā folklora.

Vispatiesākie stāsti no mutes mutē 
apauga ar leģendām, tā tapa «Meliora-
tora piedzīvojumi», ko sagatavojusi 
Latvijas Meliorācijas biedrības Veterānu 
sekcija.

xxx 
LLA profesors Leppiks vienā lekcijā 

teica: «Ārsts savas kļūdas norok zemē, 
bet inženiera kļūdas aprok viņu pašu». 
Viņa teiktais Ķegumā piepildījās pārāk 
burtiski. 

(Leons Magelis) 

xxx
Ar drenu meistaru Žani bija atgadī-

jusies liela nelaime Auces tualetē. Viņa 
svaru nebija izturējuši jau iepuvušie grī-
das dēļi un viņš bija iekritis mēslu bedrē. 
Vīrs devies uz pretējā mājā esošo miliciju, 
bet tie viņu tādu smirdošu dzinuši ārā. 
Žanis ilgi skraidījis pa Auci, līdz dabūjis 
nomazgāties un apģērbt tīras drēbes.

xxx
Sākumā meliorācijas iestādes nosau-

kums bija MMS, tad nosaukumi palika 
arvien garāki un sarežģītāki.

Kā vienkāršs, ar meliorāciju nesaistīts 
cilvēks varēja paturēt prātā: «Speciali-
zētā meliorācijas celtniecības pārvalde 
(«SMCP»)? Tika atrasts vieglāk iegau-

mējams nosaukums: «Strādā mazāk, 
citādi pārstiepsies». 

(Uldis Pudelis)

xxx
Pēc Sesavas upes regulēšanas dar-

biem bija palikušas lielas neizlīdzināto 
zemju kaudzes. Pie pārsteiguma tika 
vēlāk zemju līdzinātāji, atrodot kaudzēs 
noslēpto spirtu.

xxx
Latvijas melioratori savas pēdas ir 

atstājuši arī Sahalinā, kur nācies izbūvēt 
pirmo drenāžu. Sahalinā, izrādās, daudz 
ko uztver racionālāk – ražotāji bija pie-
gādājuši tikai vienas kājas gumijniekus. 
Sahalinā atstājām tikai labās kājas pēdas. 

Būs ko pētīt antropologiem! 
(Haralds Smilga)

xxx
Braucām uz Tallinas ekskavatoru rūp-

nīcu, kur inženieri pēc mūsu radītajiem 
variantiem gatavoja masveida ražošanai 
drenu ekskavatorus.

Tallinā iebraucām vēlu un prasām kā-
dam igaunim, kur viesnīca. Šis sūta mūs 
uz Staļina vārdā nosaukto viesnīcu. Vēl 
gabaliņu uz to pusi pavada ar teicienu: 
«Tur vietas vienmēr ir, gan redzēsiet».

Redzam arī – šveicara vietā pie dur-
vīm stāv čekists sarkanā cepurē. Ieviņš 
iesmejas - tas taču cietums! Šādi vēl 
nekad neesmu iznests cauri. 

(Gunārs Barups)

Dus latvju zemē mūsu zelts,
Gan modīsies tas, augšā celts
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Vai novadam ir kāds sakars 
ar naftas pārstrādes rūpnie-
cību? Atbilde droši vien būtu 
noliedzoša. Patiesībā Norvē-
ģijas naftinieki ir ienākuši 
Ozolniekos.

Firmā «OA» laipni sagaidīja un 
tuvāk par SIA «Torgy Baltic» darbī-
bu pastāstīja izpilddirektore Andra 
Sproģe.

AR ATPAZĪSTAMĪBU 
PASAULē

Metālapstrādes uzņēmuma spe-
cializācija ir cauruļu stiprinājumu 
ražošana un termoizolācija.

Metālapstrāde, kā zināms, ir gan 
materiāli, gan energoietilpīga nozare. 
Tā ir dārga ražošana, vajadzīgi lieli 
kapitālieguldījumi, bet atdeve nāk 
lēnām.

A.Sproģe: «Investīcijās esam ie-
guldījuši milzu līdzekļus: iekārtās, 
materiālos, transportēšanā, muitas 
formalitātēs, apdrošināšanā u.t.t. Tas 
iespējams tikai tāpēc, ka ir bagāts 

Investors, kas nebaidās riskēt
investors Norvēģijā.

«Torgy» ir dibināta 1954.gadā, 
vairāk kā sešos gadu desmitos ir ie-
guvusi atpazīstamību visā pasaulē. Tā 
viena no pirmajām Norvēģijā uzsāka 
cauruļu un stiprinājumu ražošanu 
kuģu būvniecībā.»

Līdz 1970.gadam, kad sākās naftas 
krīze, bizness bijis ļoti ienesīgs. 

Tagad firma pilnībā ir pārcēlusies 
uz Ozolniekiem, tieši šeit izvietojot 
savu galveno ražotni.

ILGTERMIņA IEGULDĪJUMI 
ATTĪSTĪBā

Norvēģi, gudra un ziemeļnieciski 
apdomīga tauta, karstos pelnos ne-
leks. Pirms ienākšanas novadā tika 
apzināta gan vispārējā situācija, gan 
izvērtēti riska faktori. Atbildīgais 
lēmums par ražotnes pārcelšanu un 
rūpnīcas iegādi ir vispusīgi izanali-
zēts.

Firma ir izšķīrusies par ilgtermiņa 
ieguldījumiem, izstrādāti tālākejoši 
plāni.

Rūpnīcas ražošanas virziens pār-
svarā ir cauruļu 
un stiprinājumu 
izgatavošana 
naftas un gāzes 
nozarē.

Pasaulē val-
d o š ā  n a f t a s 
krīze, protams, 
atstāj iespaidu 
arī uz šo ražotni 
– tas skar pasū-
tījumu daudzu-
mu, ražošanas 
apjomus.

Ir vēl kāds fak-
tors – Latvijas 
neprognozējamā 
valdība. Tās im-
pulsīvie lēmumi 
vistiešāk ietek-
mē darbaspēka 
izmaksas. Li-
kumsakarīgi: ja 

pirms gada ražotnē tika nodarbināti 70 
darbinieki, tagad 50.

Pretēji daudziem Latvijas un arī 
Jelgavas uzņēmējiem, kuri apsver ie-
spēju atstāt mūsu valsti, izvēršot savu 
biznesu citviet, norvēģi pagaidām te 
tik lielus riskus nesaskatot.

Investors apzinās, ka igauņiem 
elektrība un gāze turpat par trešdaļu 
lētāka. Iespējams, ka elektrības tarifi 
kāps, taču norvēģi spriež pragmātiski 
– energoresursiem ir arī alternatīvi 
varianti...

SKATS UZ KASPIJAS JūRU
Ražotāji savu produkciju simtpro-

centīgi eksportē, pārsvarā uz Nor-
vēģiju, kā arī uz citām naftas ieguves 
valstīm. Uzņēmumu būtiski ietekmē 
tie nodokļi, kas sadārdzina darba iz-
maksas. Nodokļi paliek Latvijā, mūsu 
valstij ieguvums ir arī darbavietas.

Kā jau metālapstrādē, cehos redz 
vien vīrus. Uz darbu viņi dodas no 
visas Zemgales. Visvairāk ir meti-
nātāju, ir arī slīpētāji, atslēdznieki, 
virpotāji.

Kāpēc bieži vien, lai nokļūtu darbā, 
tiek mēroti prāvi attālumi? Izpilddi-

rektore: «Darbojamies nopietnā in-
dustrijā, mums ir ļoti augstas prasības 
gan attiecībā uz darbinieku kvalifikā-
ciju, gan izpildītā darba kvalitāti, kas 
tiek regulāri kontrolēta. Ļoti prasīgs 
ir darba devējs, ne mazāk – mūsu 
pašu kvalitātes inspektors. No savas 
puses firma nodrošina strādājošiem 
sociālās garantijas un labus darba 
apstākļus.»

Apmierinātību ar darba devēju 
attieksmi cehos izsacīja paši strād-
nieki.

Krīze ir iespēju laiks, šāds apgalvo-
jums ir populārs. Ziemeļu uzņēmējs 
to īsteno, veicot investīcijas, mek-
lējot jaunus tirgus. Norvēģu skats 
ir pavērsts Kaspijas jūras virzienā. 
Veiktas iestrādes, lai dibinātu ražotni 
Kazahstānā. Veiksmīga bijusi «Torgy 
Baltic» dalība starptautiskajā naftas 
un gāzes izstādē Kazahstānā.

«Krīze liek gan meklēt jaunas ie-
spējas, gan aktivizēt visus ražošanas 
procesus, pārskatot tēriņus. Rēķināt 
nākas nopietni!» - atzīst jaunā un 
enerģiskā izpilddirektore.

                         Anna Veidemane

ēku būvniecība no tipveida 
moduļiem Latvijā nav izpla-
tīts celtniecības veids – pret-
statā praksei ārzemēs.

Iespējams, ka Ozolniekos 
varētu tapt šāda ēka. Par to 
informē novada izpilddirek-
tors Pēteris Veļeckis.

- Patlaban mūsu novadā vai-
rāk kā 100 bērnu nav nodrošināti 
ar iespēju apmeklēt pirmsskolas 
iestādi.

Spaidīgajos ekonomiskajos aps-
tākļos pašvaldība nevar atļauties 
būvēt kapitālas ēkas, tiek meklēti 
citi, tostarp neordināri, risinā-
jumi.

Viens no tiem varētu būt pagaidu 
ēka no standartveida saliekamiem 

moduļiem. SIA «Cramo» piedāvā 
moduļus ar izmēriem 2,5 x 6 m, 
no kuriem var izveidot 560 m2 lielu 
platību. Ir iespēja izveidot telpas 
četru bērnu grupu vajadzībām, kā 
arī zāli, ģērbtuves, tualetes, telpas 
administrācijai.

Modernais tehnoloģiskais risinā-
jums neprasa ēkas pamatus. Šādas 
konstrukcijas būve var tikt samon-
tēta divu mēnešu laikā, nodrošinot 
visu nepieciešamo infrastruktūru. 
Ja rodas nepieciešamība, ēku var 
viegli demontēt.

Iespējams, ka šī pirmsskolas 
iestāde varētu tikt izvietota PII 
«Zīlīte» filiāles tuvumā. Tagad 
notiek gan tehniskā projekta, gan 
ekonomiskā izdevīguma izvērtē-
jums.

Vai novadā  
būs moduļu ēka?

Ozolnieku vidusskolā 20. 
janvārī norisinājās pasākums 
«Runāsim vāciski», kurā pie-
dalījās skolēni no Ozolnieku 
vidusskolas, Garozas pamat-
skolas, Teteles pamatskolas, 
Ozolnieku mūzikas skolas. 

Kā īpašs viesis bija uzaicināts 
Gētes institūta valodas nodaļas 
vadītājs Rainers Būcs. Pasākums 
bija veltīts vāciski runājošo tautu 
kultūrai. Vidusskolēni bija saga-
tavojuši prezentācijas par Vāci-
ju, Austriju un Šveici. Savukārt 
Ozolnieku vidusskolas 5.-6. un 7. 
klašu skolēni un skolēnu grupas no 
novada skolām bija sagatavojušas 
radošus un interesantus priekš-

Interesējamies 
par vāciski
runājošajām tautām

nesumus saskaņā ar pasākuma 
tēmu. 

Pēc  pr iekšnesumiem Gētes 
institūta pārstāvis uzrunāja sko-
lēnus, pozitīvi novērtējot pada-
rīto. Viņš mudināja skolēnus arī 
turpmāk izmantot tās iespējas, ko 
sniedz skola, lai atklātu un iepazītu 
sev interesējošas lietas. Pasākums 
sniedza lielu gandarījumu, jo tika 
realizētas vairākas idejas. Tas 
veicināja novada skolu sadarbību, 
mudināja skolēnus krietni pastrā-
dāt, kā arī deva skolotājiem, skolas 
vadībai un skolēniem padarīta 
darba gandarījumu. 

Irita Semane, 
Ozolnieku vidusskolas 

skolotāja
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Izglītība

Novada skolām tika piedā-
vāta dalība konkursa «Mans 
skolotājs» nominācijā «Manas 
klases audzinātāja (audzinā-
tājs)».
Teteles pamatskolas 8.a klase 

konkursam izvirzīja savu audzi-
nātāju Lidiju Lukinu.

Gatavošanās bija nopietna. Nācās 
veikt vairākus mājas darbus, izvei-
dot prezentāciju neierastā stilā.

Skolotāja L.Lukina saņēma ie-
lūgumu uz svinīgo godināšanu, lai 
pasākumā uzzinātu daudz ko inte-
resantu... par sevi. Ka tieši viņa ir 
īpaša! Vai daudz pedagogu piedalās 
klases tējas vakaros, iet kopā pat 
pirtī, neiztrūkst tērzēšanā kafejnī-
cā? Ja nebūsi savējais, no spuraina-
jiem pusaudžiem šādu labvēlību vis 
nesagaidīsi!

Svinīgās ceremonijas laikā zālē 
tika ienests čemodāns, un uz kartes 
parādīts, kuras valstis apceļojusi 

Ar klases audzinātāju kopā pat pirtī!
klases audzinātāja, lai pēc tam 
dalītos iespaidos ar saviem audzēk-
ņiem.

Iepriekšējos gados L.Lukina iz-
pelnījusies goda titulus savā skolā: 
«Mīļākā skolotāja», «Saprotošākā», 
«Sirsnīgākā». Taču konkursa noslē-
gumā demonstrētais atlants no sirds 
pārsteidza, jo tika atsegta skolotājas 
anatomiski psiholoģiskā būtība. Gal-
va saturot gan lērumu matemātisko 
formulu, gan radošas idejas, rokas 
esot stipras, gādīgas un prasmīgas, 
kājas – kā nākas īstai ceļotājai, bet 
sirds... Tajā pietiekot siltuma ģi-
menei, bērniem, kaimiņiem un 17 
delveriem skolā.

Tik daudz mīļu epitetu skolotājai, 
kura pasniedz matemātiku. Kurš gan 
nejūt bijību pret šo nopietno mācī-
bu priekšmetu? Savienot stingras 
prasības, principialitāti un sirds dās-
numu ir talants, to «OA» apliecināja 
arī 9.a klase.

Pati pedagoģe vien iebilst: «Var 

panākt daudz, ja izveidojas cieša 
sadarbība ar bērnu vecākiem. Man 
ir laimējies. Paldies visiem, bet 

jo īpaši Lauras, Mairas, Agitas un 
Emīla mammai. Viens pat kaujas 
laukā nav karotājs!»

Krīze mūsu dzīvē ienes no-
pietnas korektūras, salīdzinot 
ar iepriekšējiem gadiem. Vai 
arī skolēnu ēdināšanā?

Ēdināt Ozolnieku vidusskolas 
audzēkņus ir uzņēmusies SIA «Kon-
stants».

Kārtīgi pusdienas par valsts finan-
sējumu un ar pašvaldības līdzdalību 
bauda pirmklasnieki: zupa, otrais 
ēdiens, augļi.

Gandrīz visi otrklasnieki priekšro-
ku dod siltam, skolas virtuvē gatavo-
tam ēdienam. 3. un 4. klases audzēkņi 
ir izvēlīgāki – kompleksās pusdienas 
par latu dienā ēd aptuveni puse. 
Glāze bezmaksas piena tiek piedāvāta 
5. – 9. klašu skolēniem. Virtuves 
darbinieki gan atzīst: «Iedodam arī 
vidusskolēniem, lai tik stiprinās.» 
Krīze ir pamatojums tam, ka skolēni 
tagad mazāk izvēloties kārumus: ce-
pumus, saldējumu, konfektes, tagad 
lielākoties pērk kādu ābolu, banānus, 
bulciņas, pīrādziņus, picu. Tas – kāra-
jam zobam.

Firmas darbinieki ir vienisprātis, ka 
kopumā bērni sākuši ēst veselīgāk. Iz-
vēloties otro ēdienu, pērk arī salātus, 
kuri parasti ir 3 – 4 veidu. 

Iecienīti ir sautēti kāposti, griķi, 
rīsi, vistiņa. No zupām lielākajiem 
bērniem sevišķi garšojot pupiņu, fri-
kadeļu un biešu zupa, kā arī soļanka, 
bet mazākajiem – piena zupiņa. Tās 
cena ir 20 santīmu. Šķīvis gaļas zupas 
maksā 25 santīmus, paņemot klāt 
maizīti, pusdienās var iztikt ar 30 san-
tīmiem. Ir bērni, kuri ņem tikai tēju, 
klāt piekožot līdzpaņemto maizi.

Ja maciņa saturs atļauj, tiek iegā-
dātas magoņu un kanēļa maizītes, bet 
īpašā cieņā ir siera maizītes.

«Mūsu bērni tagad ēd veselīgāk» 
- šo apgalvojumu izsaka arī skolas 
direktore Klāra Stepanova. Tātad 
krīzei ir arī sava pozitīvā puse.

Te itin vietā būtu atsaukt latviešu sa-
biedriskā darbinieka prof. Dr. L.Bērziņa 
prātojumu viņa atmiņu grāmatā: «Ir 
arī labi, ka jaunībā nav saldumi bijuši 
pieejami, tad vienkāršās ēdamlietas 
nedarītu vairs tādu prieku.»

Bērni tagad ēd veselīgāk
Teteles pamatskolas direktore Jeļena 

Žoide iepriecināta: skola tikusi pie oriģi-
nāla mācību materiāla, kas lieti noderēs 
skolēniem, apgūstot Latvijas vēsturi.

Palīglīdzeklis vēstures apguvē
Uz lielformāta izcilas kvalitātes 

papīra lapas mākslinieciski augstā 
līmenī izveidots Latvijas Brīvības cīņu 
atainojums.

Kādā decembra vakarā Sal-
gales mūzikas skolā ar dāvanu 
maisu ienāca Ziemassvētku 
vecītis. No maisa tika izņem-
tas četras jaunas ģitāras, kā 
arī mācību grāmatas ģitāras 
spēles un solfedžo mācības 
apgūšanai.  

Šo pārsteigumu bija sagādājis fonds 
«Solator». Fondu pirms pieciem ga-
diem dibināja trīs jaunietes Kristīne, 
Līga un Agnese ar mērķi palīdzēt 
maznodrošinātām ģimenēm un bēr-
niem. Šodien fondā jaunās dāmas 
iesaistījušas savas un savu radinieku 
ģimenes. 

Kristīne un Līga, kā arī mazais 

Kārlītis, rudenī viesojās Sidrabenes 
pagastā, izsakot vēlmi atbalstīt mūsu 
pagasta bērnus. Domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Jānis Vīgants ieteica 
atbalstu sniegt mūzikas skolai, jo 
ar jauno mācību gadu skolā plānots 
atvērt jaunas mācību programmas 
ģitāras, saksafona un akordeona spē-
lē. Šo programmu atvēršana prasa 
finansiālus līdzekļus instrumentu 
iegādē. Tagad varam droši teikt: 
«Salgales mūzikas skolā varēs apgūt 
ģitāras spēli!» 

Visu pagasta mūzikas mīļotāju 
vārdā saku lielu paldies Kristīnes 
Liepiņas, Līgas Bārdas un Imanta 
Kanaškas ģimenēm par atbalstu ! 

Anda Silgaile

Apgūsim ģitāras spēli!
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Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors
Iespiests SIA «Jelgavas tipogrāfija»

Pasākumi Ozo ledus hallē:

• 6.02. plkst.16 Ozolnieki/
Monarch – SC Enerģija
• 7.02 plkst. 13 
Ozolnieki/Monarch – 
SC Enerģija
• 17.02. plkst. 19 Ozolnieki/Monarch – DHK Latgale
• 25.02. plkst. 15 Ozolnieki/Monarch – Liepājas Metalurgs 2

• 01.02. – 28.02. Jelgavas Mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde.
12.02. plkst. 20 – 24 Jaunums dāmām un kun-
giem no 30… – „Vakara flirts”!
Gaidām visus, kas šobrīd vieni, gūt jaunus 
draugus un atpūsties! 
Dejas (dzīvā mūzika). Atrakcijas, konkursi. Iepazīšanās 
spēle – īsts piedzīvojums savas otrās pusītes meklējumos! 
Tīģera gada astroloģiskās prognozes sirdslietās…. Darbo-
sies bufetīte (atspirdzinājumi, uzkodas).
Uzmanību! Ierašanās tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa 
tālr: 26525350 līdz 10.02.10. Turpinājums sekos „Pavasara 
flirtā”! Sekot reklāmai! Ieeja: Ls 2,00
• 17.02. plkst. 18 Ielūdzam uz aktuālu un interesantu lek-
ciju - diskusiju „Kurš pievācis manu sieru?” Pārsteidzošs 
paņēmiens, kā tikt galā ar pārmaiņām dzīvē. Lektors – in-
foterapeits, dziednieks, bioenerģētiķis Māris Ābele. Ieeja: 
Ls 3,00 (pensionāriem, studentiem, skolēniem – Ls 1,50)
• 26.02. plkst. 19 Neatkarīgā teātra „Kabata” izrāde 
– traģikomēdija „Taureņi ir brīvi”. 
Režisore Dita Balčus, galvenajā lomā Egils Melbārdis, 
izrādē  skan sešdesmitajos gados populārie „Creadance” 
un citi, kā arī Jura Kulakova šai izrādei sacerētā mūzika, 
izrādes ilgums 2h10min ar starpbrīdi.
Ieeja: Ls 3 (pensionāriem, studentiem, skolēniem Ls 2)
Info pa tālr: 26525350, 63050144
Biļešu iegāde darba dienās P., O., T., C. no plkst. 10 – 20

Aizsaulē aizgājuši:

Valentīna Aksinoviča (1946)
Nikolajs Bobkovs (1922)
Zita Feofanova (1940)
Pēteris Gailišs (1921)
Valija Grikmane (1926)
Mihails Griško (1930)
Ērika Gura (1910)
Pjotrs Jeremejevs (1955)
Valentīns Ježovs (1937)
Rūta Lielšvāģere (1923)
Alberts Makars (1921)

Jevgenija Pavlova (1934)
Monika Skane (1932)
Valdis Strelkovs (1932)
Otīlija Alma Šķiliņa (1918)
Ojārs Tombergs (1941)
Ernests Vārna (1955)
Rišards Voitkēvičs (1956)

• 12.februārī plkst.21 
« M ī l e s t ī b a s  s v ē t ku  b a l -
līte». Spēlēs duets «VIVA». 
Ieeja Ls 3 un groziņš.

SIDRABENē
• 19.februārī  tiek organizēts brauciens uz Nacionālā 

teātra izrādi  M.Zālīte, «Lācis», režisore Indra Roga. Iz-
rādes sākums 19, biļešu cena – Ls 5,50, pieteikties līdz 
4.februārim.

• 12.februārī  no plkst.20.00 – plkst.1.00 Ga-
rozas  pamatsko lā  uz  Va lent īnd ienas  pārs te i -
gumu ba l l i  a ic ina  Pasaku Veln iņš  un  Amoriņš . 
Dresskods - erotizēti pasaku tēli vai kāds sarkans akcents 
tērpā. Ballē spēlēs Ēriks  Smaļķis. Pasākums pie galdiņiem 
ar savu groziņu, dalības maksa Ls 2,50. Lūdzu iepriekš 
pieteikties, (ieeja no 18 gadiem, var prasīt ID), telefons 
informācijai 26311317,29109265,  Anda.

Februāra jubilāri:
Jāiemācās sev un citiem vēlēt
Spēka graudus iesēt dvēselēs!

Austra Vadniece – 90 gadi!
Voldemārs Birznieks
Edgars Karpovs
Jāzeps Kašs
Stasija Greivule
Marija Sladzevska
Arnolds Zvaigzne

Sidrabenes pagastā: 
Leontīna Kļava 
Ināra Šmite

24.februārī plkst.18.30 Ozolnieku tautas namā 
notiks «Ozolnieku vidusskolas rekonstrukcijas 

skiču projekta» sabiedriska apspriešana.
Ar skiču projektu var iepazīties Ozolnieku vidusskolā, 

tel.63050658.

Pateicība Ozolnieku novada domei par sniegto 
atbalstu sporta zāles izmantošanā. 

Latvijas ratiņbasketbola sporta federācija

Ar lepnumu pašvaldī-
bas sportistu iegūtajiem 
kausiem pievienoju jau-
nus – tos, kurus izcīnīju-
ši futbolisti.

Pirms 3 gadiem Dainis 
Broks izveidoja futbola ko-
mandu «FK Ozolnieki».

Pirmajā sezonā 8 komandu 
konkurencē Zemgales reģio-
na čempionāta 2. līgā bijām 
septītie. 2008.gadā starp 7 
komandām Zemgales reģiona 
čempionāta 2. līgā kopvērtēju-
mā ieguvām 3.vietu.

Izcili veiksmīgs izrādījās 
aizvadītais gads – tikām atzīti 
par pašiem labākajiem! Labā-
kā spēlētāja godā – mūsu Nor-
munds Kaļķis. Jurijs Ivanovs 
sevi pierādīja par veiksmīgāko 
vārtu guvēju.

Latvijas čempionātā 2009.
gadā piedalījās divas mūsu 
zēnu komandas, iegūstot at-
tiecīgi 10. un 5.vietu.

Neaizmirstama bija «FK 
Ozolnieki» dalība «Open 

Futbols ir aizraujoša 
spēle un... šovs!

2009» kausa izcīņā. Bijām 
pāri par 300 komandām, izcī-
nījām 5.vietu. Finālā spēlējām 
«Skonto» stadionā.

Labi organizētajam turnī-
ram īpašu noskaņu piešķīra 
«Prāta vētra» ar Renāru Kau-
peru. Tā bija spēle un reizē 
šovs! Patiesā sajūsmā bijām 
mēs, futbolisti, un skatītāji.

Patlaban notiek ziemas čem-
pionāts – spēlējam Zemgales 
reģiona telpu futbolu, kur sevi 
pierāda 7 komandas, no 1994. 

– 2001.gadam dzimušie.
Vēlos parunāt tieši par jau-

najiem spēlētājiem. Ānē ar 
jauno maiņu nav problēmu 
– spēlētgribētāju ir daudz, 
attieksme pret treniņiem 
nopietna.

Citādi tas ir Ozolniekos, kur 
spēlēt grib vien 6 – 8 zēni. 
Šodien pat – treniņā ieradās 
četri puiši.

Gaidu zēnus, kuri saprot 
šīs spēles pievilcību. Iespēja 
pastāv tikt tālu, ja vien ir gri-
ba, intereses noturīgums. To 
pierāda divas Ānes meitenes, 
kuras ir Latvijas čempiones 
futbolā: Viviana Kauliņa un 
Veronika Tihomirova. Puiši, 
vai nesekot abu meiteņu pa-
raugam? 

Ozolnieku sporta namā 
treniņi notiek pirmdienās, 
trešdienās un piektdienās no 
plkst.14.30 – 16, pieteikties 
pie trenera.

Gaidu puišus un meitenes 
vecumā no 7 – 12 gadiem!

Rimants štopis, treneris

Ar Jelgavas novada 
izveidi tiek turpināta 
tradīcija: skolēnu sporta 
spēles.  

Ozolnieku jaunie sportisti 
plūca uzvaras laurus futbo-
lā. Čempioni ir Ozolnieku vi-
duskskolas zēni: Elvis un Deins 
Landsbergi, Germans Sou-
sovs, Artūrs Kvante, Ernests 
Skrūzmanis, Pauls Jansons, Ed-
gars Bļodnieks, Tomass Ba-

Iepriecina pirmais sportiskais semestris
kevics, Emīls Mackevičs. 
Jauniešu grupā mūsējie 3.vietā: 
Elvis Krauze, Toms Jūrkalns, 
Mihails Sergejevs, Artis Staļģis, 
Emīls Dobrājs, Edgars Ratkevi-
čs, Grigorijs Misjuks, Edgars Ju-
sis, Rihards Valters, Raitis Kols. 
Uzvarot visu Jelgavas novada 
skolu komandas, par čempio-
nēm kļuva: Elza Kanceviča, 
Adelīna Tāra, Zanda Karpoviča, 
Ieva un Kristīne Gailes, Zane 
Lilienfelde, Anete Spudiņa. Zēni 

šogad cīnījās ar lielāku sparu, 
iegūta 1.vieta: Filips Gundars 
Buncis, Deins un Elvis Lands-
bergi, Artūrs Kvante, Germans 
Sousovs, Valts Freibergs, Hugo 
Jansons, Gustavs Puriņš, Elviss 
Karpovičs, Adrians Hofmanis. 
Jauniešiem pietrūka veiksme, 
palika 2.vietā: Elgars Tračums, 
Elvis Krauze, Toms Jūrkalns, 
Armands Tartilovs, Aleksandrs 
Krūmiņš, Edgars Jusis, Ai-
vis Eglīte, Raitis Kols, Dāvis 
Vuškāns, Roberts Kemps. 
Voleibolu skolēni spēlē labprāt.  
Jauniesu grupā čempioni: Ro-
berts Ulmanis, Elvis Krauze 
Ričards Ziediņš, Toms Jūrkalns, 
Mārtiņš un Edgars Juši, Dāvis 
Grinevics, Armands Tortilovs. 
Veiksmi turpmākajos startos 
šajā gadā!  

Rasma Skruļa, 
Marina Cīrule, 
sporta skolotājas

Cienījamie  
autori!

Rakstus un  
fotogrāfijas sūtīt  
uz šādu e-pastu: 

oavize@gmail.com,
ne vēlāk kā

līdz katra mēneša  
20. datumam.


