
8. marta svētku vērtējums ir dažāds. Ir uzskats par jauku pavasara tradīciju, ir arī 
pretēji viedokļi. Katram sava izpratne!
Starptautiskās sieviešu dienas vēsturi noliegt nevaram.
1857. gada 8. martā Ņujorkas strādnieces ielās pauda protestu pret 14 stundu darba dienu.
1909. gadā ASV tika izziņota nacionālā sieviešu diena, bet nakamajā gadā Kopenhāgenā 
Klāra Cetkina ierosināja pasludināt 8. martu par starptautisko sieviešu solidaritātes dienu.
1977. gadā ANO pieņēma rezolūciju: visās valstīs 8. martu izsludināt par Starptautisko 
sieviešu dienu, atbalstot sieviešu tiesības.

Mūsu sabiedrībā sievietes ir respektējams spēks - ražošanā, valsts pārvaldē. Visvairāk - 
ģimenē.
Sievietes patieso būtību izsacīt var tikai dzejnieki.
Alfrēds Krūklis sievišķīguma burvības varu pauž:

Tavā tuvumā sīkais pļavu zieds
Kairāk uzsmaržo, vairāk krāsu sniedz.
Tavā tuvumā dienas straujāk iet,
pat vistumšākā - saules pilna šķiet!

8. martā apsveicu visas novada daiļā dzimuma pārstāves! Lai sirdīs iestaro svētku prieks!

 Māris Ainārs, novada domes priekšsēdētājs
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Sveiciens 8. martā!

Ir nobriedusi doma uzsākt 
jaunu, ikgadēju tradīciju – 
svinēt novada svētkus vasaras 
vidū - šogad 23. jūlijā.

Atzīmējot Ozolnieku novada dzim-
šanas dienu, izvērtīsim svinības par 
nozīmīgu notikumu. Tam nepie-
ciešama novada iedzīvotāju  aktīva 
iesaistīšanās un atbalsts. Kopā stip-
rināsim piederības sajūtu novadam, 
piedaloties radošās un sporta nori-
sēs, veidojot komandas (ģimenes, 
iestāžu un uzņēmumu kolektīvi, 
ielu un māju iedzīvotāji u.tml.) kopā 
būšanas priekam!

Gatavojoties svētkiem, lūdzam 
pieteikt dalību un iesniegt idejas se-
kojošām norisēm un piedāvāt priekš-
likumus svētku programmai:

• Svētku emblēmas „Ar saknēm 
novadā” zīmējumu konkurss. Darbus 
iesniegt līdz 31. martam izglītības 
iestādēs un tautas namā. Labāko 
ideju autoriem balvas.

• „Talantu šovs” uz mazās „tau-
tas” skatuves. Pieteikumus dalībai 
no maziem un lieliem (dziedāšana, 
dejošana, muzicēšana u.c. talanti) 
gaidām līdz 30. maijam.

• Svētku gājiens. Pašvaldību iestā-
des, uzņēmumi, iedzīvotāju koman-
das un interešu grupas gājiena laikā 
aicinātas atspoguļot savas darbības 
specifiku ar radošu un atraktīvu 
noformējumu.

• „Zaļais tirdziņš”. Lai ikviens 

varētu iepazīt visu labo un skaisto, 
kas top un aug mūsu novadā, aicinām 
pieteikties dalībai tirdziņā uzņē-
mējus, mājsaimniekus, zemniekus, 
māksliniekus, dažādus amatu pratē-
jus un citus tirgoties gribētājus līdz 
30. jūnijam.

• Prezentācijas izstāde. Lai apzi-
nātu un iepazītu novada vērtības un 
iespējas dažādās jomās, piedāvājam 
reklamēt savu darbības sfēru uzņē-
mējiem, amatniekiem, lauksaimnie-
kiem, māksliniekiem, sportistiem, iz-
klaides un atpūtas vietu īpašniekiem 
u.c. Pieteikties līdz 30. maijam.

• Ekskursija. Maršruta veidoša-
nai aicinām uz sadarbību skaistāko, 
sakoptāko sētu, atpūtas un izklaides 
vietu īpašniekus, kultūrvēsturisko 
vietu saimniekus un iedzīvotājus 
ar informāciju par interesantām, 
ievērības cienīgām vietām novadā. 
Iesniegt Informācijas centrā: liga.
tamberga@ozolnieki.lv, t.63085179 
līdz 30. maijam.

Cienījamie iedzīvotāji! Lūdzam 23. 
jūliju ieplānot brīvu un nosvinēt no-
vada dzimšanas dienu kā savus ģime-
nes svētkus! Jūs sagaidīs kvalitatīva 
izklaides un atpūtas programma.

Sekojiet informācijai novada avīzē 
un www.ozolnieki.lv. Pieteikumus un 
idejas sūtīt tautasnams@ozolnieki.lv, 
tālr: 26525350; 63050144.

Svētku organizatoru  
darba grupas vārdā Rita Barona

„Ar saknēm novadā” –  
novada svētki

Par budžeta izpildi un plānoto deputātiem ziņo izpilddirektors P.Veļeckis

Martā sāksies tautas skai-
tīšana, kas pirmoreiz tiks 
veikta elektroniski un notiks 
divos posmos. Laikā no 1. 
līdz 10. martam iedzīvotāji 
aicināti aizpildīt tautas skaitī-
šanas anketu internetā, bet pie 
tiem, kuri to nebūs izdarījuši, 
dosies tautas skaitītāji. Viņi 
iedzīvotājus apmeklēs laikā no 
17. marta līdz 31. maijam no 
plkst.7.00 līdz 21.00. Katram 
tautas skaitītājam būs izdota 
apliecība no GFK ar numuru 
un fotogrāfiju.

Tautas skaitīšanas Jelgavas (lau-
ku) vadīšanas un koordinēšanas 
centra vadītāja Zane Caune-Jākola  
un  vadītājas asistente Aija Rut-
kovska aicina iedzīvotājus aizpildīt 
elektronisko anketu ne vien par 
sevi, bet arī par citiem ģimenes 
locekļiem – bērniem, vecvecākiem. 
Tā jūs ietaupīsiet laiku sev un tautas 
skaitītājiem. Anketa būs atrodama 
mājas lapā www.tautasskaitisana.
lv. Savukārt pie tiem, kuri anketas 
nebūs aizpildījuši, tautas skaitītāji 
dosies personīgi. 

Tautas skaitīšanas mērķis ir iegūt 
detalizētu priekšstatu par iedzīvotāju 
skaitu, sastāvu, demogrāfisko situā-
ciju valstī, nodarbošanos, migrāciju, 
kā arī par iedzīvotāju dzīves līmeni 
kopumā. Tautas skaitīšanā iegūtā 
informācija ir konfidenciāla un tiks iz-
mantota statistikas datu apkopošanai, 
kas ir  iedzīvotāju interesēs. 

Apkopotie dati dos iespēju objek-
tīvi novērtēt un atspoguļot sociālo 
stāvokli katrā pilsētā, novadā un 
pagastā, tātad tā dos iespēju analizēt  
stāvokli valstī.

Jautājumi anketā būs saistīti ar 
izglītību, darbu, valodu un mājokli, 
bet netiks uzdoti citi jautājumi, pie-
mēram, par ienākumiem, īpašumiem, 
uzkrājumiem, reliģisko piederību, 
veselības stāvokli. 

Marta otrajā pusē Ozolnieku nova-
dā strādās 7 tautas skaitītāji. Šobrīd 
vēl notiek pretendentu atlase, un se-
kos apmācības. Katrā pagastā tautas 
skaitītājs būs vietējais iedzīvotājs, 
kurš pārzina teritoriju un pazīst 
cilvēkus.

Ar tautas skaitīšanu saistītos jau-
tājumus var noskaidrot, zvanot pa 
bezmaksas tālruni 80000777.

Tautas skaitīšana 
novadā

Iedzīvotāju skaita izmaiņas novadā

2010. g. 1. janvāris – 10350
2011. g. 1. janvāris – 10416

Pozitīvais pieaugums – 66



Nolēma:
- Apstiprināt saistošos noteikumus 

“Par Ozolnieku novada domes budžetu 
2011.gadam”.

- Apstiprināt nekustamā īpašuma 
nodokļa un zemes nomas likmes 2011. 
gadam.

- Ieviest ikgadēju tradīciju, saistītu ar 
Ozolnieku novada izveidošanas datumu 
un rīkot Ozolnieku novada svētkus 
2011.gada 23.jūlijā.

- Ieviest novadā tradīciju un sveikt 
visus jaundzimušos bērnus, dāvinot 
sudraba karotīti.

- Apstiprināt novada domes sociālo 
lietu komitejas 2011.gada 14.janvāra un 
28.janvāra sēdes protokolu par trūcīgas 
ģimenes statusa piešķiršanu, sociālo 
pabalstu un brīvpusdienu piešķiršanu 
Ozolnieku novada maznodrošinātajām 
ģimenēm.

- Apstiprināt PII „Zīlīte” padomes 

reglamentu.
- Uzņemt bērnus pirmsskolas izglī-

tības iestādēs pēc saraksta.
- Vienpusēji lauzt 2007.gada 9.janvā-

ra līgumu ar SIA „Kvadro R”.
- Segt launaga izdevumus novada 

skolās.
- Piešķirt jaunas adreses Viktorijas 

iela 32, 34, 36 un 38 (Ozolnieku pag.).
- Anulēt deklarētās dzīvesvietas.
- Piešķirt zemes vienībai adresi 

„Vīgriezes” (Cenu pag.).
- Izmaksāt divām personām pabal-

stus sakarā ar nenodrošināšanu ar vietu 
pirmsskolas izglītības iestādē.

- Pašvaldībai sniegt palīdzību dzīvok-
ļu jautājuma risināšanā.

- Apstiprināt novada izglītības ies-
tāžu savstarpējo norēķinu izdevumus 
2011. gadam.

- Piešķirt materiālu palīdzību novada 
iedzīvotājai.

Novada domes februāra sēdē

Ekspluatācijā pieņemtie objekti
Zirgu “karuselis” - 1
Viesu nams - 1

Izsniegtās būvatļaujas
Dzīvojamās mājas - 2, t.sk. jaunas - 1
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas - 1
Stadiona rekonstrukcija - 1

Būvvalde

Janvāris

Vēstule

Kāds Ozolnieku iedzīvotājs 
satraucies par nojumi veļas 
žāvēšanai, kas biezās sniega 
kārtas dēļ vējā sabrukusi, 
apdraudot iedzīvotājus.

Tagad nojume ir demontēta. 
Tiek nojauktas arī citas līdzīga 
stila būves.

Kā šo procesu vērtē novada 
būvvaldes vadītāja Inese Teivāne? 
"Nojumes veļas žāvēšanai ir celtas 
pagājušajā gadsimtā. Situācija kopš 
tā laika ir radikāli mainījusies.

Jautājuma risinājums ir pašu 

īpašnieku ziņā. Ja ir vajadzība pēc 
laikmetīgām veļas žāvētavām ārā, 
par savu naudu tas jādara iedzīvo-
tājiem. Esošās žāvētavas ir jānovāc, 
jo tās ir kritiskā stāvoklī - fiziski 
un morāli novecojušas. Mūsdienas 
piedāvā jaunus risinājumus, dzīvot 
vakardienā nevar."

SIA "Ozolnieku KSDU" valdes 
priekšsēdētājs Aldis Kluburs: "Šī 
ziema apliecināja, ka nojumes veļas 
žāvēšanai savu mūžu ir nokalpoju-
šas - konstrukcijas neizturēja sniega 
seguma pārbaudi. Vēl nesabrukušās 
arī nav drošas un noturīgas.

Juridiski žāvētavas ir vienas vai 
vairāku daudzdzīvokļu māju kop-
īpašums. Ja iedzīvotājiem šādas 
būves ir nepieciešamas, par tām 
pašiem arī jāgādā. Tādas, kādas 
tās ir patlaban, pastāvēt nedrīkst! 
Uz nojumēm ir šīfera segums, kas 
satur azbestu, bet tas ES ir aiz-
liegts ar likumu. Pret šīm būvēm 
nopietni iebildumi ir Latvijas vides 
speciālistiem.

Jau šovasar tiks renovēti 9 daudz-
dzīvokļu nami, arhitektoniskajā 
ainavā 70. un 80. gados uzceltās 
žāvētavas nav pieņemamas."

Novada Pašvaldības policijā ar 
pretenzijām ir vērsušies Ozol-
nieku iedzīvotāji par sanitāro 
situāciju daudzdzīvokļu namu 
pagalmos.

Visas sūdzības ir par suņu saim-
niekiem, kuri ignorē mājdzīvnieku 
turēšanas noteikumus.

Atkūstot sniegam, pagalmus "grez-
no" suņu ekskrementu kaudzītes. Bet 
pagalmos spēlējas bērni! Saņemam arī 
šādas iebildes: "Mēs maksājam apsaim-
niekotājam. Kāpēc sētnieki nesavāc 
suņu mēslus?"

Atgādināšu MK noteikumus Nr 276 
par labturības prasībām mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanā. Noteikumi regla-
mentē kārtību sabiedriskās vietās: ik-
vienam dzīvnieka īpašniekam, dodoties 
pastaigā ar suni, ir jābūt līdzi maisiņam 
ekskrementu savākšanai.

Cienījamie novada iedzīvotāji!
Neesat pārsteigti, ja, pastaigājoties 

novada teritorijā kopā ar savu suni, 
policists jums lūgs uzrādīt maisiņu 
suņa ekskrementu ievietošanai. Šādām 
vajadzībām Eiropā izmanto arī vienreiz 
lietojamus cimdiņus - laiks pārņemt ci-
vilizēto valstu pieredzi arī pie mums!

Ja maisiņš uzrādīts netiks, izsacīsim 
brīdinājumu. Atkārtota pārkāpuma 
gadījumā sastādīsim administratīvo 

protokolu, kam sekos sods līdz 250 
latiem. Joprojām ir suņu īpašnieki, 
kuri izlaiž suni ārpus savas teritorijas, 
dzīvokļa - "lai sunītis paskrienas". 
Janvārī suņu patversmē nogādājām 5 
šādus klejotājus. Lai suni atgūtu no 
patversmes, kādam saimniekam, aprē-
ķinot visus izdevumus, nācās šķirties 
no 40 latiem.

Pārmetumus pelna ne viens vien 
lauku teritorijā dzīvojošs saimnieks. 
Kārtīga žoga visapkārt mājai nav, bet 
suns tiek laists, jo īpaši uz nakti, brīvso-
lī. Sērsnas uz bieza sniega laikā izbēgt 
no suņa īpaši grūti ir stirnām. Tāpēc 
mūsu "vizītes" laukos aktivizēsim.

Iestājoties pavasarim, katru gadu 
saņemam iedzīvotāju sūdzības par 
atkritumu dedzināšanu. Dedzināti (ļoti 
bieži ārpus savas teritorijas) tiek dažādi 
priekšmeti, pat dīvāni.

Vides aizsardzību reglamentē MK 
noteikumi, kā arī novada pašvaldības 
saistošie noteikumi. Tos pārkāpjot, 
sods ir līdz 50 latiem. Ja lieta tiek virzīta 
uz Vides inspekciju, soda apmērs ir 
simtiem latu.

Ne jau sodi sakārtos mūsu dzīvi. Sāk-
sim katrs ar sevi, ar atbildīgumu savā, 
ģimenes un sabiedrības priekšā.

Arnis Joma,  
novada Pašvaldības policijas priekšnieks

Policija: lūdzu 
uzrādīt maisiņu!

Pārtikas produktu cenas 
veikalos lektin "lec" augšup. 
Lielveikalos ir iespēja palūko-
ties pēc lētākas preces. Bet kā 
tas ir laukos?

Automaģistrāles malā ir mazs 
veikaliņš "Griķi", atvērts diennakti. 
Telpa neliela, gaiša, plaukti preču 
pilni.

Pārdevēja Ramona Gabrāne, kā 
pati saka, esot garožniece: "Darbu 
apkaimē nesameklēt, cilvēkiem nav 
naudas, viņi cenšas pirkt visu lētā-
ko. Vaimanas gan nenākas dzirdēt, 
arī uz ārzemēm doties cilvēki nav 
noskaņoti."

Desas, gaļu veikalam piegādā "Nā-
kotne". Pienu, sieru, biezpienu, krē-
jumu ražo valmierieši. Plauktos redz 

vairāku veidu baltmaizi un rupjmaizi, 
ir arī saldskābmaize. Vitrīnā - saldēju-
mu izvēle. Našķu pietiek: konfektes, 
vafeles, zefīrs, cepumi.

Garāmbraucēji, kuri iegriežas vei-
kaliņā, visvairāk pērkot cigaretes, li-
monādi. Alkohols tiekot pirkts arvien 
mazāk, bet stiprā alus patēriņš kāpj. 
Vietējie iedzīvotāji pārtikai visbiežāk 
iegādājoties maizi, piena produktus. 
Cieņā esot pelmeņi. "Dažs labs labāk 
paliks neēdis, bet stiprā alus pudelei 
santīmus sagrabinās. Un tādu vīru ir 
ne mazums" - pārdevējas vērojums.

R. Gabrānei ir lūgums: "Ierakstiet 
"OA", ka veikalam vajag pārdevēju ar 
pieredzi pārtikas preču tirgošanā. Tiek 
gaidīts godīgs, atbildīgs darbinieks."

Anna Veidemane

Vajadzīga pārdevēja

Kāpēc nojauc nojumes veļas žāvēšanai

Cienījamie autori!
Rakstus un fotogrāfijas sūtīt uz šādu 

e-pastu: oavize@gmail.com
ne vēlāk kā līdz katra mēneša  

20. datumam.

2.lpp. 2011. gada februāris



Novada pašvaldības budžeta 
ieņēmumi šajā gadā būs mazā-
ki par 2,5% salīdzinājumā ar 
aizvadīto gadu, bet plānotie 
izdevumi- par 36% lielāki.

Pamatkapitāla veidošanas izdevu-
mi ir palielinājušies par 52%, salīdzi-
not ar 2010. gadu, sastāda 33% no 
budžetā plānotajiem izdevumiem.

Krietni ir samazinājies plānotais 
budžeta atlikums uz gada beigām. 
Savukārt izdevumi dažādās pozīcijās 
šogad būs lielāki. Kāpums nav at-
karīgs no pašvaldības, bet no valsts 
nodokļu politikas - ar šo gadu ir 
palielināta minimālā alga, sadārdzi-
nājušies pakalpojumi, piemēram, 
PVN dēļ, izmaiņas gaidāmas ener-
ģijas tarifos. Preces, pakalpojumi un 
materiāli kļūst dārgāki.

2010. gadā, neapgūstot finansē-
jumu, dažādu iemeslu dēļ pilnībā 
neīstenojām kapitālieguldījumu 
programmas. Tas saistīts ar reālu 
celtniecības izmaksu samazinājumu 
iepretim plānotām tāmēm un lielu 
birokrātiju no valsts puses projektu 
apstiprināšanā. Piemēram, PII "Zī-
līte" siltināšanu pabeidzām nesen, 
kaut gan plānots bija realizēt šo 
projektu pagājušogad.

Jaunā budžeta pamatiezīme: strau-
ji pieaudzis kapitālieguldījumu īpat-
svars. Galvenokārt tas ir saistīts ar 
jaunā bērnudārza celtniecību. 2011. 
gadā krietni lielāka summa ir atvē-
lēta novada iedzīvotāju izglītības, 
sociālajām un sporta vajadzībām.

Jaunā budžeta pamatiezīmes

SAC "Zemgale" arī šogad darbības 
pamatā būs pašu ienākumi, nepra-
sot papildus izdevumus no kopējā 
budžeta.

Drīzumā tiks uzsākta vērienīga 
ūdens apgādes un kanalizācijas 
projekta īstenošana Ozolnieku 
ciemā, ko veiks SIA "Ozolnieku 
KSDU", projekta finanšu garants ir 
pašvaldība.

Budžeta sagatavošanas gaitā 
izdevumus nācās samazināt par ap-
tuveni 700 tūkst. latu salīdzinājumā 
ar iecerēto.

Pateicos pašvaldības iestāžu vadī-
tājiem un deputātiem par sapratni, 

atstājot budžeta izdevumu daļā tikai 
tos tēriņus, kas tiešām ir nepiecie-
šami ikdienai un attīstībai.

Pēteris Veļeckis,
novada domes izpilddirektors

Ja novada iedzīvotājiem plū-
du dēļ būtu nepieciešama eva-
kuācija, pašvaldība nodrošinās 
pagaidu izmitināšanu. Evaku-
ējoties jāņem līdzi dokumenti, 
nauda, nelieli pārtikas krājumi 
un citas pirmās nepieciešamī-
bas lietas.

Saņemot norādījumus par evakuā-
ciju, mājās jāatslēdz gāze, elektrība, 
ūdens.

Ja nodomāts māju nepamest, jāuz-

kāpj ēkas augšstāvā, līdzi paņemot 
piepūšamo matraci, automašīnas 
kameru, sausus dēļus, kā arī priekš-
metus, kas ļautu signalizēt par savu 
atrašanās vietu - kabatas lukturi, 
dūmu sveci utml. Paševakuējoties 
pa straumi jāpārvietojas ieslīpi tās 
virzienam.

Palīdzību plūdu gadījumā nodro-
šinās apvienotā Jelgavas pilsētas, 
Jelgavas novada un Ozolnieku novada 
Civilās aizsardzības komisija, kā arī 
specializētie dienesti.

Ja plūdu gadījumā 
nepieciešama palīdzība

Sidrabenes 
pagasta pārvalde

Ozolnieku novada dome

Evakuācijas nepieciešamības gadījumā lūdzam zvanīt 112 vai 
atbildīgajām amatpersonām:

Jānis Vīgants, sidrabenespp@jrp.lv, 
mob. tālr. 26442194

Pēteris Veļeckis, peteris.veleckis@ozolnieki.lv, 
mob. tālr. 29275763

Aivars Strods, aivars.strods@ozolnieki.lv, 
mob. tālr. 26132486

Novada domes deputāti 
Rasma Skruļa un Gundars 
Liepa pametuši LPP/LC par-
tiju. To izdarījis arī Jelgavas 
domnieks, Ozolnieku iedzīvo-
tājs Dainis Liepiņš, pamatojot 
savu izšķiršanos ar nespēju 
šajā partijā pildīt vēlētājiem 
dotos solījumus.

Kā izskanēja TV raidījumā, D. 
Liepiņš un viņa domubiedri izlēmu-
ši veidot jaunu reģionālo partiju.

Par to, kā domē balso un kāds ir 
viņa tālākais politiskais redzējums, 
stāsta Gundars Liepa.

- Nepārstāvu nevienu partiju, 
man ir brīvais balsojums. Izvērtēšu 
valdības veiktās aktivitātes.

Vispirms es iestājos Komunis-
tiskajā partijā, tad LZS. Tajā vīlos, 
pārgāju uz TP. Arī šīs partijas darbī-
ba man šķita nepieņemama, pēdējo 

pusotra gadu biju LPP/LC biedrs.
Tātad man ir liela partiju pie-

redze, varu izdarīt secinājumus. 
Nevar lemt tikai "augšgalā", neres-
pektējot "apakšu" viedokļus. Ja kāda 
partija vēlēšanās ir izgāzusies, tad 
partijas līderim ir jāatkāpjas. Pretē-
jā gadījumā atkāpjas ierindnieki.

Nevaru pieņemt pašvaldības 
vēlēšanu sistēmu, kas balstās uz 
partiju darbību. Es šo vēlēšanu 
mehānismu saprotu šādi:  izlemju 
balotēties, piesakos, iemaksāju, 
teiksim, 100 latus - lai valstij ne-
nāktos vēlēšanu dēļ tērēt naudu. 
Iedzīvotāju balsojums izšķirtu, kuri 
cilvēki būtu pelnījuši godu tikt par 
pašvaldības deputātiem. Saeimas 
vēlēšanās startē politiskās partijas, 
citādi nevar būt.

Ja tiks izveidota reģionālā partija, 
tajā iestāšos. Ceru, ka tajā tiks pie-
ņemti tikai godīgi cilvēki.

Diviem deputātiem 
brīvais balsojums
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Projekta “Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu attīstība 
Ozolnieku novada Ozolnieku 
ciemā” galvenais mērķis ir no-
drošināt Ozolnieku ciema ie-
dzīvotājus ar ES standartiem 
atbilstošas kvalitātes ūdeni, 
atjaunojot, modernizējot un 
paplašinot Ozolnieku ciema 
ūdensapgādes un kanalizāci-
jas sistēmas, kā arī nodrošināt 
notekūdeņu attīrīšanas kvali-
tāti atbilstoši ES standartiem, 
rekonstruējot notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas.

Šo projektu realizēs SIA "Ozolnie-
ku KSDU". Projekta rezultātā tiks 

sasniegti vides kvalitātes uzlabo-
jumi. Rekonstruējot ūdensapgādes 
sistēmu, tiks panākta racionāla 
ūdens resursu izmantošana Ozol-
nieku ciemā, tiks samazināti ūdens 
zudumi. Tas ļaus samazināt neliet-
derīgu elektroenerģijas patēriņu, 
kas nepieciešams ūdens zudumu 
kompensēšanai. Iedzīvotāji sa-
ņems kvalitātes prasībām atbilstošu 
dzeramo ūdeni. Izbūvējot jaunus 
ūdensapgādes tīklus (ilgtermiņā), 
99.5% iedzīvotājiem būs pieejami 
kvalitatīvi centralizēti ūdensapgādes 
pakalpojumi.

Veicot esošo notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtu rekonstrukciju, 
Ozolnieku ciemā tiks nodrošināta 

atbilstoša notekūdens attīrīšana, 
tādejādi uzlabojot ūdeņu kvalitāti 
Iecavas upē, nodrošinot saņemošā 
ūdensobjekta pakāpenisku atbilstī-
bu labam ekoloģiskam stāvoklim. 
Rekonstruējot kanalizācijas tīklus, 
pazemināsies infiltrācijas līmenis. 
Tas ļaus samazināt nelietderīgu 
elektroenerģijas patēriņu, kas nepie-
ciešams notekūdens pārsūknēšanai. 
Paplašinot kanalizācijas tīklus un 
veidojot jaunus pieslēgumus, tiks 
samazināta notekūdeņu infiltrācija 
gruntsūdeņos no izsmeļamajām 
bedrēm, kurās pašreiz tiek uzkrāti 
kanalizācijas sistēmai nepieslēgto 
iedzīvotāju radītie notekūdeņi. Iz-
būvējot jaunus kanalizācijas tīklus 

(ilgtermiņā), 99.5% iedzīvotājiem 
būs pieejami kvalitatīvi notekūdeņu 
attīrīšanas pakalpojumi.

Dažādās aktivitātes nodrošinās 
kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un 
ūdens resursu aizsardzību ilgtermi-
ņā Ozolnieku ciemā, lai viss patērē-
tājiem piegādātais dzeramais ūdens 
atbilstu normatīvo aktu prasībām.

Ir noslēgts cilvitiesiskais līgums 
ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju. Šī gada februārī 
tika izsludināts konkurss par būvdar-
bu veikšanu. 

Eduards Grigorjevs,
SIA "Ozolnieku KSDU"

projektu vadītājs

Ūdens atbildīs ES standartiem
Infrastruktūra

Īstenojot 
energoefektivitātes 
projektus

Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūra ir apstiprinājusi 
Ozolnieku ciema Kastaņu ielas 
6. mājas energoefektivitātes 
projektu.

Apstiprināšanai ir iesniegti vēl 
astoņu daudzdzīvokļu māju energo-
efektivitātes projektu pieteikumi.

Komunāldienests ir uzsācis pār-
runas ar māju dzīvokļu īpašniekiem 
par inženiertīklu rekonstrukcijas 
risinājumiem konceptuāli pēc pro-
jektu realizācijas. Katram dzīvoklim 
būs sava siltuma patēriņa uzskaite. 
Visas lodžijas tiks aizstiklotas. Šāds 
lēmums pieņemts sadarbībā ar nova-
da domi un būvvaldi. Risinājumu ie-
spējas bija divas: vai lodžijas nojaukt, 
vai aizstiklot. Vasarā stiklojumu 
varēs izņemt.

SIA "Ozolnieku KSDU" domā 
arī par ēkām, kuras nav pieteiktas 
siltināšanas programmai. Šo māju 
dzīvokļu īpašniekiem komunālais 
uzņēmums piedāvās izskatīt iespēju 
ierīkot individuālu siltuma uzskaites 
risinājumu. Šajā variantā ir nepiecie-
šams tikai vienam virs otra esošo dzī-
vokļu īpašnieku vienots lēmums!

Komunāldienests ir gatavs izska-
tīt ne tikai visas mājas iedzīvotāju 
vēlmes uzlabot dzīves apstākļus, bet 
katras kāpņu telpas bloka dzīvokļu 
īpašnieku priekšlikumus - tā, kā tas 
jau ir izdarīts Skolas ielas 11. namā, 
kur no trim kāpņu telpām viena ir 
sakārtota.

Aldis Kluburs,
SIA "Ozolnieku KSDU" valdes 

priekšsēdētājs

2010.gada nogalē tika pie-
ņemts lēmums Emburgā, Sid-
rabenes pagastā, Ozolnieku 
novadā izbūvēt jaunas biolo-
ģiskās notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, lai nodrošinātu vides 
aizsardzības prasības.

Projekta pasūtītājs un finansētājs 
ir Ozolnieku novada dome. Tika iz-
sludināts konkurss būvniekiem, kurā 
tiesības būvēt jaunās iekārtas ieguva 
būvfirma SIA „Build Development”. 

Lai jaunās attīrīšanas iekārtas varētu 
attīrīt projektēto notekūdeņu daudzu-
mu 45m3/dnn un atbilstu CE prasībām, 
iekārtas tika pasūtītas Lietuvas firmā 
„August & Co”. Būvdarbi objektā 
sākās 2011.gada janvārī. Jau februāra 
beigās sāktas darbināt jaunās iekārtas 
un veikti pēdējie testi un regulēšanas, 
lai iekārtas darbotos optimālā režīmā 
ar maksimālu efektivitāti.

Projekta īstenošanā dalību ņēma 

Vides aizsardzības 
aktivitātes Emburgā

arī SIA „ Ozolnieku KSDU” pārstāvji. 
Attīrīšanas ietaišu turpmāko darbību 
un uzraudzību nodrošinās komunāl-
dienesta speciālisti.

Artūrs Mingins,  
SIA”Ozolnieku KSDU” ūdenssaim-

niecības inženieris
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Lai gan Ozolnieku vidussko-
lā skolas formu elementi jau 
ir ieviesti kādu laiku, skolas 
padome nolēmusi formas tēr-
pus ieviest visā pilnībā.

Skolas formas jau sen bijusi kā 
tradīcija un skolas tēla popularizēša-
na. Vienādas vai līdzīgas bikses un 
krekli puišiem, meitenēm – svārki 
un blūze. Tā bijusi kā kopības, ko-
mandas, spēka un atpazīstamības 
zīme.

Cīniņi par skolas noteikumiem un 
skolēnam atbilstošas ģērbšanās stila 
ievērošanu izglītības sfērā nav nekas 
jauns. Ik pa laikam no jauna atskan 
aicinājums atgriezties pie skolas 
formas tērpiem, ik pa laikam atkal 

noklust. Ozolnieku vidusskola vēlas 
ieviest ikdienas formas nēsāšanu.

„Protams, katram ir tiesības iz-
paust savu individualitāti un ģērbties 
kā vēlas, tomēr formas tērps mazi-
nātu nevajadzīgu lielīšanos un sava 
veida sacensību starp skolēniem,” 
- kāda skolas pedagoga viedoklis.

Skolas formas atšķirsies ar to, ka 
tērpi tiks izveidoti moderni, ērti un 
interesanti, lai skolēniem nerastos 
nepatika un aizspriedumi par šāda 
apģērba nēsāšanu un viņi to darītu 
ar prieku.

Katram skolēnam jau ir kāda no 
formas sastāvdaļām. Ozolnieku 
skolas padome aicina vecākus pārlie-
cināt  bērnus valkāt skolas apģērbu 
ikdienā.

Skolas formas kā Ozolnieku 
vidusskolas lepnums

Ozolnieku vidusskolas pado-
me aicina novada iedzīvotājus 
iesaistīties un atbalstīt „Zaļās 
klases” izveidi.

„Zaļā klase” Ozolnieku skolas 
audzēkņiem paredzēta kā ērtāks un 
patīkamāks mācību vielas apguves 
veids pavasarīgajās un siltajās rudens 
dienās.

„Zaļā klase” tiks veidota kā caur-
staigājama koka ēka, kas paredzēta 
dabas mācības, bioloģijas, vizuālās 
mākslas un citu stundu apguvei 
svaigā gaisā. Šī klase apvienos 

patīkamo ar lietderīgo: tā sniegs 
bērniem iespēju izbaudīt skaistās un 
saulainās dienas, reizē gūstot jaunas 
zināšanas.

Ozolnieku vidusskolas padome ai-
cina iedzīvotājus un skolēnu vecākus 
iesaistīties šajā projektā, sniedzot 
finansiālu atbalstu un darbīgas rokas 
labākai mūsu bērnu nākotnei.

Sīkāka informācija par projektu: 
tel. 26433770

Dzintars Lagzdiņš,
Ozolnieku vidusskolas vecāku 

padomes priekšsēdētājs

Aicinām iedzīvotājus 
iesaistīties „Zaļās 
klases” izveidē

Latvijā ir iedibināta tradīci-
ja- reizi gadā sniegt skolēnam 
iespēju iepazīt savu sapņu 
profesiju īstā gaismā. Ēnu 
dienas ietvaros skolēns pava-
da vienu darba dienu kopā ar 
izvēlētās profesijas pārstāvi, 
sekojot viņam ik uz soļa, gluži 
kā ēna. 

Divpadsmit Ozolnieku vidusskolas 
audzēkņi devās uz savām novēroju-
mu vietām. Skolēni interesējās par 
tādām profesijām kā Saeimas depu-
tāts, zobārsts, žurnālists, advokāts, 
neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas darbinieks, kapteinis uc. 

Skolēnu atsauksmes par Ēnu 
dienu:

Dana, 9.klase: "Es ēnoju Saeimas 
deputātu Dmitriju Rodinovu. Uzzi-
nāju ļoti daudz lietderīgas informā-
cijas par deputātu darbu."

Kristīne,10.klase: "Ēnu dienu 
pavadīju Stomatoloģijas institūtā. 
Apmeklēju un vēroju darbu radiolo-
ģijā, zobu protezēšanā, ortodontijā, 
periodontoloģijā."

Elza, 12.klase: "Es ēnoju SIA 
"Lursoft IT" korporatīvās daļas 
klientu menedžeri Tomu Žunnu. 
Vēroju, kā viņš prezentē Lursoft 
produktus Rīgas rajona bibliotēku 
pārstāvēm un iepazinos arī ar in-

teresantu informāciju par Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas projektu. SIA 
"Lursoft" pārējā dienas daļā vēroju 
darbu birojā, sazinoties ar klientiem, 
atbildot uz viņu jautājumiem, risinot 
problēmas. Bija arī iespēja pašai 
izpētīt viņu piedāvātos produktus 
(datubāzes). Uzskatu, ka guvu ļoti 
vērtīgu pieredzi."

Es pati ēnoju gan "Zemgales Ziņu" 
žurnālistu Edgaru Kupču, gan viņa 
kolēģus redakcijā.

Darba dienu E. Kupčs iesāka, 
intervējot Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētāju Māri Aināru.

Redakcijā uzzināju, kā tiek atšif-
rēts diktofonā ierunātais.

Ar žurnālisti Daci Diržini ie-
griezāmies patversmē, kur tapa 
intervijas.

Divas stundas pirms avīzes no-
došanas redakcijā piedzīvoju īsti 
sakarsētu gaisotni: ikviens steidza 
pabeigt rakstus, lai laikā tos nodotu 
korektores un redaktores caurska-
tīšanai.

Esmu sapratusi, ka žurnālista 
darbs ir interesants, bet saspringts, 
jāprot ātri orientēties problēmā, vēl 
uzzināto jāmāk saistoši un saprotami 
izklāstīt lasītājam.

Kristina Hveženko, 
Ozolnieku vidusskolas 10. klase

Ozolnieku vidusskolas skolēnu dalība Ēnu dienā

Ozolnieku slēpošanas trasi 
ir iecienījuši kā novadnieki, tā 
arī ziemas sporta piekritēji no 
tālākām vietām.

To lieliski redz svētdienās!
No lielā kalna bērni brauc ar 

slēpēm, kamaniņām, paliktņiem vai 
vienkārši draiskojoties šļūc lejup.

Slēpošanas trasē, kuru atjaunina 
sniega motocikls, redz nopietnākus 
braucējus.

Cenu pagasta uzņēmējs Ainārs 
Kozlovs ir slalomists, kurš dodas 
uz Šveices, Francijas un Austrijas 
kalniem. Nereti viņu var sastapt arī 
Ozolnieku mežā: "Distanču slēpoša-
nai ir savs pievilcīgums - te strādā 
viss ķermenis, vairāk nepieciešama 
izturība. Tikko veicu 5 kilometru 
distanci. Trase ļoti laba! Te jau katrs 
otrais brauc uz laiku. Ir iespēja savu 
laiku uzlabot, bet tas savukārt veicina 
sportisko azartu. Izkustēšanās pēc 

tupēšanas pie datora ārā, mežā, ir 
varen svētīga kā ķermenim, tā arī 
smadzenēm! Tik skaistā laikā svēt-
dienā ļaužu varētu būt vēl vairāk!"

Dāmām gadus parasti nemin. Taču 
kā to nedarīt, ja 71 gadu vecā Velta 
un viņas draudzene Māra, kurai 67 
gadi, slēpoja vienkārši meistarīgi! Kā 
to panākt? "Mēs slēpojam diendienā 
kopš novembra. Parasti Būriņu mežā. 
Laika apstākļi mums nav šķērslis, lai 
stātos uz slēpēm! Ziema ir lieliska! 
Būriņos var doties tikai klasiskajā 
slēpojumā, bet Ozolniekos - laisties 
slīdsolī!"

Ingus Portnajs dienā strādā, tomēr 
slēpojot nedēļā reizes piecas: "Kā 
mājās, tā vakaros uz trasi! Distanču 
slēpošana ir ideāls sporta veids: attīs-
ta kāju un roku muskulatūru, nostip-
rina sirdi, muguru. Trase Ozolniekos 
ir laba. Parasti slēpojam četratā, visa 
ģimene. Man sports ir tuvs: peldu, 
skrienu, orientēšanās, kāpju kalnos. 

Distanču slēpošanai savs pievilcīgums!

Trase Ozolnieku centrā - vai tā nav 
lieliska iespēja?"

Distanču slēpošanas burvība, izrā-
dās, ne visiem ir zināma.

Mežā slēpojot satiku divus puišus. 
Viņi mācoties Ozolnieku vidusskolā, 

9. klasē: "Kā tad jūs, zēni, bez slē-
pēm? Nepatīk slēpošana?" Atbilde 
pārsteidza: "Nezinām, kā tas ir. Ne-
kad vēl nav izmēģināts."

Anna Veidemane



Stādīšanas laikam tuvo-
joties, arvien vairāk dārzu 
īpašnieku iegriezīsies Garozas 
ciema "Bētrās", Grosa kokau-
dzētavā.

Taču tas nav vienīgais iemesls, 
kāpēc "OA" apciemoja "Bētru" saim-
niekus Ilgu un Arnoldu Grosus.

Pavisam drīz Ilgas kundzei apritēs 
85. gadskārta, bet dzīvesbiedrs šādu 
jubileju jau nosvinējis. Abiem priek-
šā dižballe - dimanta kāzas.

Īpašu pārdomu datums ir 25. marts. 
1949. gadā kā vidzemniecei Ilgai, tā 
zemgalietim Arnoldam nācās doties 
izsūtījumā uz Tālajiem Austrumiem 
- 8 tūkst. kilometru attālumā no 
Latvijas. Nolemtības "ceļazīmē" bija 
ieraksts: "peremešceni na navečno". 
Latviskojot - dzimteni vairs mūžam 
neredzēt...

Ja priede pagalmā prastu ru-
nāt...

"Bētru" pagalmā aug īpatna priede 
- kupla skaistule ar 4 vareniem za-
riem. Kad pagājušā gadsimta 20.-30. 
gados Arnolda tēvs te cēla dzīvojamo 
māju, priedīte bijusi pātagas kāta res-
numā. Ja vien koks prastu stāstīt...

Garozai vēsturē bijusi stratēģiski 
svarīga vieta, pat Napoleons te 
apmeties ceļā uz Rīgu. Par bijušā 
pagasta likteņlappusēm Arnolds 
Gross vēstī ar jauneklīgu aizrautību 
un izcilām vēsturnieka zināšanām.

Jaunsaimnieka dēlu 1949. gada 25. 
martā saņēma ciet kopā ar brāli Rīgā. 
Arnolds tolaik mācījās Mērniecības 
skolā."Grēku" bija pietiekami - radi 
izsūtīti 1941. gadā, tēvs - 1945. 
Mērniecības skolā puisis iestājās pēc 
tam, kad bez tuvākiem paskaidroju-
miem tika izmests no LLA agrono-
miem. Jaunekļa pirmā mācībiestāde 
bija Saulaines Lauksaimniecības 
tehnikums. Amūras apgabalā radās 
iespēja strādāt par agronomu un 
turpināt studijas Blagoveščenskas 
Lauksaimniecības institūtā. Repre-
sētais augstskolā? Dibinot jaunu 
augstskolu, vajadzēja arī vecāko 
kursu studentus. Reizē ar zemgalieti 
studentos iekļuva arī Ilga.

Vadījusi Dieva svētība
Lauku darbus Amūras upes piete-

kas Zejas krastos nācās strādāt Ilgai, 
meitenei no krietnu un cienījamu 
zemkopju ģimenes Valkas apriņķī. 
Ziemā temperatūra sasniedza mīnus 
30-40° C, zeme sasala trīs un vairāk 
metru, jo sniega bija maz. Kāda atšķi-
rība starp saimniekošanu tēva sētā 
un kolhozā! Tēva 70 hektāru priekš-

zīmīgajā saimniecībā valdīja saskaņa 
ar kalpiem, bija iegādāts traktors 
un kūlīšu sējējs. Svētdienās tēvs 
muzicēja, pulcināja vienkop saimi uz 
dievvārdiem. Nekad mājās meitene 
nebija dzirdējusi ne rupjības, ne 
lamas. Ar gaišumu sirdī, labestību 
nodzīvoti garie mūža gadi. Ilgas kun-
dze: "Vadījusi Dieva svētība."

Arī Ilga baisajā naktī no Rīgas tika 
aizrauta uz Ropažiem, kur jau gaidīja 
vilciena sastāvs uz austrumpusi. Tā 
pārtrūka LLA 3. kursa studentes 
izglītības ceļš.

"Kliboja" marksisma ļeņinisma 
izpratne

Lai kādi laiki, pārbaudījumi, jaunī-
bas degsmi neapklusināt.

Ilga sagadījās vienā vagonā ar Ar-
noldu un viņa brāli. Lažiņas vagonā 
trijos stāvos. Augšā kabatas šahu 
spēlē abi brāļi. Ik palaikam spēle 
tiek traucēta - apakšas meitenes 
raida "šāviņus", sagāžot visu spēles 
laukumu. "Un tas Arnolda skats tā uz 
mani vien"... Ar šahu iesākās mūža 
kopgaitas. Kopīgi makšķerēja baļ-
ķus Zejā apkurei, vēlāk abi studēja 
Blagoveščenskā. Arnolds institūtu 
beidza ar izcilību. Ilga izcilniece 
nekļuva viena vienīga iemesla dēļ 
- "kliboja" izpratne par marksismu 
ļeņinismu.

Jaunieši apprecējās 1951. gadā. 
Tos laikus atceroties ģimenes galva 
pikts: "Lai neviens nesaka, ka šodien 
Latvijā ir gŗūti laiki. Mums izsūtīju-
mā piedzima divi bērni, ar visu tikām 
galā!" Kundze piebilst: "Man augums 
ir pāri par metru septiņdesmit, bet 
svēru tolaik 53 kilogramus."

Jaunajiem speciālistiem aptvert 
kolhoza saimniekošanu nebija viegli: 
"Viņi tur pieraduši dzīvot no Dieva 
dāvanām, mīļākā nodarbe - grauzt 
"semuškas"."

Latvieši sevi pierādīja ar darbī-
gumu. Arnolda kungs uzliek galdā 
veselu kaudzi diplomu. Liela daļa 
- par sportiskajiem sasniegumiem 
šahā un dažādās vieglatlētikas sacen-
sībās studiju laikā un pēc atgriešanās 
Latvijā.

Zinātniska pieeja saimnieko-
šanā

Laiki mainījās. "Ūsaiņa" varmācī-
bām beidzoties, Grosu ģimene varēja 
atgriezties dzimtenē. Dārzkopības 
izmēģinājumu stacijā Pūrē abi agro-
nomi nodevās zinātniskajai darbībai. 
Tur arī tika aizstāvēti zinātniskie 
darbi: Ilga Grosa ir lauksaimniecības 
zinātņu doktore augu aizsardzībā, 
bet dzīvesbiedrs - krūmogulāju 

Liktenīgā šaha spēle 
tālajā piespiedu ceļā

mēslošanā.
Dēls Uldis, fizikas zinātņu doktors, 

LLU Fizikas katedras vadītājs, abu 
vecāku profesionālās zināšanas vērtē 
ļoti augstu: "Tas ir kokaudzētavas 
teorētiskais pamats."

1990. gadā tika atgūtas "Bētras". 
Abi agronomi pamato izvēli ierīkot 
kokaudzētavu: "Te ir Lielupes un 
Iecavas sanesuma augsne. Zemgales 
māls vairāku metru dziļumā. Zeme 
irdena, piemērota augu attīstībai. 
Tie lieliski padodas, ja saņem sa-
balansētu mēslojumu, ūdeni un 
citus augu attīstībai nepieciešamos 
komponentus."

No "Bētu" 51 hektāra kokaudzē-
tava aizņem piecarpus hektārus. 
Saimniecības specializācija - augļu 
koku un ogulāju stādi, arī konsul-
tācijas. Ābeļu, ķiršu, plūmju, bum-
bieru šķirnes nenosaukt - saraksts 
pārmēru garš. Kur nu vēl dažādie 
ogulāji! Nezinītim vieglāk ir taujāt 
pēc agras, vidējās vai vēlas šķirnes 
vai arī ielūkoties www.betras.lv 
Mazdārzu īpašniekiem tiek piedāvāti 
puspunduri, jo punduri ir piemēroti 
lieldārziem, tur cita specifika.

Par augu apputeksnēšanu gādā 
bites no 20 stropiem.

Mehanizatori "Bētrās" ir divi - tēvs 
un dēls Uldis. Fiziķis, izrādās, prot 
uzkonstruēt stūrējamu kultivatoru, 
kas nodrošina precīzu rindstarpu 
apstrādi. Apvienojot miglošanu un 
kultivēšanu vienlaicīgi, tiek ietaupīta 
degviela. Automātika siltumnīcās arī 
ir Ulda roku darbs.

Uz jautājumu, kādas sekas dārzā 
var būt šai bargajai ziemai, Arnolds 
Gross atsaka - vārgākās šķirnes būs 
cietušas.

Ar savu dzīves mērauklu
Ja mūžā tik daudz pieredzēts un 

pārdzīvots, kā nepajautāt, kas ir 
patiesās dzīves vērtības.

Ilgas kundzes pārliecība: "Būt 
labestīgam! Visas lietas nokārtot pa 
labam." Ļoti pārsteidzošs ir sacītais: 
"Sešdesmit gados mēs ar vīru ne-
esam sabārušies, nekad neviens no 
mums nav pacēlis balsi. Sirdsgudrā 
sieviete iesaka varasvīru un politiķu 
runas uztvert ar vēsu prātu. To, ko 
mēs esam pārdzīvojuši - dzīves mēr-
aukla mums sava - šodiena Latvijā ir 
pietiekami laba."

Dzīvesbiedrei piekrītot, Arnolda 
kungs papildināja: "Ja cilvēks sa-
prātīgs, galva strādā un rokas darba 
nebīstas, izturēt var visus grūtumus! 
Satrauc, ka latviešu tauta izmirst. 
Katru gadu pazūd viena Kuldīga - 
tēvzeme tukšojas. Kaimiņos savulaik 
bija padsmitiem saimnieku - tagad 
palikusi reta māja, bet saimniekoša-
nas nekādas! Platības aizaug. Zemi 
izpērk ārzemnieki. Tepat tuvumā 
arābs no Jordānijas nopircis 600 
hektāru, turpina pirkt. Par smiekla 
grašiem, vērtējot zemes cenu pasau-
lē! Cūkgaļu Latvijā spējam saražot 
tikai 20%! Ulmaņlaikos eksportējām, 
bijām 2. vietā Eiropā. Cik Latvijā 
vairs apstrādātas zemes? Vislielākā 
nelaime, ka bērni netiek radināti 
pie darba. Tas, kas ielikts bērnībā, 
ir dzīves pamats. Pat vislielākajos 
pārbaudījumos."

Dimanta kāzās ziedu smaržu laikā 
"Bērtās" Ilgu un Arnoldu sveiks trīs 
bērni un 10 mazbērni. Stāsts par 
dzimtu turpinās.

Anna Veidemane
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- Futbola klubs “Ozolnieki” 
Zemgales reģionā 2. līgā ir iekļuvis 
čempiona godā.

Futbola kluba “Ozolnieki” dibinātājs 
un vadītājs ir Dainis Broks.

- Droši vien paudīsiet savu prie-
ku par uzvarām...

-Tieši otrādi – minēšu to, pie kā ir 
jāstrādā. Komandā nevalda vienotības 
gars, “klibo” disciplīna. Futbols ir 
komandas spēle. Mana paša futbolista 
pieredze – 20 gadi dažādos klubos – 
pietiekama, lai novērtētu situāciju. 
Spēlētājiem pietrūkst iecietības vie-
nam pret otru, aizrādījumi tiek uztverti 
negribīgi. Ar “zvaigznēm” tālu netikt! 
Puišus trenē Rimants Štopis.

- Futbola vieta Latvijā?
-Katrā valstī futbols sākas ar Fut-

bola federāciju. Latvijā nākas dzirdēt 
saldus solījumus, kas netiek pildīti. 
Federācijas vīriem vārdi nesaskan ar 
darbiem.

Zemgalē pietrūkst kārtīgu futbola 
entuziastu un prasmīgu organizatoru.

Vārdos daudzi ir par šī sporta veida 
attīstību visā valstī. Bet reālā aina? 
Nākamgad būvēs 8 futbola laukumus 
Rīgā, bet pārējā Latvijā – tikai četrus! 
Futbola “špice” redz tikai galvaspilsē-
tu! Tas sāp.

Mēģināju federācijā atklāt Ozolnieku 
iespējas, tās tiešām ir lieliskas, pretī 
saņēmu noraidījumu.

Šitika futbola skola rīko te turnī-
rus.

Vairākiem klubiem Ozolniekos ir 
treniņa nometnes, futbolu spēlē kā 
bērni, tā pieaugušie. Arī ārzemju fut-
bolistus sastopam visai bieži.

Sporta nams rūpējas par futbola 
laukumiem, bet šodiena prasa citu, 
augstāku spēles laukuma kvalitāti. Tas, 
protams, prasa līdzekļus. Visas cerības 
tikai uz pašvaldību un sponsoriem.

Vēlos būt noderīgs Latvijai

- Kas būtu jūsu spēkos, lai veik-
tu izmaiņas?

-Centīšos tikt pie trenera licences, 
lai spētu trenēt futbolistus.

Manos nodomos ir nopietni pievēr-
sties futbola attīstībai novadā ar visu 
savu enerģiju un prasmi, jo futbols ir 
mana sirdslieta.

- Ilgu laiku netikāt manīts...
-Strādāju Nīderlandē, Hāgā, dārze-

ņu šķirošanas un fasēšanas rūpnīcā.

- Atgriezāties gandarīts?
-Ieguvu pieredzi gada garumā. 

Holandieši ir jauki cilvēki, bet viņu 
vidē neiekļūt. Esam lēts darbaspēks, 
un vienīgi. Latvietis ir strādīgs, taču 
nav izpalīdzīgs, katrs domā tikai par 
savu labumu.

Kādubrīd paliku bez naudas, mani 

izsvieda no dzīvokļa. Uz palīdzību no 
latviešiem velti cerēju!

Rūpnīcā strādājošo intelektuālais 
līmenis ir ļoti zems. Smagi strādāt 
nācās 9 stundas dienā, sešas dienas 
nedēļā, septītajā gribējās kārtīgi 
izgulēties. Man spēku izturēt deva... 
futbols!

- Kā svešā zemē tikāt pie futbola 
bumbas?

-Visai neierastā kārtā. Kādu dienu 
pastaigājos gar stadionu, vārti bija 
vaļā, iegāju futbola klubā. Pastāstīju 
par sevi. Mani uzaicināja uz divām pār-
baudes spēlēm. Treneris bija apmieri-
nāts, un mani piereģistrēja Holandes 
Futbola federācijā kā oficiālu spēlētāju, 
izsniedzot licenci uz 5 gadiem.

- Nīderlande ir futbola zeme. Jūs 
tikāt ļoti atzinīgi novērtēts.

Kopā ar treneri Hāgā

Reizi gadā skrējēju kluba 
(SK) "Ozolnieki" biedri pul-
cējas kopā, lai pārspriestu 
iepriekšējā gadā izdarīto.

2010. gads ir bijis veiksmes stāsts, 
rezumēja SK vadītājs Juris Bērziņš.

Kopā ar novada vadītāju Māri Ainā-
ru tika izsniegtas visu triju pakāpju 
medaļas varen lielā skaitā!

Pašvaldībai skrējēji gan sagādājot 
rūpes: sacensību reizēs nākas bloķēt 
ceļu, taču, kā uzsvēra novada domes 
priekšsēdētājs, "jūs, skrējēji, esat ve-
selīga dzīves veida paraugs visiem!" 
Lai vairotu enerģiju, kas īpaši noder 
aukstā laikā, M. Ainārs pasniedza 
lielu saldumu grozu.

Par visu 50 kluba skrējēju uzva-

rām nepastāstīt! To gan "Ozolnieku 
apļos", gan "Ielūdz Ozolnieki", kā 
arī lielāka mēroga un starptautiskās 
sacensībās ir bijis daudz.

Grūti saskaitīt, cik medaļas tova-
kar saņēma māsas Dace un Baiba 
Kovaļevskas no Cenu pagasta.

Vairākkārt pēc medaļām un balvām 
devās Rolands Bartaševics, SK vadī-
tāja vietnieks.

Mārcis Laidiņš bieži plūc laurus 
ūdensairēšanā, taču sācis arī skriet - 
"sieva Daiga skrien, kas atlika mums 
ar dēlēnu? Skriet pakaļ!" Trīsarpus 
gadus vecais Linards saņēma balvu 
kā kluba visjaunākais skrējējs.

Elitas kundze dzimusi 1933. gadā. 
Vai gadi ir šķērslis, lai noskrietu 
kilometriem garu trasi?

Oskars Freimanis, cilvēks ar 
īpašām vajadzībām, dzīvo Dobelē: 
"Skrienu jau 10 gadus. Es šajā klubā 
labi jūtos. Skriešana palīdz savākt 
sevi. Diemžēl daudzi mani paziņas 
ar īpašām vajadzībām kautrējas 
nākt bariņā, kaut jūtas atstumti, 
vientulīgi."

Jāņa Adamoviča - Rāta uzvaru 
ceļš ir sācies 1969. gadā, kad puisis 
studēja LLA. Latvijā savā vecuma 
grupā nu jau vīrs gados 5 kilometru 
distancē pārspēj visus konkurentus, 
Baltijā starp senioriem viņš ir otrais 
žiglākais. Pirmā vieta pēdējos divos 
gados ir iegūta Skriešanas centra 
rīkotajās sacensībās stadionā, savā 
vecuma grupā. Un vēl - "uzvarēju arī 
starptautiskajā Ventspils piedzīvoju-

mu parka pusmaratonā."
"Ko dod skriešana?" J. Adamovičs - 

Rāts: "Svētlaimes sajūtu. Skriet nav 
viegli, bet skaisti!"

Latvijā ir 8 skrējēju klubi. SK 
"Ozolnieki" stabili turas pirmajā trij-
niekā. Nenoliedzami, ka liels nopelns 
par kluba vadīšanu jau 25. gadu pie-
nākas Jurim Bērziņam. Viņa rūpe ir 
par jauniešiem: "Klubā jauno ir maz. 
Skolā viņus ievirza galvenokārt spor-
ta spēlēm. Individuālie sporta veidi 
jaunajiem laikam ir par grūtu."

Ir rekordi - par spīti materiālajam 
nodrošinājumam. Lai arī klubam 
finansiāli palīdz pašvaldība, esot pie-
nācis laiks domāt par sponsoriem.

 Anna Veidemane

Skriet nav viegli, bet skaisti

-Spēles līmenis tur ir augstāks nekā 
pie mums.

Holandē ir 6 amatieru līgas. Es 
spēlēju visaugstākā līmeņa amatieru 
līgā. Jutu, kā paaugstinu savu spēlēt 
prasmi, jo amatieru līmenis tur ir mūsu 
profesionālā futbola līmenī.

Komandā bija diezgan draudzīga 
gaisotne, laba saprašanās, stingra dis-
ciplīna un respekts pret treneri.

Latvijā trīsdesmitgadniekus futbolā 
“noraksta”, Nīderlandē vīri šādā vecu-
mā spēlē, un pat ļoti labi!

- Kā tur ar futbola laukumiem?
-Gandrīz vai uz katra stūra! Ir mak-

sas un bezmaksas futbola laukumi. Tur 
domā, kā bērniem un pusaudžiem ve-
selīgi pavadīt laiku. Tieši šādu pieredzi 
es vēlētos izmantot Ozolniekos, ja vien 
atrastos bērnu vecāki, kuri atbalstītu 
manus centienus.

Man bija izredzes Hāgā pelnīt naudu 
ar futbolu, taču vēlos būt noderīgs savā 
tēvzemē. Treneris to saprata, viņš 
ierosināja sadarbību ar Ozolniekiem, 
atbalstot novadā manas aktivitātes.

- Jāsāk būtu ar bāzi. Vai veidot 
mākslīgo futbola laukumu?

-Ja salīdzina dabisko futbola lauku-
mu ar mākslīgo, tad otrajā variantā 
laukuma kopšanas izmaksas ir kriet-
ni lētākas. Bieži vien uz laukuma 
ar mākslīgo segumu, kur “uzsēta 
zālīte”, man bija sajūta, ka spēlēju 
uz dabiska laukuma, tāds ir tehnikas 
progress!

- Neiešausies prātā doma doties 
atpakaļ? Neizjutīsiet bagātās 
Nīderlandes vilinājumu?

-Ārzemes nav Eldorado! Mīts 
par lielo rubli svešumā ir gaisis. Es 
noteikti neesmu laimes meklētājs. 
Mana vieta ir Ozolniekos. Gribu būt 
noderīgs Latvijai – te ir ko darīt!
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Mīļi sveicam marta jubilārus!
Tu māki paņemt
likteni pie rokas un,
kad ir grūti,
bēdu uzvarēt;
lai Laima nebeidz 
Tavas gaitas svētīt
un to, ko mīli, -
gūt un paturēt!

Aizsaulē aizgājuši:

Lauma Apsīte (1928)
Genādijs Avdejevs (1942)
Astrīda Dambe (1940)
Zigmunds Ērmiņš (1939)
Raimonds Inne (1932)
Vitolds Labsvārds (1926)
Valdone Maksimuka (1939)
Paulīna Pedure (1922)
Velta Segliņa (1928)

Vassa Škagale (1924)
Jānis Šmits (1934)
Vladimirs Tihoņenko (1956)
Svetlana Zommere (1961)
Vitālijs Želvis (1957)

Arnolds Bartkevičs
Melita Puriņa
Imants Slagovskis
Arnis Strazds
Marija Burkāne
Ļubova Tokareva
Harijs Končevskis
Mintauts Putnis

Sidrabenes pagastā
Ārija Vīgante
Kārlis Melnacis

• 3.03. plkst.16 mīļi ielūdzam visus novada pensio-
nārus uz Sieviešu dienas svētkiem!

- Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts;
- Dejas kopā ar mūziķi Normundu Cielavu;

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

• 3.03. plkst. 18 – 21 Labo domu vakars. Meditācija, vingrinājumi 
un sarunas par dzīvi pozitīvās domas trenēšanai (sadarbībā ar Personības 
pilnveidošanas centru). 
Tēma – „Pateicība”. 

• 5.03. plkst.19 Ozolnieku amatierteātra izrāde Š. Dileini „Medus 
garša”. Režisore Dace Vilne. Ieeja: Ls 2 (skolēniem, studentiem, pen-
sionāriem Ls 1) 

• 7.03. plkst.13 Valmieras drāmas teātra izrāde bērniem (1. – 3. 
kl.) Anna Sakse „Pasakas par ziediem”. Komponists: E. Zilberts. 
Ieeja Ls 1. Biļešu iepriekšpārdošana.

• 10.03. plkst. 18 – 21. Labo domu vakars. Tēma – „Viss ir iespē-
jams!” Nodarbības vadīs Indra Melbārde – personīgās meistarības 
trenere, sertificēta Eriksona hipnozes meistare.
Dalības maksa: Ls 3. Ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālr: 
63050144; 26525350.

• 12.03. plkst. 17 koru sadziedāšanās koncerts “Pavasara ska-
ņas”. Piedalās tautas nama jauktais koris “Līga” un Ventspils sieviešu 
koris “Venda”.

• 20.03. plkst. 17 Koncerts „Mī – les – tī – bai” un dziesmu al-
buma „Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt…” prezentācija. Uzstāsies 
aktieris, režisors un dziesminieks Varis Vētra. 
Ieeja: Ls 6; 5. Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā.

Mīļie trušu audzētāji! Lūdzam pieteikties demonstrēt savus 
trušus izstādē Lieldienu brīvdabas pasākumā 24. aprīlī Liel-
dienu pļaviņā mazo apmeklētāju priekam!

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

Biļešu iegāde P., O., T., C. 10.00 – 20.00)

Līdz goda pjedestālam 
šorttrekā

Ērgļu novadā notikušajā Latvi-
jas Jaunatnes ziemas olimpiādē 
divas – sudraba un bronzas 
medaļas - šorttrekā izcīnīja 12 
gadus vecais Nils Dobrājs, kurš 
mācās Ozolnieku vidusskolā 
un ikdienā apgūst šorttreku 
Ozolnieku Ledus skolā. Tikai 
nedaudz līdz apbalvojumam 
pietrūka vēl diviem jaunajiem 
censoņiem - Endijam Vīgantam 
un Tomasam Bakēvicam. Vi-
ņiem abiem ceturtā un piektā 
vieta.

Apgūst horeogrāfiju

Nu jau vairāk nekā mēnesi 
Ozolnieku Ledus skolas daiļ-
slidotājiem horeogrāfiju māca 
pieredzējusī deju meistare 
Anda Rage, kura trenē Latvijas 
daiļslidotāju izlases dalībniekus. 
Kopā ar mūsu puses sportis-
tiem Ozolniekos trenējas arī 
viņas meita, viena no labākajām 
jaunajām daiļslidotājām valstī – 
Stasija Rage.

Slidotapmācība

Ledus skola aicina visus, kuri 
vēlas iemācīties labi slidot - 
apgūt pašus pamatus vai arī 
papildināt iemaņas un tās noslī-
pēt, pieteikties slidotapmācības 
programmai. Ar slidotapmācī-
bas treneriem vislabāk ir tikties 
trešdienās no pulksten 18.30 un 
svētdienās no pulksten 12.15.

Sveicam skaistajā 
kāzu jubilejā!

Zelta kāzas
Jānis un Biruta Žebrovski

Dimanta kāzas
Egons un Ilga Keras

 Novada dome

Pasākumi Sidrabenes pagastā
5.03. plkst.12 brauciens uz Nacionālo teātri. 
Reja Kūnija komēdija “Smieklīgā nauda“. 
Biļešu cenas  Ls 3.

6.03. plkst.12 brauciens uz Rīgas cirku. 
Biļešu cena - Ls 5.

25.03. plkst. 19 Dailes teātrī pirmizrāde Teātra dienas 
koncerts “Trīs Sprīdīši : turp un atpakaļ”. Neprātīgi 
smieklīga dziesmu spēle pieaugušajiem par pēdējo trīs lat-
viešu ceļojumu. Biļešu cena Ls 4.

1.04. plkst.16 Garozā , pakalpojumu centrā “Eži” ai-
cinām piedalīties “ Labāko anekdošu konkursā visām 
paaudzēm.” Pieteikties līdz 31.martam Garozas bibliotēkā 
pie Maritas Prohorovas vai pa tel.291092065, Anda Plikša. Pēc 
pasākuma kafijas galds. Līdzi ņemt mazu groziņu.

SIA "Melces" ir at-
vērusi pirti. Patiesībā 
divas - sabiedrisko un 
ģimenes pirti.

Pirts jaukumus var baudīt 
Rīgas ielā 20, pagrabiņā  - tur, 
kur kādreiz pirts ir bijusi. Sa-
biedriskajā pirtī var izmantot 
arī baseinu. SIA "Melces" 
valdes priekšsēdētājs Jozs 
Barausks: "Ieejas cenas, 

ņemot vērā ekonomisko 
situāciju valstī, ir ļoti demo-
krātiskas!

Sabiedriskā pirts darbojas 
piektdienās no plkst. 18-
22 un sestdienās no plkst. 
12-22.

Ģimenes pirti ir jāpiesaka 
pa tel. 29514863 - pielāgoja-
mies apmeklētāju vēlmēm.

Novadā ir pavērušās arī 
citas iespējas. SIA "Atpū-

ta Ozolniekos" ir nodevusi 
ekspluatācijā kompleksu Eg-
laines ielā 17. Apmeklētāju 
rīcībā ir divas banketu zāles, 
pirts, atpūtas telpas. "Kaifu" 
var gūt, mazgājoties japāņu 
pirtī - āra apstākļos kublā.

Lai nosvinētu jubileju, 
sarīkotu kāzu mielastu, to 
varam izdarīt tepat novadā! 
Atpūtas kompleksā vietas 
pietiks 50 ballētājiem."

Ozolniekos atkal ir pirts!

Intensīvās cīņās noslē-
gušās Ozolnieku novada 
2. spartakiādes zolītes 
sacensības. 

Četrdesmit deviņi dalīb-
nieki, ik pēc kārtas pārlozējot 
galdiņus, ieguva jaunus part-
nerus un līdz ar to arī veidoja 
jaunu spēles taktiku. Pirmajās 
kārtās ar ļoti labiem rezultā-
tiem startēja tieši sievietes: 
Dina Štelmahere, Maija Kuksa 
un Airisa Hammere-Venēvi-
ca.  Tuvojoties noslēgumam, 
vīrieši kļuva arvien piesardzī-
gāki, bet sievietes drosmīgi 
turpināja riskēt.  Noslēdzoties 
pēdējām izšķirošajām spēlēm, 
nebija tālu arī kāda asariņa. 
Bet tieši tas jau veido azartu 
spēlēm un lielu vēlmi – turp-
māk nepadoties. Noslēgumā 
izrādījās, ka ar šo turnīru ir par 
maz, un par godu sievietēm  
6. martā plkst.12  jāsaiet uz 
„Ozolnieku novada Zolītes 
kausu”, kurš turpmāk kļū-
tu par tradicionālu. Jau tiek 
domāts par ceļojošo kausu, 
kurš katru gadu aizceļotu pie 
nākamā uzvarētāja, bet ie-
priekšējam paliktu lielā kausa 

mini kopija. 
Otrās spartakiādes zolītes 

goda pjedestālā kāpa Vilis 
Baiba (25p.), 2.vietā Haralds 
Mednis (22p.), 3.vietā Aivars 
Bajārs (21p.), kuri saņēma 
diplomus un novada domes 
gādātas medaļas. Arī 4. vietā 
palikušais Juris Sīlis (21p.) 
saņēma mierinājuma balvu, 
tā kā no trešās vietas atpalika 
tikai par 26 plusiņiem. Spar-
takiādes vērtējumā komandas 
ierindojās sekojoši: Ozolnie-
ki-3,     Ozolnieki-4, Ozolnie-
ki-2,   Emburga, Ozolnieki-1, 
Garoza, Aizupes un Āne/Te-
tele.  Branku komanda zolītes 
turnīrā diemžēl nepiedalījās.

Patreiz vairākās kārtās 
notiek novusa turnīrs, bet 
13. martā plkst.11 visi laipni 
aicināti un spartakiādes galda 
tenisa turnīru Ozolnieku 
sporta centra zālē, ko ceram 
izspēlēt vienā dienā. 

Sportiskais azarts, pozitī-
vas emocijas un fiziskas ak-
tivitātes vajadzīgas vienmēr 
un visiem. 

                                                                                                       
Irēna Leitēna,  

OSC direktora vietniece

2. spartakiādes 
pirmie rezultāti 

Aktualitātes
01.03. Augu aizsardzības 
apmācības augļkopjiem

10.03. un 17.03. Seminārs 
mežsaimniekiem

- Elektroniskā platību dek-
larēšana-EPS (apmācības 
lauksaimniekiem)

-Atskaišu nosūtīšana, izman-
tojot elektronisko deklarēša-
nas sistēmu-EDS (apmācības 
lauksaimniekiem)

 Videga Vītola, tel. 27877006 

8.lpp. 2011. gada februāris

12. martā plkst. 17 Ānes kultūras namā 
 Jūrmalas teātris.  
R. Blaumaņa “Trīnes grēki”. Ieeja Ls 1


