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Par valsts atdzimšanu 
vēstīsim jaunatnei!

1991. gada janvāris ieies 
Latvijas vēsturē kā barikāžu 
laiks, pasaulei nodemonstrē-
jot nevardarbīgas pretošanās 
paraugstundu.

Valsts atdzimšana bija mūsu ilgo-
tais mērķis, jo gribējām dzīvot savā, 
neatkarīgā Latvijā.

Patriotismu, nesavtīgumu un dros-
mi tēvzemei liktenīgajās stundās 
ar savu noteikto rīcību pierādīja arī 
mūsu novada ļaudis.

Būsim lepni par to! Stāstīsim 
paši un mudināsim aculieciniekus 

vēstīt saviem bērniem, mazbēr-
niem un skolu audzēkņiem par 
to dienu notikumiem! Jaunatnei 
ir jāpārmanto sapratne par mūsu 
izjūtām, cerībām, pārliecību un 
arī upuriem.

"Tanku priekšā gara spēks izšķirs 
mūsu nākotni"- barikāžu dienās sacīja 
mācītājs Juris Rubenis.

Lai gara spēks mūs iedvesmo 
sakārtot valsti, pieņemt atbildīgus 
lēmumus iedzīvotāju labā!

Māris Ainārs,
novada domes priekšsēdētājs

Barikāžu atmiņu ugunskuri 
20. janvārī liesmoja visās nova-
da skolās. Uz tiltiem pāri Ieca-
vai mirgoja svecīšu virtenes.

Pie skolēniem viesojās barikāžu 
dalībnieki, stāstot par to, kas pārdzī-
vots, kāda bija vēsturisko dienu loma 
Latvijas atdzimšanā brīvā valstī.

1991. gadā uzņemtā filma, kuru rādī-
ja visās mācībiestādēs, atainoja pirms 
20 gadiem notikušo.

Noslēguma pasākums notika Ozol-
nieku tautas namā: ar filmas demon- 
strāciju, ar novada vadītāja Māra Aināra 

uzrunu un barikāžu laika aculiecinieku 
stāstījumu.

Atmiņu ugunskurs pulcināja bērnus 
un pieaugušos. Patriotiskas, tautā 
iemīļotas dziesmas skandēja bērni. Ar 
izjūtu tās dziedāja Ozolnieku vidus-
skolas 5.-6. klašu koris un Ozolnieku 
Mūzikas skolas koris. Pieaugušie 
bērnu balsīm pievienojās, arī Saeimas 
deputāts Guntis Rozītis, kurš, ieraugot 
svecīšu klājumu pie pieminekļa netālu 
no bijušās Skuju skolas, nopriecājies: 
"Katrs braucējs vērsa skatu uz ugun-
tiņām. Tās dienas neaizmirst!"

Es dziedāšu par 
tevi, tēvu zeme

Pēc 1991. gada 13. janvāra 
asiņainajiem notikumiem Viļņā, 
pēc Vislatvijas tautas manifestā-
cijas Daugavmalā sākās  
vēsturiskais barikāžu laiks.

Uz Ķīpsalu, barikāžu aizstāvju at-
ceres pasākumu, devās autobuss ar 
novada iedzīvotājiem, aktīviem 1991. 
gada barikāžu dalībniekiem.

Spilgtas ir emburdznieka Edgara 
Bula atmiņas. "Vietējā kolhozā vadīju 
celtniecības nozari. Protams, bijām uz 
lielo manifestāciju. Patriotiskās aktivi-
tātes gan vadīja, gan visādi atbalstīja 
kolhoza priekšsēdētājs Jānis Vīgants.

Manifestācijas dienā viņa vietnieks 
Antons Jaks izdeva rīkojumu vīriem 
ar smago tehniku doties uz Rīgu. Paši 
pirmie lieljaudas T-150 K traktoros 
sēdās Andis Liepa, Armands Brīdags 
un Armands Gulbis.

Uz Kamaz un Zil automašīnām tika 
uzkrauti celtniecības paneļi un bloki, 
tos uz galvaspilsētu nogādāja Andris 
Siliņš, Dainis Užulis, Aigars Peimanis 
un Viktors Tarabanovs.

Ēdnīcas darbinieces līdzi iedeva mai-
zītes un termosus ar karstu dzeramo.

Mums iedalītais objekts bija TV 
centrs un nobraucamie ceļi, tur izvie-
tojās visa mūsu tehnika. Andis ar savu 
šķidrā mēslojuma mucu novietojās 
nobrauktuvē no Salu tilta uz TV torni. 
Mūsu ļaudis objektā palika divas nedē-

Dod, Dieviņ, spēku, prātu,
Neļauj otra vergam būt

ļas, līdz tika atsaukti.
Saimniecībā ražošana neapstājās. 

Katru dienu kursēja autobuss, cilvēki 
mainījās. Rīdzinieku dāsnums bija 
neizsakāms, daļājot cienastus, bet 
arī mūsu ļaudis domāja par Rīgas aiz-
stāvjiem. Kolhozā bija savs desu cehs, 
bet fermās - rukšķi. Vīgants neļāva 
skopoties!"

Ārim Puiškinam pieder z/s "Dze-
guži". Saimniecībā ir 5 govis, cūkas, 
pārstrādā pienu sierā un sviestā.

Omulīgais, dzīvespriecīgais zem-
nieks savu vietu tolaik saskatīja starp 
Latvijas patriotiem barikādēs.

"Vēl šodien atceros tautas emocio-
nālo noskaņu, iejūtību, sapratni un 
pārliecību brīvai Latvijai.

Sēžu traktorā, garām iet vecmāmiņa 
ar mazmeitu. Apstājas. Iedod virumu. 
Ieraugu karotes, saku: "Bet tās taču ir 
vērtība, īsts sudrabs!"

"Nekas. Kad dosimies mājup, pa-
ņemsim."

Tagad valsts nolaista uz grunti. Kas 
to izdarīja? Ne jau īstenie Latvijas 
patrioti! Pilsētā vieni vienīgi kašķi! 
Laukos strīdu nav, sadzīvojam."

Staņislavs Jakovels: "Biju auto-
busa šoferis, katru dienu pārvadāju 
cilvēkus. Barikādēs biju gan pie TV 
torņa, gan pie Ministru padomes 
aizstāvjiem. Šodien neko nenožēloju. 
Ja vajadzētu, ietu par valsts neat-
karību kaut šodien! Joprojām esmu 
zemessargs."
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Nolēma:
- Apstiprināt 2010. gada pamatbu-

džeta izpildi.
- Apstiprināt novada domes 2011. 

gada štatu sarakstu.
- Apstiprināt saistošos noteikumus 

“Kārtība koku ciršanai ārpus meža 
zemes Ozolnieku novada adminis-
tratīvajā teritorijā”.

- Apstiprināt saistošos noteikumus 
“Reklāmas un citu informatīvo ma-
teriālu saskaņošanas un izvietošanas 
kārtība”.

- Apstiprināt saistošos noteiku-
mus “Par pašvaldības nodevu un 
reklāmas un informatīvo materiālu 
izvietošanu”.

- Noteikt, ka, aprēķinot maksu 
par aģitācijas materiālu izvietoša-
nu publiskās vietās novadā pirms 

vēlēšanām ir piemērojami zonas 
koeficienti.

- Apstiprināt saistošos noteikumus 
“Par Ozolnieku novada pašvaldības 
sociālajiem pabalstiem”.

- Apstiprināt novada domes sociālo 
lieto komitejas sēdes protokolus Nr. 24 
un Nr. 25 par trūcīgās ģimenes statusa 
piešķiršanu, sociālo pabalstu un brīv-
pusdienu piešķiršanu Ozolnieku nova-
da maznodrošinātajām ģimenēm.

- Vienpusēji lauzt 2007. gada 13. 
martā noslēgto līgumu Nr. 53 ar 
Ozolnieku Attīstības biedrību. Dzēst 
nenomaksāto telpu nomas maksu Ls 
39,84 par 2007. gadu.

- Izvirzīt Teteles pamatskolas 
padomes sastāvam novada domes 
izglītības, kultūras, veselīga dzī-
vesveida veicināšanas komitejas 

priekšsēdētāju Anitu Bīberi.
- Atbrīvot no valsts nodevas Ozol-

nieku novada bāriņtiesā par paraksta 
īstuma apstiprināšanu Ozolnieku no-
vadā deklarētos pilsoņus grozījumu 
ierosināšanai Latvijas Republikas 
Satversmē, kas paredz pakāpenisku 
pāreju uz mācībām valsts valodā 
visās valsts finansētajās skolās no 
2012.gada 1.septembra.

- Apstiprināt noteikumus “Par 
Ozolnieku mūzikas skolas audzēkņu 
vecāku dalības maksas kārtību”.

- Apstiprināt Ozolnieku novada PII 
“Zīlīte” nolikumu .

- Uzņemt PII “Saulīte” un “Zīlīte” 
bērnus (kopskaitā 20).

- Apstiprināt novada pašvaldībai 
piekrītošās zemes vienības.

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu 

sešām personām.
- Atteikt SIA „Būvprojektu vadība” 

pagarināt līguma izpildes termiņu par 
objektu „Garozas pamatskolas jumta 
un fasādes 1. kārtas remontdarbi.” 
Atteikt SIA „Būvprojektu vadība” 
veikt starpmaksājumu.

- Piešķirt adreses: “Stacija Dalbe”, 
“Stacija Cena”, “Stacija Ozolnieki”, 
“Dzelzceļa Rīga-Jelgava 35.km-36.
km”.

- Piešķirt nosaukumu “Pūcītes” 
(Sidrabenes pag.).

-  Atbalstīt Latvijas ratiņbasketbola 
VIII. čempionāta posma spēļu rīko-
šanu Ozolnieku sporta centrā 2011.
gada 23.janvārī.

- Izmaksāt pabalstus sakarā ar ne-
nodrošināšanu ar vietu pirmsskolas 
izglītības iestādē 7 personām.

Novada domes janvāra sēdē

Sakarā ar to, ka katru mēnesi 
izsniegto AS "Latvenergo" dāvinā-
juma karšu "Elektrības norēķinu 
karte 500 kWh" apjoms būtiski 
samazinājies, taču dāvinājuma 
kopējais apjoms vēl nav izman-
tots, aicinām izmantot dāvinājuma 
līguma nosacījumus, kas atļauj 
dāvinājuma kartes izsniegt arī 
maznodrošinātajām mājsaimnie-
cībām ar ienākumiem līdz 120 
latiem uz personu.

Vienlaikus informējam, ka PVN 
likmes izmaiņas elektrībai, kas 
stājušās spēkā no š.g. 1. janvāra, 
neietekmē dāvanu karšu vērtību 
- joprojām kartes vērtība ir 500 
kWh, Ls 37.15.

Kā jau informējām iepriekš, 
dāvinājuma akcijas karšu periods 
ir pagarināts līdz 2011. gada 31. 
decembrim.

Visi iepriekš apstiprinātie elek-
trības norēķinu karšu izsnieg-
šanas noteikumi un nosacījumi 
paliek spēkā nemainīgi, tostarp 
noteikums, ka katrai  trūcīgai 
vai mazturīgai mājsaimniecībai 
dāvanu karte var tikt piešķirta 
tikai vienu reizi. Karšu skaits 
ierobežots.

Tuvāka informācija - novada 
sociā la jā  d ienestā  vai  pa  te l . 
63084705; 26110405.

Novada sociālais dienests

Aicinām saņemt  
dāvinājuma kartes Pārdomas par dziļā sniega laiku ir 

atsūtījusi V.Brices kundze no "Jancīšu" 
mājām.

Pensionāre ir zvanījusi saimniecības da-
ļas speciālistam Guntim Žeivotam, lūdzot 
"kaut vienu reizi iztīrīt ceļu, kas ved no 
Skuju pārbrauktuves, gar viensētām, gar 
Misas upi līdz diviem tiltiem, dzelzceļa un 
šosejas. Cilvēkiem, kas dzīvo Misas upes 
ielokā, tā ir vienīgā iespēja kājām nokļūt 
Dalbes stacijā. Ceļa posms ir apmēram 3 
kilometri.

Saņēmu atbildi, ka  tur mašīnas nebrauc, 
ka "mums nav tādas tehnikas".

"Par Ozolnieku domi raksta tik daudz 
pozitīva - par rūpēm iedzīvotāju labā, 
par sportu, skolām, kultūru utt. Tas viss 
ir apsveicami, bet kā ar tiem, kas dzīvo 
nomalē?

Mana vissirsnīgākā pateicība kaimiņiem 
par palīdzību un atbalstu: "Stakļu" saimnie-
cei Antras kundzei, skolniekam Artūram, 
"Mežciema" māju saimniecei Sniedzes 
kundzei un "Dzelmju" mājas ļaudīm.”

Pateicība izpalīdzīgiem cilvēkiem
Lasītājs

Ekspluatācijā pieņemtie objekti
Dzīvojamās mājas kopā, 2
t.sk. jaunas - 2
Saimniecības ēkas - 1
Sabiedriskās ēkas - 1
Rūpnieciskās ražošanas ēkas - 2

Izsniegtās būvatļaujas
Ražošanas ēkas - 1
Sakaru būves - 1
Saimniecības ēkas - 2
Dīķi - 1

Būvvalde

Latvijas Radio 1 vērsās 
novada pašvaldībā ar lūgumu 
minēt viensētas, par kurām 
pastāstīt visai Latvijai.

Par Vavilovu ģimeni "OA" jau 
rakstīja. SIA "Lejnieki Eko" saim-
nieciskā rosība kļuvusi vēl aktī-
vāka, saimnieciskā Māra prātu 
nodarbina ražošanas paplašināša-
na. Vakuuma dārzeņu noiets tāds, 
ka "netiekam galā". Vēl tiek kalti 
plāni par dārzeņu sortimenta dažā-
došanu. Likumsakarība: ražošanas 
augšupeja prasa jaunus cehus, 

Radiopārraides par 
novada viensētām

plašāku novietni.
Nemainīgs vien palicis Māra 

filozofiskais skats uz pasauli. 
Vaicāts, vai Rīga nevelk atpa-
kaļ, uzņēmējs atbild, ka "laukos 
maniem bērniem ir lielākas 
iespējas palikt par cilvēku, 
izprast, kā rodas nauda. Vai es 
sevi izdzenu? Nē, norūdu!"

Iveta Nasteviča z/s "Cūci-
ņās" netur vis cūciņas, bet zirgus. 
Par skaistuli vaislas ērzeli Disko 
vien būtu stāsts! Ne mazāk aiz-
raujoša izvērtās saruna ar pašu 

saimnieci un viņas 35 četrkāju 
audzēkņiem. "OA" iegriezīsies 
"Cūciņās"!

Žurnāliste Daina Zalmane vai-

rākos lauku raidījumos trešdie-
nās plkst .  17.20 pievērsīs ies 
arī mežiem - to skaistumam un 
problēmām.

Decembris
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Decembrī noslēdzās divu Eiropas 
reģionālā attīstības fondu (ERAF) fi-
nansētu projektu īstenošana novadā - 
Ozolnieku vidusskolā izremontēti un 
ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem 
aprīkoti četri dabaszinību kabineti 
projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu 
programmu apguvei atbilstošas 
materiāli tehniskās bāzes pilnvei-
de Ozolnieku novada vidusskolā” 
ietvaros, un bijušā Bērnu attīstības 
un izglītības centra telpās Tetelē 

drīzumā darbu uzsāks brīvā laika pa-
vadīšanas centrs bērniem un jaunie-
šiem, kas izveidots projekta „Bērnu 
un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
centra izveide Ozolnieku novada 
Tetelē” ietvaros. Abu minēto pro-
jektu īstenošana ir būtisks ieguvums 
novada iedzīvotājiem, īpaši bērniem 
un jauniešiem. Ozolnieku vidusskolā 
iegādātie mācību līdzekļi padarīs pie-
vilcīgāku un interesantāku eksakto 
priekšmetu mācīšanās procesu, bet 

Teteles brīvā laika pavadīšanas cen-
trā bērni un jaunieši varēs lietderīgi 
pavadīt brīvo laiku, iesaistoties da-
žādos pulciņos, saņemot pedagogu 
un speciālistu konsultācijas, kā arī 
izmantojot tur pieejamās spēles un 
informatīvos materiālus.

Projekta kopējās izmaksas Ozolnie-
ku vidusskolā ir nedaudz vairāk kā  
100 000 latu, no kurām izmaksas 
mēbelēm, mācību materiāliem un 
kabinetu aprīkojumam sastāda gandrīz 

90%. Teteles Bērnu un jauniešu centra 
izveides kopējās izmaksas ir aptuveni 
72 000 latu. Par šiem līdzekļiem izre-
montētas un iekārtotas centra telpas 
ēkas 1.stāvā, kā arī veikts Teteles pa-
matskolas muzeja telpu remonts ēkas 
2.stāvā. 85% no abu projektu kopējām 
izmaksām tiek segtas no Eiropas 
reģionālā attīstības fonda līdzekļiem. 

Antra Pošeika,
investīciju projektu speciāliste

Projekti bērnu un jauniešu interesēs

Ja dzīvē kas samezglojies, tad 
psiholoģisko palīdzību sniedz 
speciālisti – psihologi un psiho-
terapeiti.  

Psihologs vai psihoterapeits?
Pie psihologa bieži vien vēršas ar 

kādu konkrētu problēmu. Visbiežāk šī 
problēma ir tagadnes problēma.  

Ko dara psihiatrs? 
Psihiatrs ir ārsts, kas strādā ar 

cilvēkiem, kuriem ir psihiskas saslim-
šanas. 

Ozolnieku novadā, sadarbojoties 
ar sociālā dienesta darbiniekiem, ie-
dzīvotājiem ir pieejama psiholoģiskā 
palīdzība un atbalsts. Ir iespējams 
veikt skolēnu psiholoģisko izpēti pie 
psihologa – izpēte tiek veikta, ja vecā-
kiem vai atbalsta speciālistiem skolā ir 
nepieciešama padziļināta skolēna inte-
lektuālo spēju, personības iezīmju un 
emocionālās sfēras izpēte. Psihologa 
izpēte sniedz ieteikumus, kā vecāki un 
skolas atbalsta personāls – psihologs 

skolā, speciālais pedagogs, logopēds 
var atbalstīt bērnu mācību procesā, kā 
arī , ja nepieciešams, veikt uzvedības 
korekciju. 

Jau trešo gadu Ozolnieku novada 
iedzīvotājiem ir pieejamas konsultāci-
jas pie ģimenes psihoterapeita Sanda 
Ratnieka. Konsultēšana notiek pēc 
iepriekšēja pieraksta sociālajā dienestā 
un tās tiek apmaksātas no sociālā die-
nesta budžeta. Šajā gadā psihoterapeita 
konsultācijas ir pieejamas arī Sidrabe-
nes pagasta iedzīvotājiem.

Dzīvē mēdz būt situācijas, kad 
nepieciešama psiholoģiskā palīdzība 
un atbalsts krīzes situācijās. Arī šādā 
situācijā novada iedzīvotāji, sadarbojo-
ties ar sociālā dienesta darbiniekiem, 
var saņemt palīdzību ģimeņu un bērnu 
atbalsta centros. Līdz šim šāda veida 
palīdzību galvenokārt saņem bērni, bet 
ir reizes, kad šāda palīdzība tiek sniegta 
visai ģimenei.

Šobrīd sociālajā dienestā kā at-
balsts iedzīvotājiem tiek piedāvāts 
izmantot  smilšu terapiju un Marte 
Meo metodi. Smilšu terapiju biežāk 

  Iespēja izmantot psiholoģisko  
atbalstu mūsu novadā

izmanto bērni, bet tā ir piemērota arī 
pieaugušajiem. Smilšu terapijā ļoti 
būtisks ir pats process, kad, veidojot  
smilšu bildes, tiek risināta problēma, 
meklēti resursi, saruna notiek caur 
simboliem. Terapija ir piemērota, 
ja ir grūti runāt par satraucošām 
lietām un tāpēc tā ir īpaši piemērota 
bērniem. Marte Meo ir metode, kas 
vērsta uz bērna prasmju attīstības 
noteikšanu un aktivizēšanu, lai vei-
cinātu konstruktīvu bērna un vecāku 

saskarsmi, kas nodrošina bērna tālā-
ko attīstību un palīdz pieaugušajam ar 
bērnu veidot atbalstošu saskarsmi. 
Marte Meo metode tiek izmantota 
arī komunikācijas treniņos.

Visi Ozolnieku novada iedzīvotāji 
tiek aicināti, sadarbojoties ar sociālo 
dienestu, izmantot pieejamās psiholo-
ģiskā atbalsta iespējas novadā.

Ieva Briģe,
sociālā dienesta sociālā pedagoģe 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 
programmu „Skolas auglis” 
pusdienās  svaigus augļus un 
dārzeņus bauda 1.-6. klašu 
skolēni.

Katru mācību dienu bez maksas 
bērniem izsniedz ne mazāk kā 100 
gramu nomazgātus, notīrītus svaigus 
augļus vai dārzeņus.

Programmas darbības 7 nedēļu 
ilgajā periodā skolēniem tiks piedāvāta 
iespēja piedalīties arī dažādos izglīto-
jošos pasākumos, piemēram, mācību 
stundās, radošos konkursos, sporta 
sacensībās, mācību ekskursijās uz 
zemnieku saimniecībām un pārtikas 
uzņēmumiem. Mērķis ir veicināt 
zināšanas par veselīgu uzturu un dzī-
vesveidu.

Projekta īstenošanai paredzēts 
421776 latu liels finansējums, no ku-
riem 75% ir Eiropas Savienības, bet 
25% ir Latvijas valsts līdzfinansējums. 
Atbalsta likme par vienu piegādāto 100 
gramu porciju ir noteikta 12 santīmi 
(bez PVN).

Programmā ir iesaistījušā arī visas 
Ozolnieku novada skolas, kuras ar ābo-
liem apgādā Sesavas pagasta „Osīši” 
saimniece Dace Āboliņa. 

Programmas „Skolas auglis” mērķis 
ir palielināt augļu un dārzeņu patēriņu, 
lai nākotnē samazinātu aptaukošanās 
un sirds un asinsvadu slimību izplatību, 
vienlaikus atbalstot arī lauksaimniecis-
ko ražošanu.

Uldis Gāle,
novada izglītības speciālists

„Skolas auglis” galdā

Kā praksē tiek īstenots projekts 
"Skolas auglis"? "OA" kopā ar piere-
dzējušu lauksaimnieku Jāni Vīgantu, 
novada domes priekšsēdētāja viet-
nieku, iepazinās ar ābolu piedāvājumu 
Garozas un Salgales pamatskolām.

Abām skolām ābolus piegādā Sesa-
vas z/s "Osīši".

Garozas pamatskolai saimniecībā 
piegādā ābolu šķirni "Antej", 285 por-
cijas, 1. šķiru, nedēļā 26 kilogramus. 
Kilograma cena 98 santīmi. Maksātājs 
- Lauku atbalsta dienests.

Pārlūkojām kastes. Nav jābūt cilvē-
kam ar dārzkopja diplomu, lai noteiktu, 
kas ir iebojāts vai iepuvis auglis. 

Dienu vēlāk veikalā "Maksima" 
šķirni "Antej" varēja iegādāties par 

62 santīmiem. Iebojātus, lai kā tika 
meklēts, atrast neizdevās. Doku-
menti pierāda, ka šo šķirni audzē z/s 
"Eglāji". Tepat mūsu zemītē! Lieluma 
ziņā, kaut uzrādīta 2. šķira, veikala 
āboli pārspēja tos, ko saņem bērni 
Sidrabenē.

Pamatoti jautājumi: kas, pēc kādiem 
kritērijiem novērtē ābolus? Kāpēc tik 
liela cenu starpība? Kas kontrolē, un 
kam tas būtu jādara, kā šis projekts tiek 
īstenots? Protams, ka zemniekiem šādi 
piedāvājumi ir izdevīgi.

Salgales pamatskolas virtuves darbi-
nieces vienisprātis - kārtējais projekts, 
kur Eiropas nauda izmesta vējā. Tikai... 
vai tiešām nauda vējā?

Anna Veidemane

Veselīgā projekta  
neveselīgās puses
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Baltās kupenas - kā roman-
tiku vai kā dabas pārbaudi 
- izjuta ikviens arī Ozolnieku 
novadā.

Jau pirmajā jaunā gada darba dienā 
novada domes priekšsēdētājs Māris 
Ainārs izdeva rīkojumu par darba  
grupas izveidošanu, kam operatīvi 
jāapseko pašvaldības īpašumā esošās 
ēkas, iesniedzot apsekošanas slēdzie-
nu jau nākamajā dienā.

Gods kam gods - SIA "Ozolnieku 
KSDU" vīri situāciju izprata jau de-
cembra vidū. No daudzdzīvokļu namu 
jumtiem tika tīrīts sniegs, nodauzītas 
lāstekas. Komunāldienesta darbinieki 
atbrīvoja no sniega seguma un lās-
tekām Ozolnieku vidusskolas sporta 
zāles jumtu 1. janvārī.

Jumtu tīrīšana komunāldienestam 
ir izmaksājusi ne mazumu. Ozolnieku 
vidusskolas jumta platība ir 1250 m2, tā 
tīrīšanas izmaksas - 160 lati. Daudzdzī-
vokļu jumta platības ir atšķirīgas - gan 
500, gan 1000m2.

Situāciju bīstamību objektos nova-
dā izvērtēja arī novada Pašvaldības 
policisti. Kādā no reidiem kopā ar 
policistiem Juri Antonovu un Kasparu 
Rozīti devās arī "OA".

Neskatās uz resoru piederību
Kā valsts nozīmes maģistrāles, tā 

arī pašvaldības pārziņā esošie ceļi 
braucējiem raizes neradīja. Taču pie-
turvietas... Cilvēki, kā nācās novērot, 
no autobusa izkāpa tieši kupenā. 
Savukārt, gaidot maršruta autobusu, 
dažviet ļaudis stāvēja uz brauktuves. 
Arī gājēju pārvietošanās nereti notika 
pa ceļa braucamo daļu. Bet tumsas vai 
mijkrēšļa stundās?

Tīri sakoptas bija pieturvietas Bran-
kās. Juris Antonovs: "Ja attiecīgie 
resori ar darbu netiek galā, izlēmām 
rīkoties: pašvaldības darbinieki un 
"simtlatnieki" attīrīja pieturvietas no 
sniega, jo ļaudis, kuri gaida autobusu, 
taču ir mūsu pagasta iedzīvotāji!"

Rūpes par bērnu drošību
Vairāki simt latu stipendiāti sparīgi 

tīrīja Branku pakalpojumu centra 
jumtu, bet citi cīnījās ar vareno snie-
ga klājumu virs PII "Bitīte" pagraba. 
"Bitītes" ēkas jumts bija tīrs, pati ēka 
ierobežota ar brīdinājuma lentu.

Garozas pamatskolai ceļu un celiņu 
kopgarums ir visai iespaidīgs, taču 
tie visi rūpīgi sakopti. Direktore Dina 
Štelmahere: "Pamatā to veic mūsu 
pašu skolas tehniskais personāls, 
taču paldies sakām atsaucīgiem bērnu 
vecākiem, kuri izlīdz ar savu tehniku. 
Īpaši pateicamies Gintam Grīnvaldam 
par atsaucību, neprasot atlīdzību.”  
Visgarām skolas ēkai nostieptas brīdi-
nājuma lentas.

Policisti atzinīgi novērtēja veiktos 
pasākumus Salgales un Teteles pa-
matskolās.

Iebildumi kārtības uzturētājiem bija 
PII "Zīlītē", kur viena ēkas puse nebija 
norobežota: "Bērni, spēlējoties, nestāv 
uz vietas, sarkanā lenta  attur tuvoties 
mājai."

Cītīgi, tīrot sniegu, darbojās vīri uz 
Ozo ledus halles jumta.

Ānenieki droši var doties iekšā 
kultūras namā - ne lāstekas, ne sniegs 
no augšas viņus neapdraud, namu 
ierobežo brīdinājuma lenta.

Vai mājai  nepieciešamas ār-
durvis?

Nams Garozā Iecavas ielā 5. Dzīvokļi 
privatizēti, bet apsaimniekošana nav 
nokārtota. Jumts netīrīts, lāstekas 
varen efektīgas, nekādu ierobežojumu. 
No kā prasīt atbildību?

Turpat divstāvu dzīvojamā māja 
"Priedes" ar trim ieejas durvīm. 

Saltajā ziemā, kad katrs iedzīvotājs 
domā, kā samazināt siltuma zudumus, 
iedzīvotājus "Priedēs" var tikai apbrī-
not! Vienām ārdurvīm stikls izdauzīts, 
no otrām ieejas durvīm pāri palikuši 
daži spraišļi, bet trešā aile, kur ierastā 
kārtībā vajadzētu būt ārdurvīm, ir tikai 
caurums. Kā mājā uzturēt siltumu?

Tetelē, Skolas ielas 12. namā virs 
logiem pārkārušās varen efektīgas 
lāstekas. Pašvaldības policistus izbrī-
na iedzīvotāju vienaldzība: "Atliktu 
paņemt rokās grīdas birsti, atvērt 
logu un lāstekas nodauzīt. Diemžēl tas 
nevienam neienāk prātā.”

Autovadītāju dažādās izprat-
nes

Īpašu vienaldzību pret sabiedrību, 
domājot tikai par savām ērtībām, 
klaji demonstrē daļa automašīnu 
īpašnieku.

Visbiežāk mašīnas ilgstoši nekusti-

nātas tiek atstātas uz ceļa braucamās 
daļas, traucējot sniega novākšanai. 
Nereti mašīnu "garāžas" izveidotas 
pagalmos, pie ieejām daudzdzīvokļu 
namos. Kāds emburdznieks spēka 
gados izsacīja neapmierinātību - šķūre, 
tīrot pagalmu, apberot ar sniegu viņa 
mašīnu, nākoties strādāt.

Uz gājēju ietves atstāts Audi. Ga-
rāmgājēju attieksme lasāma uz stikla: 
"Aizvācies!" Policijas darbinieku vēr-
tējums: "Autovadītāji ir tik slinki, ka, 
tiklīdz ietve notīrīta, tā tūlīt nekaunīgā 
kārtā novieto uz tās savu braucamo, 
radot neērtības gājējiem. Savu vietiņu 
pagalmā iztīrīt nevīžo!"

Ozolniekos pretī Kastaņu ielas 5. na-
mam uz braucamās daļas "Žigulis", kā 
apliecina iedzīvotāji, nekustināts esot 
vismaz mēnesi. Kā strādāt šķūrei?

Citā vietā Ozolniekos akurāti iztīrīta 
pieeja konteineriem. Taču tiem priekšā 
automašīna. Tāpat rīkojas Audi GA 
4486 īpašnieks Brankās. Blakus nama 
iedzīvotājs: "Kā tikt pie konteinera? 
Ja konteineri savlaicīgi neizvedīs, 
iespējams, tieši šis cilvēks pirmais 
cels brēku."

Notīrīti jumti, atstāti transporta 
līdzekļi vietā, kur nevienam netraucē, 
būtu pašsaprotama norma. Taču si-
tuācija, kāda tika novērota reida laikā, 
nebūt nav tipiska.

Emburgā, 1. Maija ielas 4. nama 
tuvumā enerģiski laukumu no sniega 
tīrīja Oļegs Goršanovs. "Te parasti 
novietoju savu auto. Tam nolūkam 
iegādājos lāpstu. Tas taču ir elementāri 
- parūpēties par sava auto novietošanu 
tur, kur mājas iedzīvotājiem un šķūrei 
nerodas problēmas. Kāpēc visi tā ne-
dara? Sliņķi! Vīriem pastrādāt liekas 
par grūtu!"

Līdzīgu viedokli pauž Pašvaldības 
policijas priekšnieks Arnis Joma: 
"Šajos sniegiem pārbagātajos laika 
apstākļos pamest automašīnu, kur 
pagadās, ir bezatbildīgums. Novēroju: 
tikko kā kāda pagalma daļa notīrīta, 
tūlīt pat tieši tur ierodas braucamais! 
Pašam tīrīt? Tam ir nepieciešama 
laba griba. Pusstundiņa fiziska darba 
svaigā gaisā nāktu par labu kā miesai, 
tā dvēselei. Tikai par nekaunību var 
nosaukt rīcību, kad tiek nobloķēta 
pieeja konteineriem.

Joprojām redzu cieši pie ieejas 
durvīm novietotus auto. Ja to dara 
Ozolniekos ar aizbildinājumu - kur lai 
braucamo liek, - iesaku painteresēties 
par autostāvlaukumiem.

Visos kārtības un līdzcilvēku igno-
rēšanas gadījumos izskaidrojums ir 
viens - es un mans komforts man ir 
svarīgāks par visu citu!"

 Anna Veidemane

Dziļo kupenu laikā
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Ozolnieku novadā sniega 
tīrīšana tiek veikta, izvēr-
tējot ielu un ceļu satiksmes 
noslogojuma intensitāti un 
ekonomisko nozīmi. 

Vadoties pēc Ministru kabineta 
2010. gada 9. marta noteikumiem 
Nr. 224 “Noteikumi par valsts 
un pašvaldību autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām” Ozolnieku 
novadā noteiktas ziemas sezonas 
autoceļu uzturēšanas klases. Ar 
uzturēšanas klasēm  var iepazīties  
pašvaldības mājas lapā www.ozol-
nieki.lv .

Prasības valsts un pašvaldību 
autoceļu uzturēšanai ziemā nosaka 
laiku autoceļu brauktuves attīrīša-
nai no sniega:

B uzturēšanas klasei - 6 stundas, 
C uzturēšanas klasei - 18 stundas, 
D uzturēšanas klasei - laiks netiek 
normēts.

Svaiga sniega biezums uz au-
toceļa brauktuves mainīgos laika 

apstākļos:
B uzturēšanas klasei - 8 cm, C 

uzturēšanas klasei - 10 cm, D uztu-
rēšanas klasei - netiek normēts.

Privātie ceļi neatrodas Ozolnieku 
novada ceļu pārraudzībā, par tā 
uzturēšanu jārūpējas servitūta ceļa 
saimniekiem. Novada pašvaldība 
nesniedz šāda tipa komerciālus 
pakalpojumus.

Kā notiek sniega tīrīšana?

Iesakām ceļa tīrīšanas darbus 
risināt sadarbībā ar sekojo-
šiem uzņēmējiem:

SIA ”Ozolnieku KSDU”,  
tālr. 29335018

SIA „Dremway”, tālr. 26344777

SIA „Linbro”, tālr. 26665800

Andris Bargs, tālr. 26183937

SIA Zemgales meliorācija,  
tālr. 29124446

AS Lode, tālr. 26541555

SIA “Uzars”, tālr. 29402330

Uzrakstīt par sētnieci Alek-
sandru Siņavsku ierosināja 
iedzīvotāji.

Daiga dzīvo Ozolniekos, Kastaņu 
ielas 9. namā: "Mūsu sētniecīte ir 
pelnījusi uzslavu. Ļoti čakla! Kad rītos 
vedu bērnus uz bērnudārzu, vienmēr 
viss sakopts!"

Jauns uzņēmējs no Kastaņu ielas 7. 
mājas: "Es agri dodos ārā no mājas, bet 
allaž visur kārtība."

A. Siņavskas aprūpē ir arī šīs pašas 
ielas 5. nams.

SIA "Ozolnieku KSDU" valdes 
priekšsēdētājs Aldis Kluburs par ie-
dzīvotāju sacīto nav pārsteigts: "Viņa 
patiešām ir viena no vislabākajām sēt-
niecēm Ozolniekos. Ej, kad gribi - viss 
paveikts pēc labākās sirdsapziņas".

Sētnieka darbu tā īsti novērtējam 
ekstremālos apstākļos - kā šoziem, 
kad brīžam ledus, brīžam peļķes vai 
sniega sanesumi.

- Aleksandra, par jums tik dau-
dzi saka atzinīgus vārdus, kā to 
uzņemat?

- "Savu darāmo veicu apzinīgi, tāpat 
kā jebkuru darbiņu. Man patīk, ka viss 
ir tīrs, nekas nekur nemētājas (tieši 
tobrīd jaunā sieviete paceļ konfekšu pa-
pīrīti). Arī es taču esmu gājēja! Ja kaut 
kur ietve nesatīrīta, ir nepatīkami.

Es nepieļauju, ka sniegs sagulst blīvā 
masā. Citreiz dienā sniegu šķūrēju 
vairākas reizes. Darbu sāku ap pieciem. 

Kad vairums iedzīvotāju atstāj māju, 
ietves ir sakoptas.

- Kā izjūtat attieksmi no iedzī-
votāju puses?

- Te dzīvo vislabākie ļaudis! Man 
novēl Dievpalīgu, labu rītu, pūles tiek 
novērtētas. Ļaudis sākuši teritoriju 
mazāk piegružot. Ar bērniem dom-
starpību man nav, arī viņiem kārtība 
pa prātam.

- Agri gan iznāk celties...
- Pierod. Tiesa, gulēt jāiet savlai-

cīgi.
- Vasarā jau šis darbiņš kaulus 

nelauž, bet ziemā prasa spēku.
- Lielās snigšanas laikā sāpēja rokas. 

Viegli nav. Taču cilvēkiem mans neci-
lais darbs ir ļoti vajadzīgs. Ja vēl dzirdu 
sirsnīgus vārdus, tas liek ķerties pie 
lāpstas vai slotas ar prieku.

Anna Veidemane

Kārtība iepriecina 
ikvienu Kā vērtēt namu apsaimnie-

košanu Sidrabenes pagastā? 
"OA" jautājums novada domes 
priekšsēdētāja vietniekam Jā-
nim Vīgantam.

- Katram, kurš dzīvo vai nu viendzī-
vokļa vai daudzdzīvokļu mājā, jāapzinās 
savi pienākumi.

Apsaimniekotājs būtu vēlams kat-
ram namam, bet, ja tāda nav, vajadzētu 
izvēlēt mājas vecāko.

Situāciju Garozas "Priedēs" vērtēju 
kā bezsaimnieciskumu. Kāda runa var 
būt par siltuma efektivitāti, ja nevienas 
durvis nav kārtībā!

Pagastā ir piemēri, kur cilvēki, labi 
saprototies savā starpā, kārtībā uztur 
gan koplietošanas telpas, gan apkopj 
mājai piegulošo teritoriju. Pašvaldības 
funkcija nav uzturēt kārtībā privātīpa-
šumu un tā apkaimi.

Sakopta Latvija ir atkarīga no mums 
pašiem - katra iespēju robežās.

Vēlos aicināt iedzīvotājus pievērst 
uzmanību vēl citam jautājumam. 
Krasi mainīgie laika apstākļi ir pār-

baudījums meža dzīvniekiem. Viens 
no lielākajiem ļaunumiem - klejojo-
šie suņi. Pa nakti vaļā palaistie suņi 
aizklīst no dzīves vietām lielos attā-
lumos, bieži par viņu upuriem kļūst 
stirnas. Mednieki suņu saimniekus 
brīdina, pat vairākkārt. Ja tas nelīdz, 
nākas ņemt rokās šaujamos. Ļoti ris-
kē, piemēram, "Pārpurvju" saimnieks 
zaudēt savus māju sargus, jo viņš 
brīdinājumus neņem vērā!

Par iedzīvotāju atbildīgumu

• 1878. gadā. Nepiedzīvoti dziļš sniegs bija visā Latvijā. Šķūņi pļavās rēgojās 
tikai ar jumtiem, jaunie kociņi dārzos tikai ar galotnēm no biezā sniega ārā. 
No dzīvojamām ēkām ik rītus no jauna izrakās uz kūtīm un klētīm. Satiksme 
pa ceļiem bija pārtraukta vai ārkārtīgi apgrūtināta.

• 1902. gadā. Kuldīgas un Talsu Apriņķos labam sliežu ceļam pastāvot, lija 
lietus, kamēr Ziemeļvidzemē pie 5 gr. aukstuma, brauca ratos.
Laikraksti ziņoja, ka Pēterpilī termometrs rādījis 25-30 gr. Vārnas kritušas no 
gaisa zemē un visi putniņi mežos un laukos nosaluši.
"Latvijas Vēstnesis", 1923.g.
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PII ,,Zīlītei” 45 gadu jubile-
ja! Uz svinīgo pasākumu tika 
aicināti ilggadējie pensionē-
tie darbinieki, domes vadība 
un citi viesi.

Svinīgo notikumu atklāja profe-
sionāli mūziķi -  brāļi Oskars un 
Raimonds Petrauski un talantīgā 
dziedātāja Zane Dombrovska, kas ar 
savu priekšnesumu viesa atbilstošu 
noskaņu.

Vecāku vārdā  visu iestādes ko-
lektīvu  apsveica iestādes padomes 
priekšsēdētājs Māris Pāvilsons, 
izsakot gandarījumu par vispusīgo 
izglītību, kuru Ozolnieku pagasta 
bērni gūst PII ,,Zīlīte”. "Ikviens ie-
stā    des darbinieks sagaida katru rītu 
ar smaidu mūsu bērnus. Jūs esiet 
tie, kuri ieliek pamatus mūsu bērnu 
attīstībai un saskarsmes kultūrai, 
un tikai uz labiem pamatiem var 
būvēt stabilu nākotni."

Runātājs pateicās novada domei 
par finansējumu skolotāju atbals-
tam. 

Iestādes vadītājai Evijai Uzarei 
tika sagādāts pārsteigums. Novada 
izglītības speciālists Uldis Gāle 
viņai pasniedza LR izglītības un zi-
nātnes ministrijas Atzinības rakstu 
par radošu darbību un augstvērtīgu 
rezultātu sasniegšanu bērnu izglī-
tošanā. Ar skaistiem ziediem un 
vēlējumiem sveica  kolēģi.

 Kā dāvanu dzimšanas dienā visi 
kolektīva darbinieki saņēma biļetes 

uz Valmieras drāmas teātra izrādi 
,,Agrā rūsa”.

Skolotāja Janina Masteiko „Zīlītē” 
aizvadījusi 29 gadus.  “Ir raudāts, ir 
smiets, bet ir milzīgs gandarījums 
būt kopā ar  bērniem, apzināties, ka 
esi ieguldījis savu nelielo artavu, 
lai bērni izaugtu gudri un laimīgi. 
Šajā laikā  mainījās „Zīlīte” un es, 
protams, tai līdzi. "

Skolotāja Ilze Ziemele šajā mā-
cību gadā ir atnākusi strādāt par 
skolotāju.

,,PII ,,Zīlīte” atmosfēra ir ļoti 
pozitīva un veiksmīga. Skolotājas 
vienmēr ir izpalīdzīgas, laipnas 
un radošas. ,,Zīlītē” bērniem ir tik 
daudz iespēju darboties ar dažā-
diem, vēl neredzētiem materiāliem, 
kas citos bērnudārzos praktiski 
nav." 

Pirms sešiem gadiem pie mums 
"Zīlītē" atnāca strādāt  jauna vadī-
tāja – Evija Uzare. Pirmajā sapulcē 
viņa teica: ,, Es darīšu visu, lai šis 
bērnudārzs būtu vislabākais!”.  
,,Zīlītes” vārds ir izskanējis ne 
tikai Latvijā , bet arī aiz tās ro-
bežām.

Visa kolektīva vārdā sakām lielu 
paldies novada domei par atbalstu 
un uzticību ,,Zīlītes” izaugsmē, kā 
arī bērnu vecākiem par sapratni 
jubilejas dienā, uzdāvinot darbinie-
kiem brīvdienu.

Dalita Narkevica,
PII ,,Zīlīte” filiāles vadītāja

,,Zīlītei” - 45. jubileja!

Tautas deju kolektīvs "Zemga-
ļi" , kas Ozolnieku tautas namā 
darbojas jau piekto sezonu, 
paplašina savu darbību un veido 
studijas grupu.

Studijā uzņem jauniešus ar un bez 
priekšzināšanām dejas jomā vecumā 
no 15 gadiem. Aicinām visus, kuriem 
patīk dejot, iegūt jaunus draugus, kopā 
pavadīt brīvo laiku dažādos kultūras 
un sporta pasākumos, kā arī ceļot pa 
tuvākām un tālākām zemēm. 

Savā repertuārā kolektīvs izvēlas 
latviešu tautas un skatuves dejas, 
kas raksturo gan latviešu mentalitāti, 
gan tautas garu un atbilst dalībnieku 

prasmēm. 
Savu dejot prieku mēs rādām pub-

liskajos pasākumos un koncertos 
Ozolniekos, Latvijas novados, un arī 
aiz Latvijas robežām. Ar lielu ganda-
rījumu un pacilātā noskaņojumā deju 
kolektīvs „Zemgaļi” piedalījās XXIV 
Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV 
Deju svētkos.

"Zemgaļi" veido 
savu studiju

Turpinām piedalīties Jelgavas 
novada un Ozolnieku novada 44. 
skolēnu sporta spēlēs. Gada ka-
lendārā - sacensības volejbolā.

Cīņas laukumā uzsāka A. grupas 
jaunietes un jaunieši. Novadu uzvarē-
tāji - Ozolnieku vidusskolas komandas. 
Komandā spēlēja: Rūta Jūrkalne, Elza 
Kalniņa, Elza Kanceviča, Adelīna Tāra, 
Zanda Karpoviča, Linda Miķelsone, 
Kitija Višņauska, Santa Sausā. Jaunie-
ši: Kristaps Balodis, Nauris Polītis, 
Mārtiņš Kairovs, Roberts Antonovs, 

Armands Tartilovs, Mārtiņš Jusis, 
Edgars Jusis, Edgars Ratkevičs. Abām 
komandām jāpiedalās Zemgales no-
vada sacensībās volejbolā. Volejbolā, 
basketbolā, florbolā arvien vairāk 
skolēnu apmeklē treniņus, lai apgūtu 
šo sporta veidu pamatus, pilnveidotu 
savas prasmes. Ko darīt pēc mācībām 
brīvajā laikā?  Gaidām sporta zālē! 

Rasma Skruļa,
Ozolnieku vidusskolas  

sporta skolotāja

Gaidām sporta zālē!

Mānīgas ir šīs ziemas dienas 
- te sals, te šķīdonis. Kādudien, 
kad brīžiem uzspīdēja saule, 
Ozolnieku lielais kalns pulcināja 
daudz jauno slēpotāju un kama-
niņu braucēju.

Bez pārspīlējuma varu sacīt: gan 
lieliem, gan maziem pārsteigumā 
mute pavērās, skatoties, kā pārlieci-
nāti, skaistā slēpojumā, stabili noturo-
ties uz kājām no pašas kalna augšas 
līdz lejai, notraucās, piedodiet, kāda 
"sīkaliņa" - pavisam mazs puisītis.

Četrgadnieks Arsens ir slaloma 
slēpotājs ar stāžu - pirmā slaloma 
slēpes (atbilstoši augumam) viņam 
bija jau divu(!) gadu vecumā.

Arsena vecaistēvs, kurš bija uz kalna 
kopā ar mazdēlu, pastāstīja, ka ģimene 
ir aizrautīgi slalomisti - slēpo Arsena 
mamma, vecāmamma, vecaistēvs. 
Zēna tētim gan sirdij tuvāks esot snov-
bords.  Arsens vēl labprāt peldot un 
Piņķos spēlējot futbolu. Vectēva pārlie-
cība: "Sports veido cilvēku - disciplinē, 
norūda, ir veselības pamats. Dzīvojam 

Rīgā, taču Ozolniekos esam visai bieži: 
mežs, trase, kalns, Veselības taka un 
iespējas patiešām sportot ar lielu izvēli 
- citu tik labvēlīgu vietu nezinu."

Sporta nama rīkotajos slēpotāju 
svētkos Arsena paraugdemonstrējumi 
būtu īpaša "nagla".

Anna Veidemane

Izveicīgais slalomists - 
četrgadnieks

Slēpošanas svētki "Atva-
das ziemai" notiks! Datumu 
precizēt mainīgo meteo -
roloģisko apstākļu dēļ nav 
iespējams, informācija tiks 
izziņota.

Sporta nama (SN) vajadzībām 
pašvaldība ir iegādājusies jaunu 
sniega motociklu "Buran". Slēpo-
šanas trase ir iebraukta, daudzi 
cilvēki to izmanto. Vēlos pastāstīt 
par kādu jaunu SN iniciatīvu.

Sporta svētkos sveiksim ak-
tīvāko slēpotāju - cilvēku, kurš 
slēpošanas trasē būs veicis vis-
vairāk apļus.

Katru svētdienu trasē ir cilvēks, 
kurš fiksē nobraukto apļu skaitu. 
Rezultāts veidojas no svētdienās 
trasē nobraukto apļu kopskaita.

Ikvienu slēpotāju svētdienās 
gaida karsta tēja. Ir padomāts par 
mašīnu novietošanu - ierīkoti divi 
stāvlaukumi. Joprojām turpinās 
sacensības zolītē, kur aktivitāte 

un emocijas sit augstu vilni! Feb-
ruārī turpināsies šautriņu mešana 
un basketbola soda metieni.

Izcilie sasniegumi novusā mums 
ļāvuši uzsākt cīņu par iekļūšanu 
Latvijas superlīgā.

Vēl gribu īpaši  vērsties pie 
namamātēm. Ceram uz labiem 
slēpošanas apstākļiem un jaukiem 
slēpošanas svētkiem. Pašvaldība 
slēpotājiem piedāvās pankūkas. 
Sporta nams izsludina pankūku 
konkursu gardēžiem. Aicinām 
pārsteigt slēpotājus ar "firmas" 
jeb oriģinālākās receptes pankū-
kām. Izdomai pankūku cepšanā 
nav robežu! Cepēja prasme tiks 
novērtēta!

Bērni slēpošanas svētkos varēs 
pārbaudīt "Buran" iespējas, veidot 
sniega figūras un piedalīties citās 
atraktivitātēs.

Rolands Baranovskis,
SN direktors

Sportiskās aktivitātes 
sit augstu vilni

Pirmā tikšanās - 08.02.2011. 
plkst.18 Ozolnieku tautas namā.

Nodarbību laiki:  
otrdienās - no 18 līdz 20; 
piektdienās - no 18 līdz 20. 

Dalības maksa: Ls 5 mēnesī.
Vadītāja: Līga Ozola t.:29484757 
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Ozolnieku novadā ieraudzīt 
govju ganāmpulku ir gandrīz 
neiespējami. To bija ne ma-
zums, taču tagad likvidēti.

Mainīgās tendences nozarē ir pārdzī-
vojusi Ameļa Jablonska, kuras piena ra-
žošanas komplekss ir vienīgais novadā.

Internacionālisms govju sa-
biedrībā

Cik govju tiek turēts? Jārēķina: 
fermā "Cerības 2" (tāds ir arī zemnieku 
saimniecības nosaukums) ir 220 govis. 
Vēl ir nomas līgums ar dēlu Vladimiru 
par fermu "Cerības". Dēls fermā ir pār-
valdnieks, gotiņu skaits arī ir ap diviem 
simtiem.

Ikdienas solī ne posteņi, ne darbi šķi-
roti netiek, piepalīdzot pieciem algotiem 
darbiniekiem.

Govju sabiedrība ir visai "internacio-
nāla": Latvijas Brūnās (LB), Holšteinas 
melnbaltās, Dānijas sarkanraibās. 
Ārzemniecēm ir augstāki izslaukumi, 
taču LB mazāk slimo, ir pieticīgākas, 
tomēr pietiekami ražīgas.

Lauku uzņēmēja A. Jablonska izprot 
sakarību - jo vairāk govju, jo augstāka 
rentabilitāte. Pāris govju, lai cik augsti 
izslaukumi, nopietnu peļņu nedos.

Aptuveni 400 hektāru zemes platība 
ir pietiekoša, nodrošinot nepieciešamo 
siena daudzumu. Spēkbarību saimnie-
cība iepērk.

Iegādāta visa nepieciešamā tehnika 
gan laukkopībai, gan lopkopībai, ar to 
meistarīgi tiek galā dēls. Arī meita, kaut 
dzīvo pilsētā, ja vajag, dara visus darbus, 
slauc arī govis.

Z/s "Cerības 2", pateicoties ES finan-
sējumam, tika pie piena dzesētavas, 
piena vada, govju stāvvietām, žāvē-
tavas 400 tonnām graudu un mēslu 
krātuves.

Nemaksāsi nodokļus - sagaidīsi 
problēmas

Bija laiks, kad govju turētāji bija 
iedzīti izmisumā, par kilogramu piena 
maksāja... pat 5-8 santīmus! Tad arī 
daudzi ganāmpulkus likvidēja. Kāpēc tā 
nedarīja Ameļa? "Meita un dēls studēja. 
Ticēju, ka darbs dos augļus - tas bija 
mans mierinājums." 

Kāds burkšķ par augstajiem nodok-
ļiem? Zemniece: "Parāds nav brālis! 
Pirmais, ko daru, nokārtoju visas mak-
sājumu saistības. Bija man divi auditi, arī 
trešo gaidu ar mierīgu sirdi. Nemaksāsi 
nodokļus - sagaidīsi problēmas."

Lēkāt neder!
Pienu fermā savāc "Rīgas Piensaim-

nieks". Piena ražotāja ir apmierināta ar 
sadarbību: "Zinu, ka leiši maksā vairāk. 
Taču lēkāt neder! Vai es dažu santīmu 

Govju komplekss novadā? 
Viens vienīgs!

dēļ bagāta kļūšu? Patlaban saņemu 20 
santīmus par kilogramu piena, toties ir 
iespēja mācīties semināros, Jaungada 
balle šoreiz mums bija Minhauzena 
muzejā, bijām pāri par 500 cilvēku. 
Nesekosi jaunākajam, atpaliksi!

Pēc govs dzemdībām – pie kāzu 
galda

Ražošanas pašizmaksas aprēķinos 
ir neierakstīta ailīte - tas, ko fermas 
īpašniece veic pati, bieži vien iztiekot 
bez veterinārā ārsta. Viņa pati apsēklo 
govis, pieņem dzemdības. Ja dzemde 
gotiņai izslīdējusi, tiek ar to galā. Ne-
reti teļš ir nepareizi iegriezies, arī tam 
prasmju pietiek.

Kādreiz bijis tā. Gotiņai komplicētas 
dzemdības, veterinārārsta slēdziens: 
"Ved uz kautuvi!" Saimniece: "Kaut tik 
labu dzīvnieku? Sāku cīņu par govs dzī-
vību. Teļu nācās zaudēt, taču, kā sāku 8 
no rīta, tā trijos sapratu - gotiņa dzīvos! 
Tad gan pa galvu pa kaklu mašīnā iekšā 
un ātrumu!

Laikā paspēju ierasties māsas meitas 
kāzās!"

Jubilejas svin... teātrī
Droši vien sāk iezīmēties lauku saim-

nieces portrets: uzņēmība, strādīgums, 
rakstura noturība. Ne vēsts no nogu-
ruša, darbā pārmocīta cilvēka! Frizēta, 
dzīvespriecīga, bārsta asprātības.

Sarunu iesākam viņas modernajā 
virtuvē ar ļoti pārdomātu siltumapgādi 
abiem mājas stāviem. Tā vien dialogā 
grib iesaistīties rudais Marsiks: "Mans 
Reksis kaķēnu atstiepa mutē. Kā ne-
pieņemt šo audžubērnu?"

Uzņēmēja spēj pārsteigt: "Fermā 
man labi strādnieki. Kopā braucam 

ekskursijās. Ja kādam vārda vai dzim-
šanas diena, dāvanā teātra biļete. Visi 
kopā 30. janvārī brauksim uz Dailes 
teātri. Svētkus gan kopīgi nesvinam, es 
alkohola lietošanu neatzīstu!"

Ar lielu patiku Ameļa dodas uz mežu: 
"Tāds klusums! Staigāju. Domāju. Sēņu 
laikā katru dienu esmu mežā. Vēl stai-
gāju pa laukiem, īpaši pavasarī - kāds 
skaistums apkārt! Pilsētu neciešu, tā 
nogurdina."

Komjauniete triecienniece
No kurienes darba un dzīvnieku 

mīlestība?
Par to stāsta viņa pati: "Esmu balt-

krieviete. Nāku no sādžas, kur ļaužu 
starpā valdīja sirsnība, izpalīdzīgums 
- te tā nav. Mājās bija gotiņa, mājputni, 
bites. Ja vecāki strādā, kā mēs, seši 
bērni, varētu nestrādāt? Mums tur 
bija citi tikumi: cienīt vecākus cilvēkus, 
godāt skolotājus, bērni zināja, kas ir 
bijība. To visu pārņēmu savā ģimenē, 
arī mani bērni izauga darbā.

1971. gadā ar vecākiem ieradāmies 
Latvijā. Bauskā pabeidzu vidusskolu. 
Pēc tam ar komjaunatnes ceļazīmi 
devos uz Rostovu pie Donas, lai... mon-
tētu "Ņivas". Kas bija komjaunatnes 
trieciennieki? Vai nu tādi kā es - apdu-
muši, apmāti komjaunieši vai nosacīti 
atbrīvotie no cietuma.

Vēlāk ar sarkano diplomu pabeidzu 
Viļņas Dzelzceļnieku skolu, Maskavas- 
Viļņas reisā strādāju par pavadoni. Bija 
interesanti, slavenības arī satiku.

Iegadījās, ka māsu sūtīja apgūt me-
hanizēto slaukšanu, viņa izlūdzās, lai 
viņas vietā braucu es. Ieguvu apliecību. 
Patiesībā sirds mani sen jau vilināja uz 
laukiem. Devos pie vecākiem Sidrabe-

nē. Slaucu kolhoza govis, baroju teļus, 
pēc tam biju kompleksa vadītāja. Sa-
bruka sistēma, sabruka kolhozs. Sāku 
saimniekot patstāvīgi. Visi ģimenē 
ieguvām pilsonību, izpirkām zemi."

Cilvēka ļaunums un nenovīdība ir 
neizprotama. Kāds necieta strādīgo 
ģimeni, aizdedzināja šķūni. Sadega 
pilnīgi visa lopbarība. Drīz no dzīves 
šķīrās dzīvesbiedrs. Pārcilvēciskiem 
spēkiem māte ar abiem bērniem visam 
tika pāri.

Neiecietībā pret sliņķiem
Ik palaikam saruna ievirzās par bez-

darbu valstī, sociālajiem pabalstiem. 
Mana sarunu biedre aizsvilstas: "Gribi 
dzīvot, jāstrādā! Nav jākaunas ne no 
viena darba! Kārtīgs cilvēks arī šodien 
darbu dabūs! Vainas ir slinkums un 
bezatbildība - cilvēks dzīvo laukos, bet 
apzog kaimiņus, jo pašam izaudzēt kaut 
kartupeli ir par grūtu! Kāpēc vispār 
valstij kādam kas ir jādod? Ko pats esi 
darījis valsts labā? Tas mani no sirds 
tracina. Ja man ir bērni, tad es taču pati 
par viņiem esmu atbildīga! Man radi-
nieks ārzemēs lopkopībā strādā. Tādu 
darbu viņam es arī varu nodrošināt. 
Mūsu lielā nelaime ir dzeršana. Kam 
vajag dzērājus? Cits klīst, cits kļūst 
"simtlatnieks". Jauni vīrieši paliek par 
diedelniekiem. Sociālajā dienestā lūdz 
palīdzību. Tādus tik ar slotu ārā!"

Neiecietība pret sliņķiem Ameļas 
sirdī sadzīvo ar labestību, izlīdzēšanu.

Sidrabenes pārvaldes vadītāja Eva 
Segliņa: "Zemniece ir ļoti dāsna ziedo-
tāja - skolām, pašvaldības pasākumiem. 
Par to viņai liels pašvaldības paldies".

 Anna Veidemane
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Mīļi sveicam februāra jubilārus!
Ir atkal nepielūdzami
viens mūža gads
kā pūka zudis
laika upē straujā,
bet laimes putnu
meklē skats.

Aizsaulē aizgājuši:

Janīna Briede (1920)
Ralfs Grosvalds (1941)
Anita Kive (1954)
Apripina Krajeva (1940)
Gunārs Limbaitis (1939)
Irina Mota (1953)
Antoņina Norte (1929)
Juris Ozoliņš (1955)
Katrīne Pelena (1917)
Vera Repša (1932)

Velta Segliņa (1928)
Gundars Sondors (1965)
Aivars Spēlmanis (1956)
Aleksandrīna Urtāne (1938)
Svetlana Zommere (1961)
Lūcija Žoide (1946)
Apolonija Žukovska (1909)

Lonija Bogdanova
Imants Ausmiņš
Jānis Kakstāns - 90!
Jeļena Mihnovska
Mudīte Kokina

Sidrabenes pagastā
Rihards Vītols
Dzidra Māla
Pēteris Riņķis
 Novada dome

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek. Un mirdz.

Mūžības vārtus vēris
ZIGMUNDS ĒRMIŅŠ

(1939.01.10 - 2011.21.01)

Pēc ilgas un grūtas slimības aizsaules vārtus ir vēris 
ZIGMUNDS ĒRMIŅŠ.

Aizgājējs piedzima Kalnciemā kalpotāju ģimenē. Beidzis 
Jelgavas 2. vidusskolu, mācījies LLA Hidromeliorācijas 
fakultātē. Darba gaitas viņš iesāka kā drenu licējs Ozolniekos, 
kur pagājis viss viņa mūžs.

Centīgo, izdarīgo jaunekli ievēroja - viņam tika uzticēti arvien 
atbildīgāki pienākumi.

1992. gadā pašvaldība nodibināja komunālās saimniecības 
uzņēmumu, kas laika gaitā pārtapa par SIA “Ozolnieku KSDU“. 
Līdz pat slimībai komunāldienestu vadīja Z.Ērmiņš.

I lgo gadu garumā tās bi ja  nemitīgas rūpes par 
siltumsaimniecības attīstību Ozolniekos - no apkures ar 
šķidro kurināmo, ar šķeldu, līdz nomaiņai ar dabas gāzi. 
Pateicoties uzņēmuma vadītāja nerimtīgajam novatora garam, 
Ozolnieki bija pati pirmā pašvaldība valstī, kur tika uzstādītas 
koģenerācijas stacijas.

“Nezinu? Meklē, atradīsi! Nemāku? Iemācīsies!“ - šādu 
mudinājumu no viņa dzirdēja daudzi. Pats viņš dzīvoja ar šo 
pārliecību. Nebūdams celtnieks, uzcēla gimenes māju. Ar 
milzu pašatdevi viņš plūca laurus autosportā. Slavenā “ozīšu“ 
volejbola komanda nebija iedomājama bez Z.Ērmiņa!

Atbildīgumu par Ozolnieku attīstību viņš pierādīja, pildot 
pašvaldības deputāta pienākumus vairākus sasaukumus.

Retie atpūtas brīži tika pavadīti pie ūdeņiem ar makšķeri 
rokās. Tomēr visskaistākie brīži, kad sirds līksmoja, bija būt 
kopā ar abiem mazbērniem un trim mazmazbērniem.

Atmiņās paliks nesavtīgs, augsta pienākuma cilvēks ar milzu 
pašatdevi darbam. Ir aizgājis īsts godavīrs.

Nekad tev darba nebija par daudz. 
Tu tajā degi, citus sasildot.

 Novada domes vārdā priekšsēdētājs Māris Ainārs

• 08.02. – 31.03. profesionālas gleznotājas Elizabe-
tes Melbārzdes darbu izstāde „Esamības sajūta”. 

• 10.02. plkst. 11. Latvijas Ļeļļu teātra izrāde Brāļi 
Grimmi „Ērkšķrozīte”. Režisors: Reins Agurs. Ieeja: 
Ls 1. Biļešu iepriekšpārdošana. 

• 11.02. plkst. 21 ielūdzam uz Mīlestības svētku 
balli! Spēlēs Vilnis Dumpis ar grupu ”Kompliments”. Darbosies 
„Valentīna pasts”, „Pārsteigumu darbnīca” un deju pauzēs - drais-
kas atrakcijas. Galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana līdz 
8.02.(ar groziņiem). Ieeja: kungiem Ls 4, dāmām Ls 2,50 (balles vakarā 
Ls 5).

• 18.02. plkst. 19 Yana Kay akustiskais koncerts. 
Ieeja: Ls 5, Ls 4. Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā. 

• 22.02. plkst. 18 – 21 Labo domu vakars. Meditācija, vingrinājumi 
un sarunas par dzīvi pozitīvās domas trenēšanai. Tēma – „Laime mīt 
manī”. Nodarbības vadīs Indra Melbārde – personīgās meistarības 
trenere, sertificēta Eriksona hipnozes meistare. Vairāk par nodarbībām: 
www.nlpcentrs.lv/lv/kalendars/view/80 Ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālr. 
(skat zemāk). Dalības maksa: Ls 3 (3 nodarbību cikla cena Ls 7). 

Labo domu vakari martā: 03. 03. plkst. 18 – 21 „Pateicība”; 10.03. 
plkst. 18 – 21 „Viss ir iespējams!”

• 27.02. plkst. 18 izrāde - komēdija „Tētis”. Režisors: Juris Rij-
nieks. Galvenajā lomā: Ainārs Ančevskis. Ieeja: Ls5, Ls 4. Biļešu ie-
priekšpārdošana tautas namā. Vairāk par izrādi: www.izradetetis.lv

• 3. martā plkst. 16 mīļi ielūdzam visus novada pensionārus uz Sieviešu 
dienas svētkiem! 
   - Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts; 
   - Dejas kopā ar mūziķi N. Cielavu;

Omulībai līdzi groziņš. Dalības iemaksu – Ls 1 – veikt novada sociālajā 
dienestā vai Branku pakalpojumu centrā.

Info: www.ozolnieki.lv, tautasnams@ozolnieki.lv, 
tālr: 63050144; 26525350. 

Biļešu iegāde P., O., T., C. 10 – 20

Pasākumi Sidrabenes pagastā

12.februārī plkst.13 Garozā, pakalpoju mu centra “Eži” 2. stāvā 
muzikāls pasākums “Mīlas vārdi sveču liesmiņā”.
Piedalās dzejas klubiņa “Pieskāriens” dalībnieki.

Jauniešus aicinām piedalīties konkursā “Mana sirsniņa”. 
Līdz 11. februārim lūdzam iesniegt darbiņus (fotogrāfijas, kolāžas, 
zīmējumus, instalācijas) Garozas bibliotēkā.

 Anda, tel. informācijai 29109265

LR Saeimas deputāts
GUNTIS  ROZĪTIS
pieņems iedzīvotājus katra 
mēneša pēdējā piektdienā, 
sākot no 2011. gada 28. 
janvāra, no plkst.11 līdz 13, 
Ozolnieku novada domes 
telpās, Stadiona ielā 10.

„Neļauj ļaunumam sevi uzva-
rēt, bet uzvari ļaunu ar labu!” 
(Rom. 12:21 )

Dievkalpojumi un Bībeles 
stundas Dalbes ev. luteriska-
jā draudzē 
2011. gada februārī

06.02. plkst. 14 – 
Bībeles stunda un 
lūgšanas
13.02. plkst. 14 – 
dievkalpojums
20.02. plkst. 14 – 
Bībeles stunda un 
lūgšanas
27.02. plkst. 14 – 
dievkalpojums

Visi laipni aicināti!

Ozolnieku novada 
pašvaldība aicina 
darbā sētnieku.

Prasības:
- dzīvesvieta Ozolnieku ciemā
- iemaņas darbā ar mazjaudas 
iekārtām un agregātiem
- vēlamas C kategorijas auto-
vadītāja tiesības

Pieteikties līdz  
14. februārim saimniecības 
daļā vai pa tel. 26132486.

Autovadītājs ar visu  
kategoriju tiesībām  
meklē darbu.

Tel. 28292015

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” atgādina: tāpat kā jau vai-
rākus gadus, arī 2011. gadā mūsu darbinieki noteiktos datumos 
ieradīsies novada apdzīvotajās vietās, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk 
gan noslēgt līgumus, gan veikt kārtējos maksājumus. Klientu pie-
ņemšana:
Ozolnieku KSDU telpās, 1, stāvā pie kases,
Brankās - pakalpojumu centrā,
Ānē - Āne EP telpās,
Garozā - pašvaldības aģentūras “Garoza - 1” telpās,
Emburgā - pagastmājā.

Alvils Grīnfelds,
SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”

valdes loceklis-ražošanas direktors
tālr. 63007722, 28333847
e-pasts: alvils@komunalie.lv

Cienījamie vecāki!

Sakarā ar jaunas grupas atvēr-
šanu PII “Saulīte” Ānē, Cenu 
pagastā, ir brīvas vietas 2-3 
gadīgo grupā (dzimš. g. 2007.-
2008.).

Pieteikties pa tel. 63050241, 
kancelejas vadītāja V. Linde, 
63055469 - PII vadītāja L. 
Pildigoviča.

12.02. plkst.15
Ozolnieki/Monarch - Liepājas 
Metalurgs 2

14.02. plkst.19:30
Ozolnieki/Monarch - HK Rīga/
Prizma

19.02. plkst.13
Ozolnieki/Monarch - HK Ogre

Uz visām spēlēm skatītājiem ieeja 
bez maksas.

“Mācies slidot” nodar bības 
ceturtdienās plkst.17:15 un 
sestdienās plkst.12:15.

Pateicamies par labestību!

Kā informē Latvijas Sarkanā krusta vadība, ES pārtikas paku 
piegāde varētu tikt atjaunot martā vai aprīlī - “OA” sniegs savlaicīgu 
informāciju.

Novada sociālais dienests pateicas Ozolnieku vidusskolas audzēk-
ņiem, skolotājiem un tehniskajam personālam par sniegto atbalstu 
- pārtikas pakām Ziemassvētkos, sagādājot jauku pārsteigumu trū-
cīgajām ģimenēm ar bērniem.

Pateicamies novada baptistu draudzei par bagātīgajām produktu 
paciņām vientuļajiem pensionāriem.

Pie pateicībām sponsoriem, kuru vārdus jau publicējām iepriekšējā 
“OA” numurā, vēlamies pievienot mīļu paldies “Jelgavas tipogrāfijai” 
par atbalstu Ziemassvētku pasākumu sarīkošanā.

Ja kādam būtu iespējams izlīdzēt ar pārtiku (arī dārzeņiem) 
trūcīgām novada ģimenēm ar bērniem, būsim pateicīgi par šādu 
piedāvājumu!

 Novada sociālais dienests


