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Deg Ziemsvētku svecēm brīnums spožs acīs,
Šai brīnumā skatoties, atveras sirds,

Un ienākot klusi laime tev sacīs - 
Draugs, esi kā svece, kas sadegot mirdz!

Kā svece dod gaismu, ziedojot sevi,
Mūžs sadeg pa dienai, pa minūtei vien.

Ja gribi, lai pasaule atceras tevi - 
Ar mīlu, ar ticību sekundes sien.

Latvijas Republikas proklamē-
šanas diena tika svinēta Ānē un 
Sidrabenes pagastā. Vērienīgi - kā 
ierasts - svinības izskanēja Ozol-
nieku tautas namā.

Klātesošos uzrunāja novada domes 
priekšsēdētājs Māris Ainārs.

92 gadu ritums Latvijas dzīvē bijis gana 
grūts - cīņas par brīvību, okupācijas laiks, 
valsts atdzimšana.

Šodien dzīvi veidojam bez svešām 
varām, paveiktais ir mūsu pašaizliedzības 
un darba rezultāts.

Pateicību par ieguldījumu sabiedrības 
labā pelnījuši skolotāji, uzņēmēji, 
zemnieki, vecāki un vecvecāki, kuri 
saprot, ka izglītoti ļaudis ir valsts 
nākotne.

“Ticēsim savai brīvajai Latvijai!” - 
aicināja novada vadītājs.

Atzinības rakstus, balvas un ziedu 
veltes saņēma novada sakoptības 
konkursa uzvarētāji, par kuriem jau 
vēstīja “OA”, kā arī ilggadēji un apzinīgi 
sava darba veicēji: domes galvenās 
grāmatvedes vietniece Daina Andersone, 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ārija 
Lakmute, domes kancelejas vadītāja 
Valentīna Linde, SIA  “Poliurs” valdes 
priekšsēdētājs Viktors Melnacis, bijušais 
novada domes deputāts, tagad Saeimas 
deputāts Guntis Rozītis, Ozolnieku 
vidusskolas direktore Klāra Stepanova, 
Ozolnieku vidusskolas skolotāja Rasma 
Skruļa, Salgales pamatskolas skolotāja 
Anita Ūvena.

Režisores Ritas Baronas teatralizētajā 
uzvedumā iekļāvās jauktais koris “Līga”, 
deju kopas “Ozolnieki” un “Zemgaļi”, 
Ozolnieku amatierteātra aktieri, mūziķi.

Kas mēs esam? Kāda ir mūsu dzīves 
izvēle? Vai spējam palūkoties tālāk par 
cilvēka mūžu? Bruks un juks dzīves 
saturs, ja nebūs aizrautības darbā. 
Taču dzīvē neiztikt bez neprātīgajiem - 
neaizdziedāmiem un nepārdejojamiem.

Un sava vieta atvēlama arī pasakai. 
Kā kādreiz. Taču mēs steidzamies, 
steidzamies... Kad vecākiem ritināt 
pasaku kamolīti, bērnu pasaku valstībā 
ievedot?...

Ik priekšnesumam atsaucīgie skatītāji 
veltīja dimdošus aplausus, taču īstu 
aplausu orkānu izraisīja “Shady Brass” 
mūziķi. Operas profesionāļi demonstrēja 
kā meistarīgu spēli, tā arī savu asprātīgo 
humora izjūtu.

Ziedi viesmāksliniekiem un kolektīvu 
vadītājiem bija novada domes paldies 
par līksmi nosvinēto Latvijas dzimšanas 
dienu.

Anna Veidemane

Svinības valsts 
jubilejas zīmē

Vēstures lappusēs, kas vēstī 
par Latvijas Brīvības cīņām, ir 
neizdzēšams ieraksts – Vareļi.

Pirms 91 gada pie Vareļu mājām cīņās 
pret bermontiešiem dzīvības zaudēja 14 
Latvijas Kara skolas kadeti. Daudz jauno 
puišu tika ievainoti, saņemti gūstā.

1935. gadā atklāja tēlnieka Barkovska 
pieminekli, ko 1944. gada augustā 
saspridzināja padomju karavīri, bet pilnībā 
tas tika sagrauts pēckara gados.

Vareļu piemineklis atdzima pirms 
20 gadiem, pateicoties vietējo 
tautfrontiešu un kolhoza “Druvas” 
priekšsēdētāja Laimoņa Zalcmaņa  

Dārga mana tēvu zeme, pirkta tā ar asinīm
patriotismam un pūlēm.

Šī gada oktobrī piemineklim ir piešķirts 
valsts nozīmes aizsargājamā pieminekļa 
statuss.

Lāčplēša dienā, pelēcīgā mijkrēslī, 
atmirdzēja spožas uguntiņas – lāpu gājienā 
uz Vareļu pieminekli devās Salgales 
un Garozas pamatskolu audzēkņi. 
Skolēni svinīgajam brīdim bija nopietni 
gatavojušies. Dzimtenes mīlestība, 
kaujinieku varoņdarbi un apņēmība turēt 
godā tēvzemi izskanēja dzejā un dziesmās. 
Būt lepniem par savu valsti, pieminēt 
varoņus un nodot vēsturisko mantojumu 
paaudžu paaudzēm – uz to jauniešus 
mudināja novada domes priekšsēdētājs 

Māris Ainārs un viņa vietnieks Jānis 
Vīgants, kā arī citi runātāji.

11. novembra rīts Teteles pamatskolā 
sākās ar svinīgo līniju. Pasākumu ievadīja 
skolas vēstures skolotāja Ineta Sauša. 
Mūsu viesi bija gan Jēkaba Kupena un 
Jēkaba Rozes radinieki, gan Ozolnieku 
novada domes vadība. Pasākuma īpašie 
viesi bija Jelgavas 501. jaunsargu 
vienības jaunieši instruktores Dainas 
Kleinbergas vadībā. Skolēni ar lielu 
interesi noskatījās filmu par jaunsargu 
apmācībām un sacensībām. Pēc tam mūs 
gaidīja pārsteigums – defilē programma 
jaunsargu izpildījumā, kuru rindās bija 
arī 2 mūsu skolas absolventi. Tas bija 
izcils priekšnesums, kas izsauca veselu 
emociju gammu no skaļām ovācijām līdz 
pat laimīgai aizkustinājuma asarai.

Pēc tam devāmies tradicionālajā 
piekto klašu lāpu gājienā uz Teteles 
kapiem. Pie kapu vārtiem novada 
domes priekšsēdētājs Māris Ainārs 
svinīgi atklāja uzstādīto norādi, ka 
šajos kapos atdusas Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieri. Pie kareivju kapiem 
audzēkņi skandēja dzeju, nolika ziedus 
un degošas svecītes. Jēkaba Kupena 
meita Spodra Herca un Jēkaba Rozes 
mazmeita Arita Liepiņa izteica pateicību 
skolai un novadam par viņu radinieku 
piemiņas saglabāšanu un jauniešu 
patriotisko audzināšanu.

Vēlāk skolā 8. un 9. klašu audzēkņiem 
bija iespēja tikties ar vēsturnieku 
Zigmāru Turčinski, kurš demonstrēja 
Jēkaba Kupena Lāčplēša Kara ordeni, 
kā arī citus apbalvojumus, kurus 
radinieki nodevuši viņa glabāšanā. 
Jauniešiem bija interesanti aplūkot tik 
senus apbalvojumus.

Pēcpusdienā skolēnu padomes 
pārstāvji nolika ziedus un aizdedza 
sveces pie Vareļu pieminekļa.

Sarmīte Zieberga,  
J. Rozes mazmeita, Teteles muzeja 

„Laiki un likteņi” fondu glabātāja

Lāčplēša dienā 
netrūka emociju
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Komunāldienests Būvvalde

Nolēma:
-Apstiprināt novada domes deputāta, 

no deputātu kandidātu saraksta Centriskā 
partija “Latvijas zemnieku savienība”, 
“Pilsoniskā savienība” ievēlētā Alfrēda 
Puriņa pilnvaras.

-Apstiprināt saistošos noteikumus “Par 
Ozolnieku novada domes budžetu 2010. 
gadam”.

-Apstiprināt novada domes sociālo 
lietu komitejas protokolus Nr.20 un 
Nr.21 par trūcīgās ģimenes statusa 

Novada domes novembra sēdē
piešķiršanu, sociālo pabalstu un 
brīvpusdienu piešķiršanu Ozolnieku 
novada maznodrošinātajām ģimenēm.

-Izvirzīt Ozolnieku vidusskolas Skolas 
padomes sastāvam domes priekšsēdētāju 
Māri Aināru, pašvaldības izpilddirektoru 
Pēteri Veļecki, izglītības, kultūras, veselīga 
dzīvesveida veicināšanas komitejas 
priekšsēdētāju Anitu Bīberi.

-Izvirzīt PII “Zīlīte” padomes sastāvam 
domes deputāti Rasmu Skruļu.

-Apstiprināt Ozolnieku 2. spartakiādes 

nolikumu.
-Piešķirt adresi “Stacija Garoza”, 

Sidrabenes pagasts.
-Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
-Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaidi SIA “G.R.B.Investīcijas” par 
nekustamo īpašumu OZO Ledus halle 
2010. gadā 50% apmērā no nodokļa 
summas.

-Izmaksāt pabalstu Ls 50 mēnesī 
sakarā ar bērna nenodrošināšanu ar 
vietu pirmsskolas izglītības iestādē  

četrām personām.
-Nodot ar nodošanas - pieņemšanas 

aktu daudzdzīvokļu mājas: 
- Kastaņu ielā Nr.5 valdījumā pilnvarotai 

personai Jānim Rozentālbergam.,
- Skolas ielā Nr.11 valdījumā pilnvarotai 

personai Edgaram Lindem,
- Skolas ielā Nr.13 valdījumā pilnvarotai 

personai Pēterim Jakovelam.
-Par ilggadēju un apzinīgu darbu 

apbalvot 8 personas ar novada domes 
Atzinības rakstiem.

Krīzes dēļ daudzi iedzīvotāji jau 
vasarā nav pienācīgi pildījuši savas 
saistības pret komunālo pakalpojumu 
sniedzējiem. Kā zināms, ziemā 
komunālo pakalpojumu slogs ir krietni 
augstāks, rūpīgāk ir jāplāno savi 
izdevumi, lai spētu laikus norēķināties 
par saņemtajiem ūdensapgādes, 
kanalizācijas, apsaimniekošanas un 
citiem pakalpojumiem.

 Pakalpojumu sniedzējs SIA 
“Ozolnieku KSDU” ir uzsācis aktīvu 
darbu ar parādniekiem. Atgādinām 
pakalpojumu saņēmējiem par 
nenokār tota jām saist ībām un 
pateicamies tiem iedzīvotājiem, kuri ir 
centušies nokārtot kavētos maksājumu. 
Novērtējam arī klientu vēlmi sastādīt 
parāda apmaksas grafiku gadījumos, 
ja nespēj savas saistības segt īsā laika 
posmā. SIA “Ozolnieku KSDU” vienmēr 
ir gatavi sadarboties un ar izpratni 
cenšas vienoties par pieņemamāko 
variantu parāda segšanai.

Un tomēr – no nekā nekas nerodas. 
Mūsu resursi ir ierobežoti, mēs nevaram 

Aicinām uz sadarbību

Tiesas lēmums  
par labu iedzīvotājiem

Oktobris būvvaldē

atļauties sniegt pakalpojumus bez 
atlīdzības. Skumji redzēt atsevišķu 
iedzīvotāju nevēlēšanos sadarboties, 
kā arī ļaunprātīgu pakalpojumu 
neapmaksāšanu ilgstošā laika posmā. 
No tādas parazitēšanas cieš ne tikai 
mūsu uzņēmums, bet arī citi attiecīgās 
mājas un visa novada iedzīvotāji. Tāpēc 
būsim spiesti ķerties pie skarbākiem 
līdzekļiem un aizstāvēt savas intereses 
LR tiesu iestādēs vai arī saskaņā ar 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 
pārtraukt ūdens piegādi un notekūdeņu 
novadīšanu lielajiem un ilgstošajiem 
parādniekiem.

 Uzaicinām iedzīvotājus, kuriem ir 
uzkrājušās parādsaistības, sazināties 
ar SIA “Ozolnieku KSDU” juristi pa 
tālruņiem 63050111 vai 28679972, lai 
vienotos par parāda apmaksas kārtību, 
kā arī atgādinām, ka trūcīgas personas 
ir tiesīgas griezties pēc palīdzības 
Ozolnieku novada sociālajā dienestā.

Ilze Žeivote,
SIA “Ozolnieku KSDU” juriste

Noslēgts līgums starp AS 
“Latvenergo” un SIA “Ozolnieku 
KSDU” par elektroenerģijas 
iepirkumu.

2008. gadā Ozolniekos uzstādīja 
t rešo  koģenerāc i j as  s t ac i ju . 
Ekonomikas ministrija atcēla obligāto 
elektroenerģijas iepirkumu.

Komunāldienests vērsās ar prasību 
LR Administratīvajā tiesā par ministrijas 
lēmuma atcelšanu. Tiesas lēmums: 
SIA “Ozolnieku KSDU” prasība ir 
pamatota.

Komunāldienests ir noslēdzis ar 
Ekonomikas ministriju izlīgumu, 
kas gala rezultātā nesamazina 
mūsu uzņēmuma ieņēmumus,  

pārdodot elektroenerģiju.
Apstrīdot lēmumu, naudas izteiksmē 

esam ieguvuši aptuveni 30 tūkst. latu.
Komunāldienests ir tiesīgs par 

paaugstinātu tarifu realizēt 3,6 tūkst. 
MWh elektroenerģijas gadā.

Ozolnieku iedzīvotājus šī ziņa 
noteikti iepriecinās - tas nozīmē, ka 
šajā apkures sezonā paliks līdzšinējais 
pakalpojumu Regulatora apstiprinātais 
tarifs.

Vēl vēlos pateikties iedzīvotājiem, 
kuri uzsākuši savu saistību izpildi pret 
komunāldienestu.

Aldis Kluburs,
SIA “Ozolnieku KSDU”  

valdes priekšsēdētājs

Ekspluatācijā pieņemtie objekti
Dzīvojamās mājas - 5
 t.sk jaunas - 5
Ceļi, ielas un laukumi - 3
Sabiedriskās ēkas - 1
Saimniecības ēkas - 1

Izsniegtas būvatļaujas
Dzīvojamās mājas, - 3
 t. sk. jaunas - 3
Saimniecības ēkas - 1
Inženierbūves - 1

Skolas ielas posms Ozolniekos 
no Mel iorāci jas  ie las  l īdz 
Stadiona ielai tagad iepriecina 
ar gl ītu ietves bruģējumu. 

Šos darbus paveica SIA “Uzars 
bruģēšana”, projekta vadītājs – Aleksis 
Skadiņš.

Novada būvvaldei nereti nākas 
sastapties ar brāķdarbiem, termiņu 
novilcinātājiem un citām nebūšanām, 
ko pieļauj firmas.

Šoreiz esam iepriecināti! SIA 
“Uzars bruģēšana” vēlamies pasacīts 
atzinīgus vārdus. Tos sacīt diemžēl 
mums nākas pārāk reti.

Veikto būvdarbu summa ir Ls 11511, 
gājēju velosipēdistu celiņa garums 
233,5 m, platums 2,16 m, bruģa 
klājums – 504,31 m2. Tātad salīdzinoši 
šis darbu apjoms nav liels, bet veikts ar 
lielu atbildības sajūtu, kvalitatīvi.

Darbu izpildes procesā starp 

būvvaldi un firmu notika regulāra 
profesionāla komunikācija. Īstenojot 
projektu, bruģētāji darbu veica ar 
radošu pieeju, nevis automātiski, 
redzot darba uzdevumu tikai uz 
papīra.

Būvvaldei ir lieliska iespēja šīs 
firmas darbu salīdzināt, piemēram, ar 
SIA “AEK grupa”, kas bruģēja ietves 
Ozolniekos, Ānē un Brankās.

Skolas ielas darbi tikai izpildīti 
ātri, precīzi, mums nebija ne mazāko 
domstarpību! Objektu bruģētāji 
nodeva pirms termiņa.

Ja visas līguma slēdzējfirmas būtu 
ar šādu atbildības sajūtu!

Vietā ir jautājums: kāpēc būvdarbi 
netiek uzticēti šādām firmām? 
Diemžēl pašvaldībām nākas ievērot 
“Publisko iepirkumu likumu”.

 
Inese Teivāne,

novada būvvaldes vadītāja

Viens darbs, pieejas – atšķirīgas

Novadā norit būvniecība, tāpēc 
apmeklētāju būvvaldē netrūkst. To 
apliecina būvvaldes vadītāja Inese 
Teivāne.

- Būvētājiem ir pieejami dažādi ES 
finansējuma avoti. Tos, pievienojot 
līdzfinansējumu, izmanto daudzi.

Līdz šī gada novembra vidum būvvaldē 
ir saskaņoti 122 projekti.

Nereti mums nākas saklausīt izbrīnu – 
pie būvvaldes durvīm neredzot rindu.

Vēlamies informēt iedzīvotājus, ka 
ārpus iedzīvotāju pieņemšanas laikiem 
izbraucam apsekot objektus, izskatām 
iesniegto dokumentāciju, gatavojam 
atskaites dažādām institūcijām, 
strādājam ar dokumentiem, piedalāmies 
sēdēs. Tam visam ir nepieciešams laiks 
un nopietna iedziļināšanās.

Diemžēl apmeklētāji ierodas ārpus 
pieņemšanas laika: “Es gribētu tikai 
noskaidrot...” Atraujoties no iesāktā, 
apmeklētājam nākas veltīt pusstundu 
vai par vairāk.

Ministru kabineta noteikumi 
reglamentē dokumentu sagatavošanas 
laiku, piemēram, būvniecības iesnieguma 
uzskaites kartes izskatīšanas termiņš 
ir 30 dienas. Šajā laikā izskatām, vai 
iecere atbilst pašvaldības teritorijas 
plānojumam un attiecīgajiem apbūves 
noteikumiem. Tad arī izsniedzam 
plānošanas un arhitektūras uzdevumu 
vai arī pasūtītājs saņem pamatotu 

Kāpēc ir svarīgi ievērot pieņemšanas laikus?
rakstisku atteikumu.

Apmeklētāji, ierodoties ārpus 
pieņemšanas laika, liedz iespēju 
dokumentāciju sagatavot ātrāk.

Spec iā l is tu  lūgums novada 
iedzīvotājiem: cieniet mūsu darbu, 
atļaujot ievērot normālu darba 
ritmu. Ieguvēji būsiet jūs, cienījamie 
novadnieki, saņemot dokumentus 
ātrāk, nekās tas ir paredzēts MK 
noteikumos.

Apmeklētājus gaidām pirmdienās 
no plkst. 9-13 un no 13.15-17, bet 
ceturtdienās – no plkst. 14-19.

Ērtu un savstarpēji izdevīgu 
komunikāciju nodrošina e-pasts: var 
uzdot jautājumus, var atsūtīt izskatīšanai 
dokumentus, neierodoties būvvaldē.

Pirmsprojekta dokumentu izstrādes 
jautājumos, kā arī, lai saskaņotu tehnisko 
projektu, ir jāgriežas pie būvvaldes 
vadītājas Ineses Teivānes – e-pasts: 
inese.teivane@ozolnieki.lv

Būvvaldes vadītāja vietnieks Antons 
Rampāns risina jautājumus, kas ir  
saistīti ar būvatļauju izsniegšanu līdz 
objektu pieņemšanai ekspluatācijā, viņa 
e-pasts: antons.rampans@ozolnieki.lv

Jautājumos, kas ir saistīti ar zemes 
nomu, zemes sadali un zemes ieguvi 
īpašumā, kā arī lietošanas mērķu 
noteikšanu, adrešu piešķiršanu u.t.t. - 
ieteikumus sniegs zemes ierīkotāja Antra 
Plotņikova, epasts: antra.plotnikova@
ozolnieki.lv, tel. 63084707.
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Lasītājs

Kā atdzīvināt Iecavu?
Ko varētu darīt, lai atdzīvinātu 

Iecavas upi, un tās krastus 
padarītu pievilcīgākus?

U p e  a i z a u g u s i ,  v i e t ā m 
privātīpašnieku dēļ nav pieejama. 
Ar piepūšamo laivu nokļūt līdz 
Garozai – vienas mocības, 
praktiski upe neizbraucama.

Varbūt risinājumu rast, rakstot 
ES projektu?

Arvīds 

Iecavas upes attīrīšanas darbu 
izpēti 2008. gadā veica LLU aģentūras 
“Ūdenssaimniecība un zemes 
zinātniskais institūts” speciālisti.

Darba rezultāti ir apkopoti pārskatā 
“Iecavas upes regulēšanas iespēju 
izpēte”.

Zinātnieki ir secinājuši, ka Iecavas 
upē ir izveidojusies nelabvēlīga 
situācija: tās vidusdaļā ievērojami 
samazināts straumes ātrums, bet 
atsevišķos periodos tas ir tuvu nullei, 
kas ietekmē arī floru un faunu pārējā 
upes daļā. Tā veidojusies gan cilvēku 
apzinātas darbības rezultātā - Iecavas 
augšdaļas ūdeņu novirzīšana tālāk 

Par Iecavas upes attīrīšanu
pa mākslīgi izveidoto Velna grāvi, kā 
arī bezdarbības rezultātā - izpalicis 
upes sistemātisks sakopšanas darbs. 
Situāciju ietekmējusi arī upei piegulošo 
teritoriju īpašumu tiesību maiņa, kā arī 
atsevišķi dabas faktori, piemēram, 
Lielupes plūsmas izmaiņas nelabvēlīga 
virziena jūras vēju iedarbībā.

L ai  at jaunotu Iecavas upes 
hidroloģisko režīmu, veidotu sakoptu 
apkārtējo vidi un zivju resursu 
atjaunošanai labvēlīgu vidi, jāveic 
sekojoši pasākumi: 1. Upes gultnes 
attīrīšana no tajā sakritušiem kokiem 
līdz ar padziļināšanu un krastu 
apauguma sakopšanu, pirmkārt, posmā 
no Velna grāvja līdz Krustpils - Jelgavas 
dzelzceļa tiltam. 2. Tās Iecavas upes 
ūdeņu daļas, kas aizplūst pa Velna grāvi 
uz Lielupi atgriešana renovētā Iecavas 
upes gultnē, izbūvējot regulējamas 
slūžas uz Velna grāvi. Šāda būve 
palielinātu upes caurplūdi mazūdens 
periodā un ļautu pagarināt palu ūdeņu 
periodu, uzlabojot upes pašattīrīšanās 
apstākļus.

LLU docents Kārlis Siļķe savā 
pētījumā par Iecavas upes tecējumu 
secina, ka vasaras laikā daļa ūdens 
no Iecavas ietek Lielupē. Lejtecē 

pie Velna grāvja caurplūde kļūst 
minimāla.

Izbūvējot slūžas tur, kur Iecava 
savienojas ar Velna grāvi, plūdu laikā 
slūžām jābūt vaļā. Vasarā slūžas 
jātaisa ciet, lai ūdens vairāk uzkrātos 
lejtecē. 

Problēma novada pašvaldībai 
ir skaidra, arī - kas būtu darāms, 

atdzīvinot Iecavu.
Risinājums nav novada spēkos, 

jo Iecavas upe ir Latvijas valstij 
piekrītošā zeme, kuras īpašnieks ir 
Latvijas valsts Zemkopības ministrijas 
personā.

Pēteris Veļeckis,
novada domes izpilddirektors

Novada deputātu rindas ir 
papildinājis (CP “LZS”, PS) 
Alfrēds Puriņš, bet Guntis Ro-
zītis ir kļuvis par LR Saeimas 
deputātu.

Novadnieks, LLU asociētais profesors 
G. Rozītis darbojas Aizsardzības, iekšlietu 
un korupcijas apkarošanas komisijā, kā arī 
Pilsonības likuma ievērošanas komisijā. 
Klāt vēl pievienošoties darbība vairākās 
apakškomisijās, visticamāk, saistītās ar 
lauksaimniecību.

Ja, piemēram, korupcijas apkarošanas 
mērķi skaidri - strādāt, lai valstī izskaustu 
nepieņemamās “tradīcijas”, un budžets 
veidotos stabils, bet Pilsonības likums? 
G.Rozītim arī te ir skaidrs redzējums: 
“Nacionālajam blokam ir jāstrādā tā, lai 
Pilsonības likums kļūtu stingrāks. Ja valsts 
parlamentā ir deputāti, ar kuriem nevar sa-
zināties valsts valodā, tātad kaut kas te nav 
kārtībā! Kā stāsta kolēģi aculiecinieki, dažs 
labs zvērestu nolasīja, uzrakstītu... krievu 

burtiem! Cits sēdi noklausās ar austiņām, 
bet vēl cits - uzrunājams tikai ar tulka palī-
dzību. Kāda bijusi šo cilvēku attieksme pret 
valsti un pamatiedzīvotājiem līdz ievēlēša-
nai Saeimā? Mani neviens nepārliecinās, ka 
šie cilvēki ir Latvijas patrioti, ja nav cieņas 
pret mūsu tautas lielāko vērtību - valodu. 
Visu cieņu ārvalstu vēstniekiem, kuri īsā 
laikā komunicē latviski!”

Plašu rezonansi izraisīja jaunievēlēto 
deputātu izsacītā vēlme kalpot Latvijai: 
citi solīja, bet citi - zvērēja.

G.Rozītis: “Deputāti varēja izvēlēties 
- Kārtības rullī bija rakstīts zvēru, bet 
iekavās - solu. Es uztvēru to tā - patiesiem 
Latvijas patriotiem sirds lika sacīt zvēru. 
Solījums? Latvieša gudrība pauž: “Solīt 
sola, bet nedeva”... Psiholoģiski tas nozī-
mē, ka cilvēks nav īsti par sevi drošs.

Pretstatā solītājiem mana idejiskā pār-
liecība jau senčos ieprogrammēta. Viens 
vecaistēvs, kārtīgs zemnieks, bija gan 
Zemnieku savienības biedrs, gan aizsargs. 
Otrs - Latvijas Brīvības cīņu laikā nokļuva 

gūstā, Latvijā atgriezties varēja tikai 1920. 
gadā. Arī mans tēvs mīlēja savu zemi, 
darbojās aizsargos un mācēja strādāt, par 
ko arī tika pārmācīts Sibīrijā.

Tēvs prata iegūt augstas ražas, bija 
pabeidzis Jelgavas Lauksaimniecības aka-
dēmiju, studēja tautsaimniecību. Padomijā 
vācu laika augstskolu diplomus neatzina, 
taču tēva zinātkāre un mērķtiecība bija 
tik liela, ka viņš 1958. gadā absolvēja 
augstskolu - LLA - otrreiz.

Visa mana dzimta bija manas zemes 
patrioti un sabiedriski aktīva. Viens mans 
tēvocis – Jēkabs Jurševskis – ir Lāčplēša 
ordeņa kavalieris.”

Bet šodienas personiskais uzstādījums, 
iesaistoties lēmējvarā?

“Man vissvarīgāk šķiet, lai cilvēki 
nepamestu Latviju. Mūsu lauki nedrīkst 
kļūt tukši! Lai visiem te atrastos darbs. 
Draudoša ir demogrāfiskā situācija. Tās ir 
problēmas, kas nevar nesatraukt, un kam 
jāmeklē risinājums.”

Vēl pāragri tincināt deputātu par pie-

ņemtiem likumiem un to efektivitāti. 
Pagaidām - praktiskas dabas jautājums: 
“Profesor, vai nav grūti iebīdīt savu divus 
metrus slaido augumu Saeimas krēslā?” 
“Krēsls ir pietiekami ērts, lai varētu no-
pietni strādāt.”

Apzinoties lielo atbildību

1991. gada janvāra barikādes bija 
liecība, ka Latvijas tauta izvēlas 
neatkarību no Padomju Savienības. 
Presē un vēstures literatūrā ir 
fragmentāras ziņas par Ozolnieku 
cilvēku līdzdalību šajās trauksmainajās 
dienās. Gribētu aicināt dalīties atmiņās 
par līdzdalību barikādēs. Leģendārā 
Ozolnieku vidusskolas skolotāja 
Vladislava Stafecka atmiņas varam 
lasīt krājumā „Barikādes. Latvijas 

mīlestības grāmata” (Rīga, 2001, 
BAF). 

Vislielākā vērtība būtu vizuālām 
liecībām, jo tajā laikā video un foto 
tehnika bija krietni mazāk izplatīta. 
Mēs publikācijās par barikāžu dienām 
pārsvarā redzam preses fotogrāfu 
attēlus. Vai, atstājot savos personīgajos 
arhīvos fotogrāfijas, kuros redzami 
Ozolnieku ļaudis, barikāžu aizstāvji, 
mēs neatņemam vēstures liecības 

nākamajām paaudzēm? Tajā laikā 
populāri bija politiskie plakāti, ko 
izmantoja kā cīņas ieroci nevardarbīgajā 
pretošanās kustībā. Tos apzīmē 
kā tā laika folkloru. Vai  neviens 
tāds plakāts netika izmantots 1991. 
gada barikādēs vai arī kādos citos 
masveida pasākumos vai piketos ar 
Ozolnieku iedzīvotāju piedalīšanos? 
Sagaidot barikāžu atceres 20. 
gadadienu, lūdzu atbalstīt Ozolnieku 

novada muzeju šo liecību saglabāšanā, 
nododot tos muzejam eksponēšanā.  
Lūdzu ar mani sazināties pa telefoniem: 
63085179 vai 29132901 vai iesūtīt 
materiālus elektroniskā formā, 
e-pasts: aigars.stillers@ozolnieki.lv 
Muzeja adrese: Rīgas iela 29, 
Ozolnieki ,  Ozolnieku novads. 

Aigars Stillers, 
novada muzeja vadītājs

Novadnieki! Gaidu jūsu atsaucību!
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Uz Salgales evaņģēliski luteris-
ko baznīcu Ziemassvētkos dosies 
daudz pagastļaužu. Visus laipni sa-
gaidīs Ilgvars Jānis Silgailis - vīrs, 
bez kura šī Dievnama nebūtu.

Vietējie teic, ka Silgailis esot Amerikas 
latvietis, kas par personīgiem līdzekļiem ir 
uzcēlis baznīcu. Kāds ir šis stāsts?

No Salgales līdz Japānai
Ilgvars dzimis Salgales pagasta “Dru-

ķos”. Skolas gaitu sākums bijis vecajā 
pagastskolā.

Ģimenei piederēja 70 hektāri zemes. 
Ļoti aktīva bija Ilgvara mamma - par savu 
rosīgumu Aizsargu priekšnieces amatā 
viņa saņēma Trīs Zvaigžņu ordeņa 1. šķiras 
Goda zīmi.

Saimnieka trīs bērniem ganiņu gaitas 
izpalika, jo tēvs gāja laikam līdz, ierīkojot 
iežogotas kultivētās ganības.

Mātei, beigušai lauksaimniecības vidus-
skolu, bija rakstnieces talants, viņa izdevu-
si grāmatu, publicējusies žurnālos.

1941. gadā ģimenei draudēja izvešana, 
taču laimējās izmukt, toties 1944. gada 
oktobrī Silgaiļi burtiski tika ielādēti kuģī 
uz Vāciju.

Netālu no Nirnbergas, amerikāņu zonā, 
Ilgvars absolvēja K. Skalbes ģimnāziju.

1949. gadā biju-
šos salgaliešus radi 
izsauca uz ASV.

Sākoties Kore-
jas karam, latviešu 
puisi iesauca die-
nēt sakarniekos 
- tā tika nokļūts līdz 
Japānai.

Esmu materiālu 
pētnieks 

Par savām dar-
ba gaitām izsakās 
Ilgvars. Bakalaura 
grāds ir iegūts fizikā, taču strādāt esot 
nācies metalurģijā, elektroķīmijā, arī ar 
magnētiskiem materiāliem. “Amerikāņi 
toreiz taisījās šaut raķeti uz Mēnesi, 
bet nebija mikroshēmas. Man izdevās 
izveidot metalizēta tantāla kondensatoru, 
kas ir kā zīmuļa grafīts. Mans roku darbs 
tagad atrodas uz Mēness! Ar to es varu 
lepoties!” Vēl pētnieka ieguldījums zinātnē 

ir 22 patenti.
Kā jauneklim izdevās iekļūt un pabeigt 

augstskolu? “ASV mums, kara veterā-
niem, par studijām nebija jāmaksā.”

Sapnis par atgriešanos piepildījās
Laba izglītība, cienījams statuss, ģimenē 

3 bērni (starp citu, viņiem visiem ir zināt-
niskie grādi). Netālu  no Ņujorkas tika 
uzcelta glīta savrupmāja.

Kādi vēji zinātnieku 
atpūta uz Latviju?

“Latvijā sākās pār-
maiņu gadi, te bija grūti. 
Iesaistījos palīdzības 
sniegšanā. Visu mūžu 
mani urdīja doma par at-
griešanos. Sapņoju būt 
atkal dzimtajā Salgalē.

Palīdzēja apstākļu 
sakritība: firma pārcēlās 
uz citu štatu, bija mirusi 
dzīvesbiedre, bērni aiz-
gājuši savā dzīvē.

Dzimto māju neatra-
du, to bija nogrāvuši melioratori.”

Pretimnākšana baznīcas būvei
I. Silgailis atzīst, ka “visu mūžu esmu bi-

jis ticīgs cilvēks, kristietis. Kad te ierados, 
sāku vadīt Bībeles pulciņu.

Baznīcas celšanas lietas kārtojās it kā 
pašas no sevis.

Pašvaldība bija ļoti pretimnākoša, uzdā-

vināja baznīcas celšanai zemi. ASV pārde-
vu māju, un šo naudu ieguldīju Dievnama 
būvē. Nezinu, kā būtu, ja ne mūzikas 
pedagoģes Andas milzīgā entuziasma, 
aizrautības. Pats galvenais bija dievišķais 
spēks - to izjutu fiziski un garīgi.

Būvēšanas procesā nesavtīgi palīdzēja 
ļoti daudz ļaužu, tostarp nelaiķis arhitekts 
Olģerts Dūda. Viss notika, kā iecerēts. 
2007. gada janvārī iesvētījām ērģeles.”

Draudze ir kā ģimene
Šo domu I. Silgailis atkārto vairākkārt.
Dievkalpojumi notiek katru svētdienu 

pulksten divos pēcpusdienā. Baznīcā spre-
diķo divi mācītāji - Ralfs Kokins un Rolands 
Radziņš. Baznīcēnu netrūkst. Arī Bībeles 
pulciņu apmeklē pat līdz 25 bērniem.

Baznīcā ir aktīva saviesīgā dzīve, notiek 
arī laicīgie koncerti.

Ļoti iecienīta vasarā ir Bībeles skola, kas 
pulcina ap 30 interesentu. “Varu apliecināt, 
ka baznīca pagastā ir garīgais centrs” - tā 
baznīcas lomu vērtē tās dibinātājs.

Tiekties uz gara gaismu
Atgriezties citā vidē, jaunos apstākļos, 

respektīvi, postpadomju realitātē... Cik 
viegli vai grūti tas nācies?

“Visvairāk satrauc negodīgums, vārda 
neturēšana. Sākot ar politiķiem. Padomju 
gados ir zaudēts strādīgums, parādījusies 
alkatība, dziņa pēc mantas. Latvijas vēs-
ture ir īsta traģēdija. Arī tāpēc latviešiem 

ir vāja nacionālās kopības izjūta - pretstatā 
mūsu abām kaimiņtautām.”

Ar ko sākt, ko darīt? Atbilde mundrajam 
vīram nav jāapdomā: “Vispirms katram ir 
jāsakārto sava dvēsele. Jātiecas uz gara 
gaismu. Jātiek pie garīgas skaidrības. Sākt 
studēt Bībeli - rokasgrāmatu dzīvošanai 
šajā pasaulē. Kas ir sacījis šos viedos vār-
dus? Pasaulslavenais Īzaks Ņūtons!

Mēs valstī vēl esam tālu no demo-
krātijas, te viss notiek caur sakariem, 
ķēķī. Bet latviešu tautas dziesmās ir tik 
daudz skaistuma, labestības, mātes un 
tēva godinājuma. Taču cik bērnu ierodas 
baznīcā, kuriem ir pilna ģimene vai kāds 
no vecākiem nav ārzemēs? Alkohols ir 
īsts posts. Latvijā ir ļoti daudz sabrukušu 
vīriešu, labi, ka ir stipras sievas, tās cīnās 
ar dzīvi.”

Lai iestarotu dievišķais mirdzums
Ziemassvētki ir labestības un žēlsir-

dības laiks. Mans sarunu biedrs domu 
papildina: “Šo svētīgumu vajadzētu 
stiprināt, piekopt visa gada garumā. Ja 
cilvēks nav baznīcā gājējs, tad vismaz 
Ziemassvētkos būtu jāapmeklē Diev-
nams. Varbūt viņa sirsniņā iestaros 
dievišķais mirdzums... Varbūt pati no 
sevis radīsies vēlme atnākt šurp kādreiz 
vēl. Lai cilvēki meklē Dieva palīdzību, es 
to esmu darījis visu mūžu. Un vienmēr 
guvis atbalstu.

Dieva svētītus Ziemassvētkus!

Lai sirdī Ziemassvētku starojums!

Salgales baznīca
*Salgales draudzes vēsturiskās 

saknes - 16.gs. otrā puse
*1706.-1866. gadā pastāvēja 

pirmā mūra baznīca
*1712. g. - uzstāda pirmās 

ērģeles
*1944. g. - draudze izbeidz 

pastāvēt
*1994. g. - atjauno draudzi
*2002. g. 13. oktobris -  

iesvēta jauno Salgales baznīcu

Jauks Salgales Mūzikas sko-
las koncerts un reizē atskats 
uz pieciem mācību iestādes 
pastāvēšanas gadiem notika 
Salgales baznīcā.

Ar vijoles atslēgu, izrādās, varot atdarīt 
iestāžu durvis, atslēgt dzirdīgu amatper-
sonu sirdis.

Par šodienas skolu pirmais direktors 
Gunārs Endzelis saka: “Tā ir demokratizē-
jusies, vairāk bērnu pievēršas mūzikai.”

Pirmo skolotāju kodolu veidoja Anda 
Silgaile, Kārlis Venskus un Sarmīte 
Bērziņa.

Paplašinājies licencēto profesionālās ie-
virzes izglītības programmu klāsts, audzis 
skolotāju skaits. Savu muzicēšanas prasmi 

Mūzika šķiļ uguni katrā dvēselē
jubilejas koncertā rādīja daudz jauno cen-
soņu, dažs no viņiem ir ticis līdz Jelgavas 
Mūzikas skolai.

Mūzikas skolas direktores vietniece A. 
Silgaile apliecināja, ka “ir prieks izstarot 
un izdalīt to, kas mums pieder”. Salga-
liešiem pieder īpaša bagātība - mūzikas 
vara, bet mūzikas būtība ir šķilt uguni 
cilvēku sirdīs.

Kā A.Silgaile, tā arī skolas direktore Dina 
Tauriņa apliecināja savu cieņu un pateicību 
dāsnajiem ziedotājiem un palīgiem, kuru 
ir ne mazums. Viens no skolas “balstiem” 
- tagadējais novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Jānis Vīgants.

Pie “taustāmiem” apsveikumiem tova-
kar pievienojās arī novada vadītāja Māra 
Aināra pasniegtais krāsainais printeris. 

Domes priekšsē-
dētāja vietnieks 
Pēteris Veļeckis at-
zina, ka Latvijā nav 
daudz novadu, kur 
spēj pastāvēt divas 
mūzikas skolas.

Mūzikas valoda 
katru uzrunā. Arī 
raizēs un likstās. 
Bet ja tai piebalsotu 
vēl vizuālās mākslas 
spēks? Arī tāda ir 
Salgales Mūzikas 
skolas vadības ie-
cere.

Anna 
Veidemane
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Sociālā aprūpe

Ozolnieku novada pašval-
dības sociālās aprūpes cen-
trā (SAC) “Zemgale” notika 
Latvijas Pašvaldību sociālās 
aprūpes institūciju apvienī-
bas (LPSAIA) kopsapulce.

Viesus sveica SAC direktore 
Astrīda Kroģere.

Novada  domes  pr iekšsēdē-
tājs Māris Ainārs pastāstīja par 
Ozolnieku novada izveidi un paš-
valdības palīdzību iedzīvotājiem 
risināt sociālos jautājumus, īpaši 
akceptējot palīdzību ģimenēm ar 
bērniem.

SAC “Zemgale” budžeta izvēr-

Sociālās aprūpes speciālisti Ozolniekos
tējumu sniedza novada domes 
izpilddirektors Pēteris Veļeckis.

Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) padomniece Silvija Šimfa 
aplūkoja LPS un sociālās aprūpes 
institūciju sadarbību.

Dienas gaitā kopsapulces dalīb-
nieki noklausījās LPSAIA priekš-
sēdētāja Alvara Šteinberga atskaiti 
par paveikto, diskutēja, kā uzlabot 
siltumapgādes kvalitāti sociālās 
infrastruktūras objektos, izvērtē-
ja, kādas ir iespējas apgūt Eiropas 
finansējumu energoapgādes un 
ēku renovācijas jomā un pievērsās 
citiem jautājumiem nolūkā uzlabot 
sociālo aprūpi Latvijā.

Īpaši atsaucīgi tika uzklausīts 
labklājības (tagad satiksmes) mi-
nistrs Uldis Augulis. Ministram 
nācās dzirdēt cildinājumus: “Tik 
labs ministrs vēl mums nav bijis, 
žēl, ka pametat šo posteni”.

Galvenā tēma ministra runā – 
2011. gada budžeta konsolidācija: 
“Paredzu grūtības, ar kurām valsts 
saskarsies, plānojot taupības pasā-
kumus nākamajam gadam. Lēmumi 
būs jāpieņem, kaut nepopulāri”.

Latvijai nākamgad jānodrošina 
budžeta deficīts 6% apmērā no 
iekšzemes kopprodukta (IKP). 
Budžetā ietaupāmā summa tiek 
prognozēta robežās no 350-390 

miljoniem latu.
Ļoti atšķirīgi ir speciālistu vie-

dokļi par PVN likmēm. Kā risināt 
speciālā budžeta 310 miljonu lielo 
deficītu? Patlaban šādu neatbildētu 
jautājumu ir ne mazums.

Ministra optimisms balstoties 
uz prognozēm, ka 2011.  gada 
budžets  būšot  pēdēja is ,  kurā 
būs jāveic tik krass izdevumu 
samazinājums.

Noslēgumā,  iepaz īstot  SAC 
“Zemgale”, vienprātīgs bija at-
zinums – centrs ir lieliski labie-
kārtots, kas panākts enerģiskās 
direktores A.Kroģeres vadībā ilgā 
nemitīgu uzlabojumu laikā.

Sociālās aprūpes centram 
(SAC) “Zemgale” šogad apri-
tējusi 35. gadskārta. Iestādes 
direktore 13 gadus ir Astrīda 
Kroģere.

SAC “Zemgale”, kā tautā saka - 
pansionāts, ir izvietojies mežu ielokā. 
Tuvumā - baptistu baznīca un Ozolnie-
ku vidusskola. Platā gājēju ietve ļauj 
arī “ratiņniekiem” nokļūt tautas nama 
pasākumos.

Sakārtota ēkas fasāde, daudz da-
rīts iekštelpās. Kā norit dzīve šajā 
namā? Vislabāk par to var pastāstīt 
direktore.

-Kas bija aprūpes centra izvei-
des iniciatori pirms 35 gadiem?

-Kopā sanāca Jelgavas rajona kol-
hoza un sovhozu vadītāji un pieņēma 
gudru lēmumu - radīt vietu, kur 
vecumdienas pavadīt kopsaimniecī-
bu ļaudīm. Daļa finansējuma bija no 
valsts, pārējo summu sedza rajona 
kolektīvās saimniecības.

Pirmie 300 iemītnieki bija lielā-
koties staigājoši cilvēki. Tūlīt pat 
ieviesa darba terapiju - tika šūts un 
meistarots. Par padarīto strādājošie 
saņēma atalgojumu.

-Patlaban situācija pilnīgi cita.
-Galvenā atšķirība: divas trešdaļas 

no 255 centra iemītniekiem ir maz-
kustīgi vai pilnīgi guloši. Aptuveni 80 
spēj paši atnākt uz ēdnīcu un paēst.

Arī sociālās aprūpes raksturs ir 
kļuvis gluži cits. Vislielākais darbu 
smagums gulst uz sanitāru, tagad mēs 
sakām - aprūpētāju pleciem. Vecie 
cilvēki ir jācilā un jāpabaro. Attiecīgi 
likumi un nosacījumi reglamentē 
funkcijas un to izpildes kvalitāti, kas 
mums ir jānodrošina.

Pusotru gadu, likvidējoties Jelgavas 
rajonam, esam Ozolnieku pašvaldības 
iestāde.

Sociālās aprūpes centram ir jābūt 
spējīgam sniegt medicīniskus pakal-
pojumus. Iemītniekus aprūpē divi 
ergoterapeiti, mediķi ar augstāko 
izglītību. Profesionāla medicīniska 
palīdzība, piemēram, ir ļoti nepiecie-
šama pēc insulta. Lai kaut daļēji dzīvē 
atgrieztu smagi slimos, tiek pielietots 

Laba slava izskan tālu

vesels palīglīdzekļu arsenāls.
-Iemītnieki ir no visas Latvi-

jas.
-Mūsu pakalpojumu kvalitāte runā 

pati par sevi! Pozitīvas atsauksmes 
izplatās ātri.

Visā valstī ir tikai divas iestādes, 
kas nodrošina arī īslaicīgu aprūpi. 
Rehabilitācijas laiks ir mēnesis, tad 
arī varam izsvērt, kā cilvēkam dzīvot 
tālāk - atgriezties savā dzīves vietā vai 
arī palikt pie mums. Galvenokārt pie 
mums ierodas vientuļnieki tūlīt pēc 
ārstēšanās no slimnīcas, visbiežāk pēc 
gūžas operācijas vai insulta.

Vēl esam uzņēmušies īpašu atbil-
dību - iekārtota nodaļa demences 
slimniekiem (demence - smadzeņu 
funkciju pasliktināšanās). Šajā nodaļā 
strādāt ir ļoti sarežģīti, jo nepiecieša-
ma specifiska pieeja.

Nosaukto iemeslu dēļ medicīniskā 
personāla kvalifikācijai un aprūpētāju 
atbildīgumam pievēršam lielu vērību.

-Kā personāls tiek galā ar nebūt 
ne vieglajiem pienākumiem?

-Mācās vadība, izglītojam darbinie-
kus, meklējam jaunus ceļus, pārņemot 
labāko pieredzi.

Šogad ieviesām novitāti - darbi-
nieku pašnovērtējumu. Sākām ar 43 
aprūpētājām. Anketās iestrādājām 
prasības 3 līmeņos. Vispirms savu 
darbu paškritiski novērtē aprūpētājas, 
tad komisija. Kopīgi rezumējam, kādas 
ir darbinieka stiprās un vājās puses, uz 
ko jāvirzās personības attīstībā.

Aptaujai turp-
māk būs arī fi-
nansiāls segums 
- atkarībā no dar-
ba rezultātiem 
noteiksim algas 
lielumu. Atalgo-
juma diference 
būs jauns stimuls 
vairāk censties.

Esmu pārlieci-
nājusies, ka vis-
labāko rezultātu 
dod 3 komponen-
tu mijiedarbība - 
zināšanas, piere-
dze un attieksme 

pret pienākumu.
-Kādā veidā gūstat jaunas zi-

nāšanas?
-Jau sesto gadu esam Stradiņa 

Bulduru veselības koledžas mācību 
bāze, te praktizējas nākamās sociālās 
aprūpētājas un rehabilitācijas speciā-
listi. Daudzus pēc skolas beigšanas 
paturam darbā.

Mūsu darbiniekus skolo arī fir-
mas - materiālu, ietaišu un ierīču 
piegādātāji.

-Vai iespējams definēt, kas ir 
sociālais darbs?

-Tas ir darbs ar konkrētu cilvēku; 
pilnvērtīgi veikt to var tikai tas, kurš 
veco cilvēku ciena un mīl.

Esmu pieredzējusi daudz pārbaudes 
komisiju. Daža laba ir par kūtru, lai 
ielūkotos istabiņās, viņu vērtējumam 
pilnīgi pietiekot ar dokumentiem.

Ikdiena ir arī saimnieciskās rūpes. 
Veļu mazgāt nākas tonnām! Protams, 
ka veļu atdot mazgātuvē ir vieglāk 
un ērtāk. Taču tad veļai vajag milzu 
uzkrājumus, kādu mums nav. Visu 
izkalkulējot, ierīkojām veļas māju.

Klientam mūsu iestādē mēnesī 
jāmaksā 250 latu, summa ir zem 
patiesām izmaksām. Starpību sedz 
ģimenes locekļu vai vientuļniekiem 
- attiecīgā pašvaldība.

Šogad budžeta samazinājums ir par 
25% mazāks, taču krīzi nejūtam.

IK “Kanto” ēdina četras reizes 
dienā, ēdiens garšīgs, ir liela dažādība. 
Ja nepieciešams, vedam iemītniekus 

pie ārsta Jelgavā vai Rīgā, arī uz acu 
operācijām. Ir sagādātas protēzes, 
ratiņi.

Prasme saimniekot vajadzīga ģi-
menē un valstī. Arī mēs apsveram 
iespējas, kā piesaistīt labvēļus naudā 
vai graudā. Tehnisku aprīkojumu 
nesen mums piešķīra zviedri, palī-
dzību sniedz dāņi. Paldies vietējiem 
iedzīvotājiem, kuri mūs atbalsta - bez 
tā stādījumi nebūtu tik daudzveidīgi, 
puķu klāsts tik krāsains.

Vēl nav nomainīti visi logi, tas tiks 
izdarīts. Tad gan principā viss būs 
izremontēts.

-Gaiteņos pie sienām īsti māk-
slas darbi...

-Eiropas projekts palīdz dažādot 
ikdienu. Iemītnieki var pievērsties 
rokdarbiem, mākslai - pie sienām redz 
šo veikumu.

Trīs reizes nedēļā ir iespēja vingrot, 
var dziedāt ansamblī, mest šautriņas 
vai apgūt datoru.

Katru nedēļu kāda konfesija notur 
dievkalpojumu. Jāuzteic katoļi, kuri 
apmeklē istabiņās gulošos. Draudzes 
palīdz sarīkot kapu svētkus un mirušo 
Piemiņas dienu.

Lielajā zālē pasākumi notiek bieži. 
Ziemassvētku laikā - gandrīz katru 
dienu! Nav vairs tā, ka mums jālūdz 
kādu, lai ierodas koncertēt. Piesakās 
paši! Gan skolu jaunieši, gan māks-
linieki.

-Tā sacīt, “aiz kadra” paliek 
sirds grūtums, smagas pārdo-
mas... Ne katrs spējīgs darboties 
šādā vidē.

-Piekrītu, ka psiholoģiski te strā-
dāt nav viegli. Es gan pati no “ma-
niem vecīšiem” negācijas neuzņe-
mu, jo mīlu sirmgalvjus un darbu. 
Izjūtu gandarījumu, tiesa, apzinoties 
cilvēcisko attiecību trauslumu. 
Darbinieku kolektīvu vadīt arī nav 
vienkārši.

Savām “meitenēm” saku: “Iedo-
mājieties” sevi aprūpējamo vietā. Tad 
jūsu “Labrīt!” izskanēs moži un mīļi, 
skats būs sirsnīgs, bet rokas pašas 
tieksies palīdzēt.

Anna Veidemane
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Uģis Narvils humanitāro zinātņu 
bakalaura grādu mākslā, jauno 
mediju mākslas programmā ir 
ieguvis Liepājas universitātē.

Ja šajā kopsakarībā vēl pievieno 
Branku ciema vārdu? Kombinācija 
vairāk kā neizprotama...

Visa atšifrējumu var sniegt tikai Uģis 
pats!

„Darba mērķis bija it kā necilo Latvijā 
apdzīvoto vietu Brankas popularizēt 
plašākā sabiedrībā. Netradicionālās pie-
ejas pamatā bija vēlme parādīt Brankas 
kā mākslas objektu. Mans nodoms bija 
pievērsties Ozolnieku novada ciemam, 
kur nav izteiktu kultūras, sportisko vai 
sabiedrisko aktivitāšu. Tādu ciemu Latvijā 
ir pārpārēm!”

Kāpēc izvēlētas Brankas?
Nu jau bakalaura grādu ieguvušais 

jauneklis pamato pētījuma vietas 
izvēli. „Kāpēc pēc ilgām pārdomām 
izraudzījos tieši Brankas? Šis ciems 
atrodas pašā Latvijas viducī, te ir dabas 
daudzveidība, dzelzceļa un automaģis-
trāles tuvums.

Darbā ir 2 daļas: teorētisko pamatojumu 
ieguvu, izstudējot vairāku pasaulē pazīsta-
mu mākslinieku koncepcijas. Īpaši mani 
pārliecināja amerikāņa Roberta Smitsona 
pieeja- autors oriģināli demonstrēja savu 
dzimto vietu, kas vidusmēra cilvēkam, 
lielai daļai iedzīvotāju, likās īsta pelēcība. 
Mākslinieks to pasniedza pārsteidzošā 
rakursā!

Arī es dokumentēju Brankas, izman-

tojot foto un video tehniku, tādejādi radot 
ciema „portretu”.

„Portretējot” ciemu
„Fotografēju cieminiekiem pierastas 

ainas: ūdenstorni, veikalu, kurmju ra-
kumus, Džammu dīķi, garāžas, kūtis un 
citus objektus.

Līdztekus veidoju arī videointervi-
jas. Daļa intervējamo bija pašvaldības 
darbinieki, bet lielākoties Branku 
iedzīvotāji. Uzklausīju stāstus, kā rit 
cieminieku ikdiena, kas patīk, kas nav 
pieņemams, ko vajadzētu uzlabot vai 
veidot citādi.”

Klusa, mierīga vieta...
Uģa pētījums apstiprina, ka lielākā daļa 

vietējo iedzīvotāju ar dzīvi ir apmierināta, 
pozitīvi vērtē ciema ģeogrāfisko atrašanās 
vietu un pārvietošanās iespējas. Daudziem 
patīk, ka Brankas ir „klusa, mierīga 
vieta”.

Nepieņemama ir sliktā autobusu sa-
tiksme ar Jelgavu. Kritizēts tiek Spartaka 
iedzīvotāju dzīves stils, attieksme pret 
vides sakoptību.

Pētniekam nācies secināt, ka daļa 
jauniešu labprāt atstātu Brankas viena ie-
mesla dēļ- ciemā valdot garlaicība. Vienīgā 
izklaide vasarā- sporta spēles.

Mākslas projekts par Brankām
No iegūtā materiāla puisis izveidojis 

interaktīvu Branku karti internetā, to var 
redzēt mājas lapā www.brankas.tk

„Izmantoju dažādus reklāmas veidus- 
baneri internetā, informāciju ievietoju 

Branku ciems pētījumā 
kā mākslas objekts

vairākos medijos. Pats 
izveidoju reklāmas pla-
kātus, ko, sadarbojoties 
ar aģentūru „Kultūra”, 
izvietoju Jelgavā uz rek-
lāmstabiem. Plakātus iz-
liku arī Ozolnieku ciemā, 
Brankās un citviet.

Lai pievērstu cilvē-
ku uzmanību Brankām, 
plāksnīti ar savu mājas 
lapas adresi piestiprināju 
velosipēda bagāžniekam, 
braucot vienotības ve-
lobraucienā. Ozolnieku 
velotūrē diemžēl nestartēju.

Jelgavā izplatīju uzlīmes.
To visu darīju, lai popularizētu mākslas 

projektu par Brankām. Tas arī izdevās! 
Mājas lapu apmeklējuši līdz šim ap 700 
interesentu, tā būs pieejama arī turpmāk.

Bezrobežu laikmetīgā māksla
Uģa novatorisms augstskolā ir novēr-

tēts ar atzīmi „9”, taču jaunekļa interese 
par laikmetīgo mākslu nav izsmelta: „Tās 
robežas ir izplūdušas, mākslas darbs var 
izpausties kā performance, tīkla darbs, 
interaktīva instalācija un citas mākslas 
formas.

Sākumā, veidojot projektu, mani intere-
sēja process, dokumentācija.

Darba procesā sevi pieteica kāds cits 
aspekts- komunikācija ar iedzīvotājiem. 
Atsaucība bija necerēta!”

Jaunais censonis mākslas sfērā kon-
statējis, ka vairums cieminieku ir Branku 
patrioti, kuri saskata, kā top jaunbūves. Uz 

dzīvi Brankās pārceļas rīdzinieki, jelgav-
nieki un no citām vietām. „Dzīves vieta ir 
pievilcīga” – dominē šāds viedoklis.

Veicinot Branku atpazīstamību
Uģis ir pārliecināts, ka ciema atpazīsta-

mību varētu veicināt Branku iekļaušana 
novada un reģiona tūrisma sistēmā. „Jau 
tagad ir zināmas iestrādes: iespējamas 
izjādes ar zirgiem un ponijiem, dzīvnieku 
izmitināšana, ir kazkopības saimniecība, 
kur uzņem apmeklētājus, ir pārnakšņo-
šanas mītnes, viesu nami. Papildinājumā 
- piemiņas vietas, muzeji, dabas objekti 
novadā, ietverot Brankas, ir reāli attīstīt 
tūrismu. Novada projektu speciālistam va-
jadzētu intensīvi apgūt ES struktūrfondus 
tūrisma jomā, kas ir reāli izdarāms.

„Klibo” infrastruktūra, īpaši ceļi. Te 
pozitīvs rezultāts veidotos pašvaldības, 
ES institūciju un vietējo ražotāju kopējos 
centienos. Šādā procesā arī Branku cie-
mam būtu sava loma”.

Ozolnieku novada pašval-
dības vadītājs Māris Ainārs, 
izpilddirektors Pēteris Veļeckis, 
Teteles pamatskolas direktore 
Jeļena Zoide, Ozolnieku un 
Salgales Mūzikas skolu direk-
tore Dina Tauriņa un šī raksta 
autore devās uz Rumāniju 
starptautisko sadarbības saka-
ru veidošanas nolūkā.

Jau iepriekš tika iegūti Eiropas 
Savienības Comenius sagatavošanas 
vizītes programmas līdzekļi.

Vizītes laikā delegācija tikās ar 
Arges apgabala prezidenta vietnieku 
F.G. Tecau un starptautisko attie-
cību speciālistiem, lai vienotos par 
sadarbību izglītībā, uzņēmējdarbībā, 
kultūrā un sportā, pašvaldību un 
sociālajā darbā.

Tika parakstīts līgums par Topolove-
ņas un Ozolnieku novada sadarbību.

Vizītes dalībnieki iepazinās ar Topo-
loveņas pamatskolu Nr.1, ar kuru mūsu 
novada Teteles pamatskolas sadarbo-
sies un, lai iegūtu līdzekļus skolēnu 
un skolotāju sadarbības un apmaiņas 
programmām, tiks rakstīts Comenius 
divpusējās partnerības valodu projekts 
par abu valstu divu gadskārtu ierašu 
salīdzināšanu. Skolēni un pedagogi 
pētīs tradīcijas, iegūstot zināšanas par 

Eiropas kultūru un valodu daudzveidī-
bu un vērtību – lieliska iespēja skolēnu 
personības veidošanai un nodarbinātī-
bai nākotnē. Tiek paredzētas skolēnu 
delegācijas apmaiņas.

Ar apgabalā atrodošos Calinesti 
pašvaldību jau 2008. gadā ir parak-
stīts sadarbības līgums. Šoreiz notika 
atkārtota tikšanās un tika apspriestas 
konkrētas iespējas.

Ozolnieku delegācija noskatījās 
Rumānijas un Bulgārijas skolēnu 
koncertu kultūras namā, piedalījās 
Topoloveņas rudens svētkos “Topo-
loveņas ugunskurs”. Nacionālās dejas, 
dziesmas, krāšņie tautas tērpi ir ļoti 
iespaidīgi.

Ļoti emocionāla bija vizīte Pitešti 
Mūzikas un mākslas skolā, kur tika 
parakstīts sadarbības līgums ar šo 
skolu un Ozolnieku un Salgales 
skolām.

Skolēni muzicēja, dejoja un rādīja 
savus zīmējumus. Nolemts, ka tiks 
aizsūtīti mūsu skolēnu zīmējumi, ar 
kuriem Ozolnieku novada skolas pie-
dalīsies Pitešti konkursā decembrī.

Vizīte ir impulss jaunām aktivitātēm, 
ko paver starptautiska sadarbība.

Māra Pūre,
novada starptautisko 

izglītības projektu speciāliste

Izvēršot starptautisko sadarbību
Lai iepazītos ar pašvaldības 

funkcijām un uzzinātu, kā tās 
tiek īstenotas dzīvē,  LLU So-
ciālo zinātņu fakultātes Iestāžu 
un uzņēmumu ārējo sakaru 
specialitātes studenti devās uz 
Ozolnieku novada domi.

Sarunu ar studentiem risināja 
novada domes priekšsēdētājs Māris 
Ainārs un izpilddirektors Pēteris 
Veļeckis.

Plašu ieskatu studenti ieguva 
par novadu, sākot ar tā dibināšanu, 
prioritārajiem attīstības virzieniem, 
budžeta izstrādi.

Svarīga ne tikai teorija
Klausītājus ieinteresēja izglītības 

nostādnes, sociālā dienesta darbība, 
iespējas pavadīt brīvo laiku un citi 
jautājumi.

Studentu zinātkāre tika praktiski 
atalgota ar domes dāvinājumu - grā-
matu “Pašvaldības rokasgrāmata”.

Kāds ir tikšanās guvums?
Līga: “Es labprāt dzīvotu Ozolnie-

kos. Kas zin? Varbūt kādreiz tā arī 
būs”. Anete: “Ozolniekos dzīvoju 
divarpus gadus, šodien uzzināju daudz 
jauna. Te ir mana vieta, kur cilvēkam 
būt un augt!” Ieva: “Tikšanās bija 
ļoti nozīmīga, lietderīga,  īpaši mūsu 
studiju programmā. Auditorijā mēs 

apgūstam teoriju, 
taču ir tik svarī-
gi redzēt dzīves 
praktisko pusi, 
kā šis mehānisms 
darbojas.” Karīna: 
“Pēc visa redzētā 
un dzirdētā varu 
secināt, ka tas ir 
novads ar gaišu 
skatu uz nākotni, 
ar perspektīvām 
idejām un iespē-
jām.”

Anna 
Veidemane
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Ozolniekos, Mārtiņdienas jam-
padracī, bija gan radošas darb-
nīcas bērniem, ķekatu tērpu 
konkurss, pat Rīgas Zoodārza 
iemītnieku “vizīte”, kā arī citas 
izdarības.

Kāduviet bija vērojama rinda, kas 
neplaka.

Starp ābolu kastēm rosījās pārdevē-
ja – Dace Sviķe no Garozas.

Zinot, ka valda uzskats – “Zemgalē 
šogad nav ābolu gads”, šķirņu lielo 
daudzveidību varēja tikai apbrīnot! 
Glīti uzraksti vēstīja: “Noris”, “Spar-
tan”, “Belorusskoje Maļinovoje”, 
“Ilga”, “Aļesja”, “Iedzēnu”, “Korič-
ņevoje Novoje”, “Lobo”.

Ziemassvētku galdu grezno āboli!
“Upeskrastu” dārzā aug tikai nepil-

ni divi duči ābeļu. Augļus ražoja tikai 
10 gadīgas ābelītes, ne vecie koki.

Sviķu ģimenes dārzā augsne ir tīra 
smiltiņa, bez sabalansēta mēslojuma 
neiztikt. Šīs vasaras bagātīgie nokriš-
ņi, paskaidro saimniece, kociņiem 
nāca tikai par labu.

Pircēju gaumes ir dažādas: kādam 
garšo saldi augļi, cits vēlas “kaut ko 
skābāku” vai saldenskābu.

D. Sviķe: “Mūsu ābolus var droši 
baudīt! Migloti tie nav ne reizes! 
Ēst pašu zemītē izaugušos ābolus 
vajadzētu ik dienu – tiem ir teicama 
garša un ļoti plašas dziednieciskas 
īpašības”.

Austrumu medicīna vēsta: “Āboli 

dod spēku sirdij un kuņģim, 
bet bērniem neļauj kļūt par 
vārguļiem”. Arī mūsdienu 
medicīna ābolu uzskata par 
neaizstājamu produktu.

Ziemassvētkos “Upes-
krastos” uz galda, pro-
tams, būšot arī āboli: “Vai 
varat Ziemassvētku galdu 
iedomāties bez sārtvaidža 
ābola? Gardums mutei un 
lielisks svētku galda rotā-
jums!”

Un vēl – būsim Latvijas 
patrioti! Atbalstīsim mūsu 
pašu centīgos lauku darba-
rūķus!

Anna Veidemane

Oktobrī Teteles pamatskolā 
noslēdzās labdarības akcija 
“Palīdzēsim mazajiem pūkai-
najiem draugiem dzīvnieku 
patversmē.

Ar saziedotajām mantām, kas 
nepieciešamas dzīvnieku patversmē 

“Līči” Ulbrokā, devāmies ceļā.
“Līčos” atrodas ap 60 suņu un ļoti 

daudz kaķu.
Mūsu saziedotās mantas lieti no-

derēs cilvēku pamestajiem dzīvnie-
kiem.

Skolēnu sirdīs ielija smagums, ve-
roties uz būriem, kur redzēja suņus 

ar skumjām 
acīs.

Kā dzīv-
niekiem at-
rast sev jau-
nas mājas, 
uzt icamus 
saimniekus? 
Vai varam ko 
līdzēt?

Inga 
Bērziņa,

skolēnu 
padomes 

konsultante

Par tradīciju “Zīlītē” kļuvusi 
– teritorijas sakopšanas rudens 
talka. 

Teritorijas sakopšanas talkas mērķis ir 
mudināt vecākus kopā ar bērniem iesais-
tīties apkārtējās vides sakopšanā, tā radot 
bērnos prieku par kopīgi padarīto darbu, 
izveidojot bērnu rotaļām piemērotu un 
sakoptu vidi.

Kādā novembra pēcpusdienā „Zīlītes” 
teritorija atgādināja skudru pūzni, lielā 
skaitā lieli un mazi talkotāji.

PII vadītāja Evija Uzare savā uzrunā 
talciniekiem sacīja: „Šo darbu paveikt 
varēja arī mūsu iestādes sētnieks, bet cik 
svētīgs ir darbs, ko jūs darāt kopā ar bēr-

niem, un kāds ir gūtais gandarījums !”
Vecāki bija sarūpējuši darba rīkus – 

lielos grābekļus un mazos grābeklīšus, 
lai ikvienam talkas dalībniekam būtu sava 
nodarbe. Tēvu spēcīgās rokas ātri vien 
vecās lapas sapildīja lielajos atkritumu 
maisos. Lietus mākonis nespēja aizbaidīt 
talciniekus no pakavēšanās pie karstas 
tējas un gardiem pīrāgiem.

PII „Zīlītes” kolektīvs saka lielu paldies 
visām audzēkņu ģimenēm, kuras piedalī-
jās „Grābeklīša svētkos”. 

Parūpējoties par apkārtni, mēs pa-
rūpējamies paši par sevi un saviem 
bērniem!

Janīna Masteiko, 
PII ‘Zīlīte’ „Rūķu” grupas skolotāja 

Mārtiņdienu jautri nosvinēja 
mazās Ozolnieku “zīlītes”.

Nogodājuši Mārtiņu savā mājā, 
bērni nepiemirsa apciemot arī 
kaimiņus blakus namā.

Zaķīši, gailīši un vēl dažādi zvēriņi 
domes ļaudīm atgādināja tautas tradī-

cijas ar dziesmiņām un ticējumiem.
Ja reiz mājā ķekatnieki, tad bez 

rotaļām neiztikt! “Zīlītes” ņēma aiz 
rokas lielos onkuļus un tantes un veda 
plāna vidū.

Mājup bērni devās ar nopelnītu 
konfekšu grozu - “mēs domē iemā-
cījām rotaļas”.

Ķekatnieki domē

Palīdzējām dzīvniekiem 
patversmē

Grābeklīša svētki „Zīlītē”

Jauniešu jauktais koris “Ozol-
nieki” uzņem jaunus dalībnie-
kus gan sieviešu, gan vīru balsu 
grupās! 

Tiek aicināti visi dziedāt gribošie, 
atraktīvie Ozolnieku novada iedzīvotāji 
no Cenu, Sidrabenes un Ozolnieku pagas-
tiem, kas sirdī sevi jūt jaunus, jo kolektīvā 
nav vecuma ierobežojuma.

Mūsu kori gaida lieli izaicinājumi – koru 
festivāls Valmierā, ikgadējā koru skate, 
koncerti Ķemeros, Bauskā, Jelgavā,  
dziesmu svētki Trapenē (Alūksnes 
novads), kā arī daudzas citas uzstāšanās 
tuvākā un tālākā apkārtnē.

Ozolnieki – tās ir mūsu mājas,  vieta, 
kuru daudzi no mums, arī es, ar lepnu-

Jauktais koris “Ozolnieki” 
uzņem apgriezienus!

mu sauc par savu dzimto pusi, tādēļ arī 
jauktā kora nosaukums ir “Ozolnieki” 
- kolektīvs, kas vieno Ozolnieku novada 
iedzīvotājus, dod iespēju pilnveidot sevi 
kolektīvajā muzicēšanā, saturīgi pavadīt 
brīvo laiku, redzēt pasauli un rast jaunus 
draugus!

Mēģinājumi notiek divas reizes ne-
dēļā – patreiz otrdienās un svētdienu 
pēcpusdienās Ozolnieku tautas namā, 
taču darba dienas laiks var tikt mainīts, ja 
tas būs nepieciešams. Sīkāku informāciju 
varat iegūt, rakstot man uz e-pastu: dace.
jamonte@inbox.lv vai zvanīt pa mobilo 
tālruni 27142174 jebkurā laikā.

Dziedāsim! Priecēsim sevi un citus ar 
skaistām dziesmām!

Dace Jamonte, diriģente
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Mīļi sveicam novembra jubilārus!
Sveču staros visas
domas gaišas.
Lai tās būtu
tādas katru dien’!

Vilma Grūbe
Biruta Ormane
Genoveva Celma
Dzidra Sprūde
Olita Kildiša
Ivans Marčenoks
Austra Učelniece
Františka Visocka
Helmuts Balodis

Novada dome

Schenker līga - Poliurs/Ozolnieki
Poliurs/Ozolnieki - Selver Tallina 
05.12.2010 plkst. 18.00 Ozolnieku SC

1. Līga
Ozolnieki/JNSC - Daugavpils BJSS 04.12.2010 
plkst. 12.00 Ozolnieku vsk. sporta zāle
Ozolnieki/JNSC - RVS izlase 07.12.2010 
plkst. 20.15 Ozolnieku SC

Anatolija Gudovska
Viktors Hveženko
Rita Kozirkova
Arnis Šimiņš

Aizsaulē aizgājuši:
Sofija Bāliņa (1934)
Raimonds Beķeris (1925)
Irina Čerkasova (1927)
Baiba Garjāne (1919)
Zigurds Gavars (1936)
Mihails Kulačonoks (1944)
Arvīds Lejnieks (1923)

Albina Ļeontjeva (1942)
Emīlija Miķelsone (1917)
Anna Šadurova (1927)
Jānis Vecmanis (1937)

• 4.12. plkst.17 koru draudzības koncerts 
„Pa ziemas ceļu…”. Ieeja: brīva. 

• 5.12. plkst. 17  bērnu un jauniešu 
muzikālā teātra „Nianse” koncerts „Svētku 
virpulī”. Ieeja: Ls 1, pensionāriem, skolēniem 
Ls 0,50.

• 19.12. plkst. 18  Adventes koncerts „Ziemassvētku 
roze”. Piedalās: Normunds & Inita no „Lauku muzikantiem” 
un luterāņu draudzes mācītājs Artis Eglītis. Bezmaksas biļetes 
var saņemt Ozolnieku tautas namā.

• 21.12.  plkst. 16 Ziemassvētku balle pensionāriem 
ar grupu „Lilioms”. Koncerts „Baltā mīlestība”. Piedalās: 
komponists Māris Lasmanis, aktrise Vita Balčunaite, dziedātājs 
Mārtiņš Ruska. Dalības maksa Ls 1. Pieteikties novada sociālajā 
dienestā.

• 25.12. plkst. 12 Ziemassvētku sarīkojums bērniem 
– rotaļu programma “Karstākās vēlēšanās piepildās 
Ziemassvētkos…” ar Ziemassvētku vecīti un varoņiem no 
Oza Zemes - sunīti Toto, Putnubiedēkli, Dzelzs Malkascirtēju 
un Bailīgo Lauvu. Līdzi dāvaniņa bērnam (vēlams neliela augļu 
un saldumu turza ar pievienotu vārdu, uzvārdu). Dalības maksa: 
Ls 1 Biļešu iegāde līdz 22.12.

• 31.12. plkst. 22  – 4 ielūdzam sagaidīt jauno 2011. 
gadu kopā ar grupu „Deserts”. Balles ievadā krāšņi sporta 
deju kluba „Mītava” priekšnesumi. Deju pauzēs pārsteigumus 
sagādās negaidīti viesi… Liesim laimes un zīlēsim nākotni ar 
rūnām un kārtīm. Omulībai līdzi groziņš!

Ieeja: Ls 5 Biļešu iegāde līdz 23.12.
(Info: www.ozolnieki.lv, tautasnams@ozolnieki.lv,  

tālr: 63050144; 26525350. Biļešu iegāde P., O., T., C. 10 – 20)

• 4.decembrī plkst.15 masku balle 
Ānes karaļvalstī (bērniem no 4-14.
gadu vecumam)! Pasaku stāstīšana, 

rotaļas, sadziedāšanās un noslēguma “disenīte”. Ieejas biļete - 
groziņš un maska!

• 22.decembrī plkst.17 pensionāru balle. Par balles 
muzikālo gaisotni rūpēsies grupa “Fortis”. Iepriekšēja pieteikšanās 
Ānes kultūras namā pie iedzīvotāju speciālistes L.Veipas. 
• 26.decembrī plkst.14 svētku eglīte pirmsskolas vecuma 
bērniem. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pie kultūras nama 
direktora ar bērnam sarūpētu dāvaniņu.

Pasākumi Sidrabenes pagastā
21. decembrī plkst.21 Ziemassvētku balle Garozas 

pamatskolā. Ballē spēlēs grupa Brekši - Pekši. Atrakcijas vadīs 
aktieris Uģis Tīrums. Darbosies bufete. 
26. decembrī plkst.12 Garozas pamatskolā 
Ziemassvētku eglīte pimsskolas vecuma bērniem. 
6. janvārī plkst.13 pensionāru balle Garozas pamatskolā. 
27. janvārī plkst.19 Nacionālajā teātrī “Leo. Pēdējā 
bohēma.” Par ievērojamo gleznotāju Leo Kokli. Biļešu cena -  
Ls 6. Lūdzu pieteikties un samaksāt līdz 15. decembrim. 
23. janvārī Dailes teātrī mūzikls “Ceplis”. 
Stāsts par nesalaužamo latviešu biznesmeni un avantūristu 
Edgaru Cepli. Biļešu cena Ls 4.

Gaidām ģimenes  
ar bērniem

Eiropas finansēto pārtikas 
paku skaits ir ierobežots.

Novada sociālais dienests 
ir saņēmis šī gada pēdējo 
sūtī jumu. Pakas tiks 
izdalītas tikai trūcīgajām 
ģimenēm ar bērniem.

• Programmā ir iespējams apgūt šādas tēmas:
• Uzņēmējdarbības pamati, ražošanas plānošana, 

grāmatvedības pamati, lopkopība vai augkopība, videi 
draudzīga lauksaimniecība, mežsaimniecība, ūdens 
resursi, darba aizsardzība, ražošanas plāna izstrāde, 
lauksaimniecības un lauku politika, prasme orientēties 
aktualitātēs nozarē. 

• Ilgums 170 stundas.
Pieteikšanās apmācībām un sīkāka informācija pa tālruni: 

27877006, vai e-pastu: videga.vitola@llkc.lv

Lauksaimniecības pamatu apguve LLKC

Katru svētdienu no plkst. 16-17, Ozolnieku tautas namā. 
Tā ir lieliska iespēja: 
- uzlabot savu veselību un pašsajūtu;
- samazināt vai palielināt svaru; 
- iemācīties pareizi un veselīgi ēst; 
- palīdzēt saviem ģimenes locekļiem uzlabot veselību;
- paaugstināt enerģijas līmeni; 
- interesanti pavadīt laiku. 
Pievienoties var jebkurā no nodarbībām, pirmā nodarbība 

vienmēr bezmaksas!
Dace, tel. 27 044510” 

Veselīga uztura skola

Vingrosim!
Joprojām gaidu vingrot 

gribētājas, aktīva dzīves veida 
piekritējas, kuras vēlētos 
nodarboties ar fitnesu un 
aizraujoši dinamiskām dejām!

Trenere Santa,
tel. 28338300

18.dec.plkst. 13 LHF 
virslīgas spēle Ozolnieki/
Monarch - HS Rīga/Prizma 
20. dec. plkst. 16 
Ziemassvētku ledus izrāde 
25.dec. HALLE SLĒGTA 
31.dec. Jaunā gada 
sagaidīšana uz ledus! 

Programma «Mācies slidot»  
Ledus skola «Zemgale» 
piedāvā jaunu četru līmeņu 
apmācības kursu, pēc kura 
beigšanas dalībnieki varēs 
izvēlēties, kurā no skolas 
p iedāvāta j iem spor ta 
veidiem specializēties: 

daiļslidošanā, šorttrekā 
vai hokejā.  
Pieteikties nodarbībām 
var pa tālruni 20386080 
vai 63050615.

Evita Krievāne – Eiropā 
sestā! 
Ozolnieku Ledus skolas 
šorttreka trenere un sportiste 
Evita Krievāne «Alta Valtelina 
Trophy» sacensībās Itālijā 
izcīnīja sesto vietu.

Daiļslidotājām 
godalgas!
Četras jaunās Ozolnieku 
ledus skolas slidotājas 
novembr ī  i zc īn ī jušas 
visa kaluma medaļas. 
Tu ku m a  l e d u s  h a l l ē 
daiļslidošanas sacensībās 
L.Pinne un A.Bondareva 
savās vecuma grupās 
izcīnīja sudraba medaļas, bet 
S.Bajeva ieguva «bronzu» 
(trenere Anna Dubova). 
Tartū notikušajās sacensībās 
Diāna Ņikitina izcīnīja pirmo 
vietu (treneris Armens 
Asjoans).

U z s t ā d o t  v a i r ā ku s 
rekordus, tostarp gan kuplā 
dalībnieku skaita, gan 
rezultātu ziņā,  Ozolniekos 
aizvadīts gadskārtējais – 
pēc skaita astotais - rudens 
pusmaratons.

Skrējēju kluba «Ozolnieki» 
sacensības pulcēja turpat pusotru 
simtu dalībnieku, kas ir jauns 
rekords vismaz pēdējo gadu laikā, 
kad vēsturiskais «Ozolnieku 
rudens pusmaratons» ticis 
atjaunots kopš deviņdesmito 
gadu vidus.

Sacensībās uzrādītie rezultāti, 
neraugoties uz skriešanai 
visai nelabvēlīgajiem laika 
apstākļiem – nepārtraukto 
lietu gandrīz visu sacensību 
laiku, bija visai augstvērtīgi. 

Turklāt pusmaratona uzvarētājs 
– liepājnieks Kaspars Tūbelis 
no kluba «VSK Noskrien» - 
uzstādīja trases rekordu.

No mūsējiem ātrākie bija 
Rolands Bartaševics (1:23:10, 
otrais savā vecuma grupā), Jānis 
Mesters (1:26:25, piektā vieta 
grupā) un Vladimirs Kuzmenko 
(1:29:24, trešā vieta).

Dāmu konkurencē ar personīgo 
rekordu pirmā finišēja vietējā 
skrējēja no Sidrabenes pagasta 
un SK «Ozolnieki» pārstāve 
Laine Orbidāne (1:36:55). 
Ceturtajā vietā ierindojās savas 
vecuma grupas labākā skrējēja 
un vairāku iepriekšējo Ozolnieku 
pusmaratonu uzvarētāja Dace 
Kovaļevska (1:44:15) no Cenu 
pagasta.

Pusmaratonā jauni rekordi!

2. decembrī plkst.18 Ozolnieku sporta centrā
Ozolnieku novada 2. spartakiāde
uzsāk darbību ar zolītes turnīru.
Sacensības notiks vairākās kārtās. 

Ceram uz aktīvu līdzdalību!


