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Saskaņā ar Ozolnieku no-
vada domes 2011.gada 14.jū-
nija lēmumu Nr.6 „Ozolnieku 
novada teritorijas plānojuma 
2012.-2024.gadam 1.redakci-
jas nodošana sabiedriskajai 
apspriešanai” sabiedriskajai 
apspriešanai ir nodota Ozol-
nieku novada teritorijas plā-
nojuma  2012. - 2024.gadam 
1.redakcija. 

Sabiedriskā apspriešana noslēg-
sies 2011.gada 8.augustā.

Ar teritorijas plānojuma 1.re-
dakcijas materiāliem sabiedriskās 
apspriešanas laikā  var iepazīties 
Ozolnieku novada domē (Stadiona 
ielā 10, Ozolniekos), Branku pakal-
pojumu centrā (Parka ielā 4, Bran-
kās), Ānes pakalpojumu centrā 

(Celtnieku ielā 12B, Ānē), Sidrabe-
nes pagasta pārvaldē („Vīgriezēs”, 
Emburgā), kā arī Ozolnieku novada 
mājas lapā     www.ozolnieki.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par te-
ritorijas plānojuma 1.redakciju var 
iesniegt Ozolnieku novada domē 
personīgi vai nosūtot pa pastu vai 
uz e-pasta adresi peteris.velec-
kis@ozolnieki.lv vai antra.plotni-
kova@ozolnieki.lv. Apmeklētāju 
pieņemšanas laiki – pirmdienās 
no 13 līdz 17, ceturtdienās no 13 
līdz 18. Tel. informācijai 63084704, 
63084707.

Notiek  sabiedriskā  
apspriešana

Pilna informācija par sabiedris-
kās apspriešanas pasākumiem ir 
publicēta Ozolnieku novada mājas 
lapā  www.ozolnieki.lv.    

Ielikts jaunās pirmsskolas 
izglītības iestādes pamatak-
mens.

Novada domes atklātajā konkursā 
par jaunas pirmsskolas iestādes būv-
niecību Ozolniekos ir noslēgts līgums 
ar pilnsabiedrību „JPG 2 B”. 

Iepirkumu komisijas izvērtējumā 
šīs firmas piedāvājums bija saimnie-
ciski izdevīgākais. Arī piedāvātā cena 
bija viena no zemākajām, izvērtējot 
visus 16 pretendentus.

Būvfirma Latvijā ir pazīstama, tai 
ir pieredze darbā lielos objektos. 
Sabiedrības rīcībā ir plašs tehniskais 
aprīkojums.

Līguma izpildes nodrošināšanai nav 
paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, 
visi līguma izpildei paredzētie darbi 
tiks veikti pašu strādājošo spēkiem.

Bērnudārzam ielikts 
pamatakmens

Sidrabene pārdēvēta 
par Salgali

Ar 10. Saeimas pieņemtajiem 
grozījumiem Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumā Sidrabenes pagasts ir 
atguvis savu vēsturisko no-
saukumu.

Nosaukumu maiņu komentē 10.Sa-
eimas deputāts Guntis Rozītis: “Saei-
ma ir ņēmusi vērā aptaujās izsacīto 
pagasta iedzīvotāju vēlmi.

Salgales nosaukums rakstos parā-
dās jau 1567.gadā, tas bija spēkā līdz 
1950.gadam, kad Staļina režīms visā 
PSRS likvidēja apriņķus, pagastus, 
izveidojot jaunas administratīvas vie-
nības un pārvaldi. Tā radās tāda iestāde 
kā ciema padome. 

Padomjlaikā, apvienojot Garozas 
un Salgales teritorijas, tika izvēlēts 
nosaukums Sidrabene, kas neatbilst 
vēsturiskajai patiesībai. Sidrabenes 
pils atradās Zemgales dienvidu daļā, 
Vilces apkaimē. Toponīms Garoza tiek 
saglabāts kā ciema nosaukums, tur nav 
administratīva centra.

Finansiālie izdevumi nosaukuma 
maiņas dēļ būs niecīgi – plāksnes 
nomaiņa pie pagasta pārvaldes, kāds 
jauns zīmogs...

Ne tik sen Ānē bija vietvārds Kras-
naja gļina. Iedzīvotāji tagad lieto 
labskanīgāku, latvisku vārdu.

Vēsturiskie nosaukumi ir nacionāla 
bagātība, vērtība, tie nedrīkst izzust!”

Gājiens ievadīja pirmos novada svētkus “Ar saknēm novadā”



Nolēma:
 - Par pamatlīdzekļu izslēgšanu 

no pašvaldības bilances.
 - Uzņemt pirmskolas izglītības 

iestādē „ Saulīte” audzēkņus.
 - Apstiprināt novada domes 

sociālo lietu komitejas sēdes pro-
tokolu Nr.10 un Nr. 11 par trūcī-

gas ģimenes statusa piešķiršanu, 
sociālo pabalstu un brīvpusdienu 
piešķiršanu  - Ozolnieku novada 
maznodrošinātajām ģimenēm.

 - Anulēt deklarēto dzīvesvie-
tu.

 - Piešķirt vienreizēju materiā-
lu pabalstu.

 - Atbalstīt novada sportistu 
piedalīšanos Latvijas izlases sa-
stāvā Pasaules čempionātā. 

 - Finansiāli atbalstīt novada ie-
dzīvotāju, starptautiskā konkursa 
„ Jaunais mūziķis” uzvarētāju. 

 - Finansiāli atbalstīt cīņas spor-
ta kluba sportistu aktivitātes. 

 - Atbalstīt invalīdu sporta un 
rehabilitācijas kluba „Cerība” 
sportista piedalīšanos starptau-
tiskajās sacensībās. 

 - Izmaksāt pabalstu sakarā ar 
nenodrošināšanu ar vietu pirms-
skolas izglītības iestādē.

Novada domes jūlija sēdē
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Par jauno novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāju ievēlēta Iveta 
Strēlniece.

Pēc mācībām Saulaines Lauksaim-
niecības tehnikumā (specialitāte – 
agronoms) seko studijas Daugavpils 
Pedagoģiskajā universitātē. BSA 
iegūta juriskonsultanta kvalifikācija.

I. Strēlnieces darba pieredze ir 
plaša: skolotāja, Pašvaldības policijas 
inspektore, bērnu tiesību aizsardzības 
inspektore, Sidrabenes pagasta bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja, bet no 2009. 
gada – Ozolnieku novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas vietniece.

I. Strēlniece: „Galvenie darba 
virzieni ir vairāki. Uztrauc vecāku 
nolaidīgā attieksme bērnu aprūpē, 
aktuāla kļūst t.s. pārrobežu problēma 
– gadījumi, kad viens no vecākiem, 
neinformējot otru, ar bērnu dodas 
uz citu valsti. Ģimenei izirstot bieži 
vien vecāki nevar vienoties, kurš 

Bāriņtiesai mainījusies 
priekšsēdētāja

no viņiem īstenos bērnu ikdienas 
aizgādību. Jaunos darba pienākumus 
uztveru ļoti atbildīgi, savukārt no 
sabiedrības gaidu kaut vai informāciju 
par ģimenēm, kurās, iespējams, ir 
apdraudēta bērnu drošība.

Bāriņtiesas darbībā pieaug pra-
sības, mainās normatīvi, tāpēc sevi 
jāpilnveido nepārtraukti.” 

Valstī tiek īstenota pamat-
budžeta programma „Sociālās 
drošības tīkla stratēģijas pasā-
kumu īstenošana”.

Noslēdzot vienošanos ar valsts re-
ģionālās attīstības aģentūru, novads ir 
iegādājies autobusu „Mercedes Benz 
Vitara 188”, tajā ir 20 sēdvietas , 10 
stāvvietas.

Pašvaldības izsludinātajam iepir-
kumam pieteicās viens pretendents 
– SIA „Domenikss”.

No valsts budžeta finansējuma ir 
piešķirti 35 tūkst. latu, kopējās izmak-
sas Ls 65163, ieskaitot PVN.

Autobuss iegādāts skolēnu pārvadā-

Iegādāts skolēnu  
autobuss

Budžeta izpilde 2011.g. 
1. pusgadā (latos)

Ieņēmumi
Plānots 5 397 471
Izpilde 2 963 099 (54,90 %)

Izdevumi
Plānots 6 680 660 
Izpilde 2 494 353 (37,34%)

Noslēdzies deviņu māju 
energoefektivitātes paaug-
stināšanas konkurss - asto-
ņas ēkas Ozolniekos, viena 
- Brankās.

Tiek izvērtēts ūdenssaimniecības 
Kohēzijas fonda iepirkums. 

Paredzams, ka šogad tiks uzsākti 

darbi pie dzeramā ūdens sagata-
vošanas stacijas un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu būvniecbas. Tīklu 
darbus “Ozolnieku KSDU” veiks 
nākamgad.

Komunāldienests ir izveidojis 
jauna veida komunālo maksājumu 
rēķinus. Pirmie rēķini jau ir izsūtīti 
iedzīvotājiem.

Iedzīvotāji saņem jauna 
veida maksājumu rēķinus

Jau aizvadītajā gadā novada 
dome pieņēma lēmumu likvi-
dēt patvaļīgo būvniecību, jo 
īpaši Ānē un Brankās.

Daļēji aktivitātes jau ir īsteno-
tas. Taču vēl ir grausti, kuri tiks 
nojaukti.

Ir izveidota speciālistu komisija, 
kura apseko patvaļīgi celtos objektus, 
tos izvērtē un pieņems lēmumus.

Individuālās aktivitātes „uz savu 
roku” tiks izskaustas. Šķūņus, ga-
rāžas, pagrabus, katrs, kā iedomā, 
būvēt nedrīkstēs!

Pašvaldība nojaukto graustu vietā 
piedāvās uzbūvēt tipveida malkas 
šķūnīšus un saimniecības ēkas. Bū-
ves tiks izīrētas ilgtermiņā. Maksa 
mēnesī varētu būt 20 gadu ilgumā.

Novada pašvaldības ieguldījums ir 
bezprocentu aizdevums.

Iedzīvotāju mantība – velosipēdi, 
ratiņi, dārza inventārs būs drošībā; 
veidosies civilizētas vides kopskats.

Par saimnieciskajām darbībām 
ciemu iedzīvotāji tiks informēti.

Aivars Strods, 
novada izpilddirektora vietnieks

Kas būs graustu vietā?

šanai, tādējādi daļēji aizvietojot firmu 
sniegtos pakalpojumus. Par autobusu 
patiesi priecājas novada sportisti.

Tuvojas ziemciešu stādīšanas un 
ceru dalīšanas laiks.

„Ozolnieku KSDU” turpina te-
ritorijas apzaļumošanu, veidojot 
jaunus stādījumus.

Būsim ļoti pateicīgi, ja novada 
iedzīvotāji izsacītu vēlmi dalīties 
puķu dāvināšanas priekā.

27886248 ,  dārzniece Ausma

Ja pārlūkojat stādījumus...
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Kādus materiālus ēku silti-
nāšanai izdevīgāk izmantot? 
- interesējas “OA” lasītāji.

Šobrīd Latvijā galvenokārt iz-
manto triju veidu siltināšanas ma-
teriālus – stikla un akmens vati, kā 
arī putupolistirolu. Gan stikla, gan 
akmens vate ir tā dēvētie minerālas 
izcelsmes siltumizolācijas materiāli, 
un to siltuma un skaņas izolācijas 
īpašības ir ļoti līdzīgas. 

Šos abus materiālus iespējams 
izmantot ēku fasādes (ārsienu) 
siltināšanai, kā arī siltinot telpu 
sienas no iekšpuses. Putu polistirola 
plākšņu izmantošana būvniecībā 
ļauj ievērojami paaugstināt ēkas 
energoefektivitāti un samazināt 
siltināšanas izmaksas.

 
Lēts siltumizolācijas mate-

riāls
Šobrīd pasaules rūpniecības uz-

ņēmumi ražo divu veidu putupolis-
tirolu. Vispirms šeit jāmin granulu 
putupolistirols, kuru dažkārt sauc 
arī par uzpūsto putupolistirolu vai 
profilēto putupolistirolu, kam dots 
apzīmējums EPS. Savukārt ekstru-
dētā putupolistirolu apzīmējums ir 
XEPS vai XPS. 

Putupolistirols satur 2% polisti-
rola un 98% gaisa, kas, kā zināms, 
ir viens no vissliktākajiem siltum-
vadītājiem. Tieši šāda sastāva dēļ 
putupolistirols ir viens no visplašāk 
būvniecībā lietotajiem polimēru 
(sintētiskajiem) siltumizolācijas 

materiāliem.
Putupolistirola plākšņu siltuma va-

dītspēja parasti svārstās no 0,032 līdz 
0,043 W/mK. Tā ir ievērojami zemāka 
nekā kokam, keramzītam, ķieģelim, 
kā arī citiem bieži izmantotiem būv-
materiāliem. Tieši zemā siltuma va-
dītspēja nodrošina augstu šī materiāla 
energoefektivitātes līmeni. 

Putupolistirola izstrādājumi ir iz-
turīgi, tie neuzsūc ūdeni un praktiski 
nedeformējas – arī to montāža ir 
salīdzinoši vienkārša un droša, taču 
materiāls ir ugunsnedrošs.

Putupolistirolu var izmantot arī 
cauruļvadu aizsargāšanai pret sasal-
šanu, kas paaugstina komunikāciju 
ekspluatācijas laiku. To plaši pielieto 
arī saldēšanas iekārtu, saldēšanas 
aprīkojuma un noliktavu telpu būv-
niecībā.

Protams, vienmēr aktuāls ir jau-
tājums, kādas garantijas ražotāji 
dod tam vai citam būvmateriālam. 
Kas attiecas uz putupolistirolu, tad 
Vācijā iespējams apskatīt objektus, 
kuros izmantotajam putupolistirolam 
nu jau apritējuši vairāk nekā 50 gadu 
un tas nebūt nav zaudējis jaunības 
spēku un izskatu. Šeit jāpiebilst, 
ka Eiropas normatīvos noteiktais 
ekspluatācijas laiks siltināšanas 
sistēmām ir 25 gadi.

Cīņa ar rasas punktu
Cilvēku vidū ir iesakņojies vie-

doklis, ka mājai jāelpo. Taču šajā 
gadījumā diskutēt par energoefek-
tivitātes jautājumiem un siltuma 
saglabāšanu ir visai grūti. „Sienu 

elpošana” nav tehnisks termins. 
Tas pavīd celtniecības speciālistu 
izteikumos, norādot, ka viena siena 
„elpo”, otra, turpretim, „neelpo”, 
turklāt uzskata, ka šis termins ir 
pirmreizējs un tam nav nepiecieša-
ma nekāda definīcija.

Ūdens tvaiks, kas difūzijas ceļā 
plūst caur ārējo sienu, neietekmē 
mikroklimatu telpā neatkarīgi no 
materiāla, kas izmantots sienas 
siltināšanā, un neatkarīgi no tā, vai 
siena siltināta. 

Būvniecībā ir pazīstams termins 
„rasas punkts”. Veidojot šādu ne-
elpojošu, energoefektīvu putupolis-
tirola segumu, ir precīzi jāaprēķina 
būvei uzklājamā materiāla biezums, 
lai šis punkts atrastos ēkas ārpusē. 
Nepareizu aprēķinu rezultātā var 
rasties visai nepatīkamas sekas. 

Lai iegūtu labus rezultātus un 
rasas punktu atstātu ārpusē, noteikti 
jāizvēlas celtniecības firma, kas uz-
krājusi ievērojamu pieredzi darbā ar 
šo energoefektīvo materiālu. 

Māju siltināšanai izmanto dažāda 
biezuma putupolistirola plāksnes. 
To nosaka vispirms ēkas atrašanās 
ģeogrāfiskā vieta. Piemēram, Zo-
sēnos vajadzēs izmantot biezākas 
plāksnes, bet Liepājā nedaudz plā-
nākas. Pie tam abos gadījumos būs 
sasniegts vienāds vēlamais efekts. 
Aprēķinos jāņem vērā, ka katri divi 
centimetri putuplasta ietaupa apmē-
ram 5% enerģijas. 

Pētījumi liecina, ka Latvijas aps-
tākļos, lai iegūtu cerētos rezultā-
tus, termoizolācijas kārtai (baltā 

putupolistirola) ir jābūt no 120 līdz 
180 mm biezai. Savukārt jumta sil-
tināšanai parasti izmanto no 200 līdz 
230 mm. Šeit jāpiebilst, ka biezāka 
putupolistirola izmantošana tikai ne-
daudz palielina kopējos izdevumus 
siltināšanai. 

Ar putupolistirola plāksnēm Latvi-
jas normatīvi ļauj siltināt dzīvojamās 
ēkas deviņu stāvu augstumā (LBN 
201-07).

Putu polistirols ir krietni izdevī-
gāks arī raugoties no ekonomiskā 
viedokļa, jo tas ir apmēram 3,5 - 4 
reizes lētāks nekā akmens vai stikla 
vate.

 
Montāžas īpatnības
Putupolistirola plāksnes ļoti rūpīgi 

jāuzklāj nama fasādei, jo tām cieši, 
bez atstarpēm, kanāliem vai dobu-
miem jāpiekļaujas ēkas sienai, lai 
izslēgtu gaisa plūsmas cirkulācijas 
iespējas. Fasādei plāksnes pielīmē 
ar speciālu līmi, kas nepārtrauktā 
kārtā jāuzklāj uz visa būvmateriāla 
kontaktvirsmas, lai neveidotos gaisa 
ejas. Siltuma izolācijas plāksnes pēc 
to ieklāšanas ir jāaizsargā ar vismaz 
5 mm biezu nedegošu apmetuma 
kārtu.

Par ēku siltināšanas materiāliem

Mārtiņš Priednieks,
SIA “Ozolnieku KSDU”

ēku ekspluatācijas un aprīkojuma 
nodrošinājuma inženieris,

mob.tel. 26191231,
www.oksdu.lv

Šā gada 31.maijā pašvaldī-
ba parakstīja līgumu ar V/A 
„ Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra” par 
komponentprojekta „Jaunie-
šu iniciatīvu centra izveide 
Ozolnieku novada Ānē” īste-
nošanu, kas tika apstiprināts 
Latvijas un Šveices sadarbī-
bas programmas „Atbalsts 
jaunatnes politikas attīstībai 
attālos vai mazattīstītos Lat-
vijas reģionos” ietvaros. 

Projekta mērķis ir  izveidot cen-
tru jauniešiem, kur ar neformālās 
izglītības metodēm tiktu atbalstītas 
jauniešu iniciatīvas un sekmēta 
saturīga brīvā laika pavadīšana. Pro-
jekta ietvaros paredzēts izstrādāt 
jauniešu centra stratēģiju un akti-
vitāšu plānu, iesaistot to izstrādē 

novada jaunie-
šus. Projekta 
mērķauditori-
ja - Ānes cie-
mā dzīvojošie 
jaunieši vecu-
mā no 13 līdz 
2 5  g a d i e m , 
kuri izmantos 
centru savā brīvajā laikā, veidojot 
interešu un iniciatīvu grupas, 
apmeklējot pasākumus, lekcijas, 
seminārus, konsultācijas u.c., kā arī 
meklējot atbalstu krīzes situācijās. 
Šeit ietilpst arī jaunās ģimenes, jau-
nieši bezdarbnieki, vietējā kopienā 
neaktīvie jaunieši. Paredzams, ka 
Centrā tiks risinātas problēmas 
gan saistībā ar zemām prasmēm, 
socializēšanās grūtībām, zemu 
pašvērtējumu, motivācijas trūku-
mu, u.tml..

Ānē būs jauniešu centrs
Šīsvasaras abu novada Mū-

zikas skolu nometnē darbojās 
ap pussimts bērnu 10 pedago-
gu vadībā.

Tā bija lieliska iespēja atpūsties, 
sadraudzēties gan savā starpā, gan 
... ar mūzikas instrumentiem.

Nometnes muzikālā tēma bija 
„Ūdeņi”. Izrādījās, ka tos latvieši 
apdziedājuši daudz un ar lielu mī-
lestību!

Noslēguma koncerti Sidrabenē un 
Ozolniekos izvērtās varen skanīgi! 
Deviņi muzikālie sastāvi spēlēja, 
dziedāja un skandēja dzeju.

Paldies pašvaldībai par lielo un 
daudzveidīgo atbalstu!

Dina Tauriņa, 
OMS direktore

Muzikālā nedēļa 
izskanējusi

Centra darbības nodrošināšanai 
projekta ietvaros tiks veikts telpu 
remonts un iegādāts aprīkojums. 
Projekta īstenošanas kopējās izmak-
sas plānotas  LVL 85 625, no kurām 
84%, jeb 72 114 LVL ir Šveices 
programmas, un 16%, jeb 13511 
LVL - pašvaldības finansējums. Pro-
jektu paredzēts īstenot līdz 2012.
gada 31.maijam.

Antra Pošeika,  
projektu koordinatore

Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas līdzekļiem paplašinātai Eiropas savienībai
www.swiss-contribution.lv
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Ar saknēm novadā
Pirmie novada svētki bija 

lieliski – to pauda ikviens, ar ko 
iznāca dalīties pārdomās.

Iespaidīgs svētku gājiens mēroja 
ceļu no Ozolnieku vidusskolas līdz 
stadionam. Saulē atmirdzēja krāsaini 
tērpi, emblēmas, karogi, atribūtika. 
Nopietnu toni uzdeva trīs firmu teh-
nika – no jaudīga traktora līdz mazam 
zāles pļāvējam. Nepārspējams bija 
Alfreds Zamockis ar savu 1927.gada 
Erskine.

Uzņēmumos strādājošie, skolu 
jaunatne, sportisti, pašdarbnieki, jau-
nās ģimenītes ar mazuļiem (daudzu 
zīdainīšu ratiņi bija greznoti ziediem 
un vijām)... Gājiens bija iespaidīgi 
garš un līksms; skanēja dziesmas un 
pūtēju orķestra Zelmeri melodijas. 
Gaišs prieks un krāsainība iegūla 
ziedu paklājā. 

Soļotāju rindās iekļāvās viesi – 
Rumānijas Ardžes (Arges) apgabala 
pašvaldības vadītāji un Pitešti pilsētas 
mākslas skolas audzēkņi un pedagogi, 
ar kuriem ir draudzīga sadarbība.

Ļoti bieži nācās saklausīt: „Beidzot 
ir svētki ģimenēm ar bērniem!”

Sirsnīgi tika sveikti 64 jaundzimu-
šie pirmajā pusgadā, saņemot sudraba 
karotītes, kas vienmēr liecinās, ka 
cilvēka saknes ir Ozolnieku novadā.

„Kļūt stipriem kā ozoliem” – vēlēja 

novada vadītājs Māris Ainārs.
Aizraujoši bija LLU Zirgkopības 

centra „Mušķi” četru sirmju un četru 
tumši bēru zirgu figurālās jāšanas de-
monstrējumi. Par to paldies trenerei 
Kristīnei Rozītei!

Daudzu stundu garumā uz skatuves 
mainījās lieli un mazi dejotāji, dziedā-
tāji, mūziķi, kori, cirkus mākslinieki. 
Ne katrs zināja, ka novadā ir izcili jau-
nie vokālisti! Astoņgadīgais Eduards 
Grundmanis šogad jau četras reizes 
ir ieguvis „Grand Prix”!

Vislielākās iespējas bija vingrinā-
ties veiklībā, piedalīties neskaitāmās 
atrakcijās, pievērsties māksliniecis-
kām izpausmēm. Cīņas noritēja spor-
ta laukumos. Lenta tika pārgriezta, 
atklājot skeitborda laukumu.

Uzvedumā „Dzīves pļavā zaļā” Dace 
Vilne sevi pierādīja kā dramaturģi un 
režisori, kas vienotā idejā sapludināja 
dažādu mākslas veidu pārstāvjus. 
Likās: izcils svētku noslēgums! Taču 
sekoja turpinājums ar Pitu Andersonu 
un Robertu Lejasmeijeru. Ar salūtu, 
kurš vēstīja: „Līdz nākamajiem nova-
da svētkiem!”

Svētku sagatavošanā pašvaldība, 
kultūras un sporta centra darbinieki 
veidoja vienotu komandu, piesaistot 
ļoti daudzus interesentus. Vai vēl atrai-
sītāk spētu „visus galus savākt kopā” 
kā svētku vadītājs Ingus Vidiņš?
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Ozolnieku un Jelgavas no-
vadu Grāmatu svētki notiks 2. 
septembrī plkst.10 Ozolnieku 
tautas namā.

Diskusija ar veselības ministru 
J.Bārzdiņu, ar partiju pārstāvjiem 
un grāmatu autoriem Armandu Puči, 
Oļģertu Šalkoni u.c.

Ar saknēm novadā
Novada pašvaldības 

un organizatora vārdā 
sirsnīgs paldies svētku 

atbalstītājiem: 
SIA “Dreamway“,
SIA “Mežrozīte“, 

SIA “Dzars“, SIA “Rotors“, 
SIA “Uzars“.
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Šajā mācību gadā Ozolnie-
ku vidusskolā mācību darbā 
nozīmīgākās prioritātes bija 
jaunā vidējās izglītības stan-
darta ieviešana, mērķtiecīga 
atbalsta sniegšana skolēniem 
ar speciālās izglītības vajadzī-
bām. Mācīšanas un mācīšanās 
procesā uzsvars tika likts uz 
skolēnu praktiski pētniecisko 
darbības prasmju pilnveido-
šanu. 

Skolotāji īpašu uzmanību pievērsa 
darbam ar jaunajām informācijas 
tehnoloģijām, apgūstot un pielie-
tojot tās  mācību stundās, dažādoja 
mācību metodes. Jauna pieredze 
šajā mācību gadā gūta, realizējot 
starptautisku sadarbības projektu. 

Skola īstenoja četras IZM licen-
cētas izglītības programmas: pa-
matizglītības programmu, vispārējās 
vidējās izglītības vispārizglītojoša 
virziena programmu, speciālās 
pamatizglītības programmu izglī-
tojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem un speciālās pamatiz-
glītības programmu izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem. 

2010./11. mācību gadu beidzot, 
skolā mācījās 437 izglītojamie. 

Mācību gada nobeigumā - atzinī-
bas rakstus par optimālām zināša-
nām saņēma 175 skolēni jeb 40% 
no visa skolēnu skaita. 

Pasākumā “Skolas lepnums-2011” 
tika godināti skolēni un viņu vecā-
ki par izglītojamā sasniegumiem 
mācībās, olimpiādēs, konkursos, 
skatēs, sporta sacensībās un skolas 
pašpārvaldes darbā. No 35 novada 
skolēnu iegūtajām godalgotajām 
vietām 26  izcīnījuši Ozolnieku 
vidusskolas audzēkņi. Vislabāk 
veicies vidusskolas posmā: angļu 
valodā, latviešu valodā un literatūrā, 
ģeogrāfijā, fizikā, ķīmijā un biznesa 
ekonomiskajos pamatos. Jelgavas 
un Ozolnieku novadu sākumskolas 
matemātikas olimpiādē iegūtas 
septiņas godalgotas vietas. Šogad 
vairāk skolēnu nekā pagājušajā 
mācību gadā bija uzaicināti startēt 

Valsts mācību priekšmetu olimpi-
ādēs. Iegūta atzinība Valsts biznesa 
ekonomisko pamatu olimpiādē (12. 
kl. skolniece Elza Kalniņa), savukārt 
atzinību Latvijas 35. skolēnu zināt-
niskajā konferencē ieguvis 11.klases 
skolēns Emīls Bolmanis. 

3., 6., 9., 11. un 12. klašu skolēni 
šajā mācību gadā kopumā nokārtoja 
19 valsts pārbaudījumus. Optimālā 
līmenī, veiksmīgāk kā iepriekšējā 
mācību gadā, devītklasnieki no-
kārtoja latviešu, angļu un krievu 
valodu. 11. klases skolēni, nokār-
tojot eksāmenu par vidusskolas 
kursu  ģeogrāfijā, optimālu līmeni 
sasniedza 74 %. Ļoti labi  veicās 
biznesa ekonomiskajos pamatos- 
vidējā atzīme 7,7.

Atestātus par vidējo izglītību un 
sertifikātus saņēma visi 12. klases 
absolventi.

Iegūti pieci A līmeņi un vien-
padsmit B līmeņi dažādos mācību 
priekšmetos, to ir vairāk kā iepriek-
šējā  mācību gadā.  A+B+C līmeni 
ieguvuši 56% skolēnu  angļu valodā, 

54%- latviešu valodā un visi centra-
lizētā eksāmena kārtotāji vēsturē 
un krievu valodā. Mazāk veiksmīgi 
nokārtots eksāmens matemātikā. 

Jaunu pieredzi skolotāji guva, sa-
darbojoties ar viesskolotāju Svenju 
Alpen no Vācijas. 

Skolā daudz tika strādāts, lai no-
drošinātu efektīvu sadarbību starp 
skolotāju, skolēnu un vecākiem. 
Informācijas apmaiņai izmantota 
e-klase, skolas mājaslapa, tele-
fonsarunas, ierakstītas vēstules, 
individuālas sarunas, klases vecāku 
sanāksmes, konsīliji, vienošanās 
līgumi. Šajā mācību gadā, pama-
tojoties uz MK noteikumiem, tika 
izstrādāta Ozolnieku vidusskolas 
kārtība, kādā reģistrē izglītojamo 
neierašanos izglītības iestādē.

Veiksmīgu jauno mācību gadu!

Irina Lapiņa 
un Regīna Jurjāne,

Ozolnieku vidusskolas 
direktores vietnieces 

izglītības jomā

Izvērtējot mācību gada sekmes

Tikai mazliet virs 5 % no 
referenduma dalībnieku skaita 
Latvijā nobalsoja pret 10.Saei-
mas atlaišanu.

Ozolnieku novadā visos četros vē-
lēšanu iecirkņos iedzīvotāju aktivitāte 
bija liela. Cilvēku pieplūdums turējās 
visu dienu. 

Agrā pēcpusdienā nobalsojušo 
skaits Ānē bija 203, Brankās – 360, 
Emburgā – 322 un Ozolniekos – 1371 
cilvēks, kopskaits sasniedza 33% no 
balsstiesīgo iedzīvotāju skaita (2256 
balsotāju). 

Vēlēšanu komisijas sekretāre Valen-
tīna Linde: „Balsošana notika mierīgā, 
pat optimistiski gaišā noskaņā. Jauna 
iezīme: šoreiz savu nostāju vēlējās 
paust ļoti daudz gados jaunu cilvēku. 
Uz mājām devāmies 12 gadījumos, 94 
balsotāji bija SAC „Zemgale”.

Apbrīnoju tos cilvēkus, kuri ieradās 
nobalsot gan ar ieģipsētām rokām, gan 
„atleca” ar diviem „kruķiem”. Kāds 
no šiem jaunekļiem sacīja: „Līdz šim 
visas vēlēšanas ignorēju, nesaskatīju 
jēgu. Šoreiz klusēt nedrīkst!”

Ļoti pārsteidza līdzpaņemto jau-
no pilsoņu lielais skaits. Kurš bija 
jaunākais? Droši vien bērniņš, kurš 
saldi dusēja tēta nestajā šūpulītī. Tādu, 
kuri jau spēja urnā iemest balsošanas 

zīmi, bija iepriecinoši daudz. Pamatā 
visi iedzīvotāji vēlas vienu – labāku 
rītdienu.”

Ekonomists Vjačeslavs Dombrov-
skis Latvijai saskatot divas alternatī-
vas – reformas vai aktīvā nācijas daļa 
emigrēs. Par otro pieņēmumu šaubu 
nav, šis process jau ir aktualizējies 
draudošos apmēros.

Valsts eksprezidenta rīkojums nr.2 
ir pavēris iespēju logu. Vai pratīsim 
tās izmantot?

Anna Veidemane

Tauta atlaidusi 
Saeimu
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Tā ar sevi iepazīstināja spa-
rīgs vīrs Emburgā. Kristītais 
vārds viņam gan esot Juris, 
uzvārdā Indrušonoks. „Kurš 
gan mani te nepazīst”...

Tas, ka Salgales pamatskolas bērni 
zina savas skolas kurinātāju, būtu 
pašsaprotami.

Bet iedzīvotāji? Viņi Juri pazīst 
lielās ziedu mīlestības dēļ.

Labdarības dārzs
Emburgā, iepretim Salgales pamat-

skolai, kolhozlaikos iedzīvotājiem bija 
iedalīta piemājas zeme.

Sākās privatizācijas laiks. Daudziem 
nebija zemes apstrādes tehnikas, ci-
tiem – vēlmes pūlēties. Mazpamazām 
dārza zeme pārvērtās pļavā.

Ko darīja skolas kurinātājs? Savam 
zemes gabalam pievienoja aizlaistu, 
nevienam nevajadzīgu platību un... 
ierīkoja sabiedrisku dārzu, kur aug 
dekoratīvie augi un puķes.

Kāpēc sabiedrisku? Varbūt precīzāk 
būtu sacīt – labdarības dārzu. Tam 
līdzīgu novadā neatrast! Puķmīlis rok, 
mēslo, stāda, retina, rušina un ... pie-
dāvā stādus par baltu velti ikvienam! 
Juris: „Redz, kā augi savairojušies! 
Bet cilvēki ir par slinku, lai atnāktu 
pēc stādiem.”

Stādījumi ap Salgales pamatskolu ir 
Jura darbs! Juris ir Salgales baznīcas 
draudzes loceklis. Kurš cits apzaļu-
mos šo teritoriju? Protams, ka Juris 
ar stādiem no sabiedriskā dārza!

Cik liela ir varietāšu izvēle? Stā-
dītājam uzskaites nav: „Droši vien 
vairāki simti.” Un ne stādiņš netiek 
tirgots! Arī „Ozolnieku KSDU” tika 
piedāvāti stādi – mašīnā iegūla maiss 
pēc maisa, bet dārznieks vedināja: 
„Ņemiet vēl!”

Ar ūdens spaini no dzīvokļa
Katra sīka sēkliņa maksā naudu. 

Laiku prasa informācijas ieguve 
internetā, ielūkošanās katalogos, 
izstāžu un dārzu apmeklēšana. Tas 
viss – no kurinātāja aldziņas! Šķiet, 
neticami!

Jura aizraušanās ir īsts sirds darbs, 
labdarība un ziedošanās sabiedrības 
labā.

Mazie stādiņi ir jāaplaista. Skujeņu 
spraudeņi ir tik jūtīgi. No kurienes 
ūdens? „Nesu no sava dzīvokļa”... 
Attālums – pāris simt metru.

„Juri, visiem tak patīk sakoptība, 
košumaugi. Kāpēc īsti pievilcīgu māju 
ir tik maz?”

„Par ziediem priecājas visi, taču 
sakoptība pati no sevis nerodas. Tas 
prasa darbu, pacietību, zināšanas. 
Visvairāk gan – nepārtrauktu dar-
bošanos. Tā es arī kļuvu par Puķu 
Ansi.

Ābelītes es nomēsloju, nokaļķoju. 
Ceru – kāds atnāks pamieloties... Arī 
ābolu nevienam nevajag.”!

Par ko dusmojas Juris?
Pavisam blakus Jura lolojumam pa-

veras bēdīga aina. Tā tiešām tracina 

Puķu Ansis  
no Emburgas

Juri. „No skolas logiem ir jālūkojas uz 
šīm šausmām! Kolektīvas saimnie-
košanas gados te bija kūtis, malkas 
šķūņi. Iedzīvotāji turēja lopus, melna-
jā „ķēķī” vārīja cūkēdienu. Tagad tur 
nav nevienas govs, nevienas cūkas! 
Viss ir sabrucis, grausts grausta galā! 
Arī malkas šķūnīši netiek lietoti.

Divas ģimenes tur vistas. Viena 
ģimene, ja izlaiž pastaigā vistas, tās 
uzrauga, bet otra – neliekas zinis! 
Izrušina malu maliņās! Mana kārtī-
gā kaimiņiene Daiga arī sirdās: „Kā 
sēkliņa zemē, tā vista virsū!” Pilnīga 
bezatbildība! Un vai par vides sakop-
tību domā lūžņu savācējs? Krāj me-
tālu kaudžu kaudzēm. Īsts soclaika 

„čermet”! Lūk, kāds atbaidošs skats 
uz šo pusi! Arī siltumnīca – pamesta, 
pussabrukusi. Vai nu uzturi kārtībā 
vai nu jauc nost! Godaprāta daudziem 
pietrūkst.”

Skatījums iztēlē
Katram darbam ir jāredz mērķis. 

Jurim tās ir ilūzijas, sapņojums. 
„Iztēlē skatu te jauku atpūtas vietu. 
Emburgā nav kur pastaigāties. Pat 
parka mums nav. Vai katrā apdzīvotā 
vietā nederētu tāds jauks, pievilcīgs, 
īpašs nostūris? Vieta, kur atpūsties, 
gūt prieku?

Anna Veidemane

Šādu jautājumu sakarā ar 
kādas Ozolnieku iedzīvotā-
jas vēstuli „OA” uzdeva SIA 
„Ozolnieku KSDU” valdes 
priekšsēdētājam Aldim Klu-
buram.

- Namu apsaimniekošanas maksa 
ir līguma attiecības starp komunāl-

dienestu un mājas iedzīvotājiem. 
Nevienai mājai nav noteikta 

konstanta apsaimniekošanas 
maksa – katru gadu tā tiek 
apstiprināta no jauna nāka-
majam gadam.

Patlaban apsaimniekoša-
nas maksa par kvadrātmetru 
svārstās robežās no 15- 25 

santīmiem.
2011. gada apsaimnieko-

šanas maksas piedāvājumā 
dārznieces pakalpojumi nav 

iekļauti. Tas nozīmē, ka KSDU 
nav tiesību no apsaimniekošanas 
maksām ieturēt jeb atvilkt naudu 
par dārznieces pakalpojumiem. Tā 
komunāldienests nav darījis un 
nedarīs!

Dārznieces alga nav noslēpums. 
Paldies viņai, ka par šādu niecīgu 
naudiņu viņa ir uzņēmusies lielās 
pūles.

Dārzniece patiešām savu algu 

nopelna! Pētījumi pierāda, ka pa-
reizi kopts zāliens reāli samazina 
izdevumus.

Ir dāsni cilvēki, kuri ziedo stādus 
par brīvu – tāds, piemēram, ir Juris 
Indrušonoks no Emburgas. Melnze-
mi iegūstam no Ozolniekos sagrāb-
tām lapām un attīrīšanas iekārtu 
dūņām. Veidojas ideāls humuss!

Vai nevēlamies pievilcīgu sakoptī-
bu, kādu to redzam Ventspilī? Katra 
puķe vairo skaistumu, ja vien tā ir 
aprūpēta un aug pareizā vidē. Ja 
arī vienā vai otrā vietā parādīsies 
košumaugi, iedzīvotājiem papildiz-
devumu nebūs!

Piebildīšu, ka viens no skaistuma 
pamatfaktoriem ir kūtsmēsli. Taču 
arī tos saņēmām bez maksas no 
sponsora!

Jautājuma būtība ir cita: kādu vēla-
mies redzēt Ozolnieku centru?

Harmoniskā sabalsojumā ir jābūt 
zālienam, košumaugiem, renovēja-

mo ēku fasāžu krāsojumam, celiņiem 
pie mājām u.c. Lūk, kādos jautāju-
mos gaidām iedzīvotāju atsaucību, 
priekšlikumus! Rakstiet! Zvaniet!

Komunāldienests spraudis sev 
mērķi izveidot Ozolniekos vidi, kur 
prieks dzīvot! Lai Ozolnieku vārds 
Latvijas mērogā ir labas sakoptības 
piemērs!

Vai tie ir nerealizējami mērķi? 
Ir jāvadās no racionālas pieejas: ko 
gribam panākt? Tad arī pie vēlamā 
tiksim, kaut ne ātri, bet soli pa solī-
tim. Tik tiešām šāds uzstādījums nav 
vienas dienas jautājums!

Esmu pragmātiķis. Ja novieto 
puķu podus pie laternu stabiem, ku-
rus karstā laikā nākas laistīt rītā un 
vakarā, tad tā tiešām ir izšķērdība! 
Mēs centīsimies iztikt ar saviem 
resursiem.

Nesperot pirmo soli, paliksim tur, 
kur esam. Stagnēsim. Arī sakoptībā. 
Vai to vēlas iedzīvotāji?

Vai tiešām nauda tiek izsaimniekota?

Kāda Ozolnieku iedzīvotāja 
neizpratnē: „Vai mēs, iedzīvotāji, 
gribam, lai mūsu maksātā apsaim-
niekošanas nauda tiek izsaimniekota 
apstādījumu ierīkošanai?”

Vēstules rakstītāju šokējot fakts, 
ka pagājušogad apsaimniekošanas 

maksa ir palielināta no 0,15 uz 
0,25 santīmiem.

Nauda tiekot 
izsaimniekota



Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

Reģ. nr. 00702098
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki. tālr./fakss 3050241
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors
Iespiests SIA «Jelgavas tipogrāfija»

Mīļi sveicam augusta jubilārus!
Lai raiti ejam dzīves taku
Un pasmeļam tās prieka aku!

Aizsaulē aizgājuši:

Sergejs Pisarenkovs (1981)
Ilze Kursiša(1967)
Imants Bukavs(1944)
Biruta Drulle(1933)
Jānis Bušmanis(1938)
Vladimirs Sinkevičs(1970)
Alberts Grantiņš(1925)
Praskovja Doljagina(1931)
Edvīns Kijoneks(1946)

Anatolijs Krotovs(1940)
Irma Kušķe(1909)
Ziedone Butka(1927)
Georgijs Jermolajevs(1949)
Nikolajs Kozlovs(1928)
Jadviga Sergejeva(1926)

Pelageja Cimmerlinga
Olga Gailiša
Valentīna Baduna
Grieta Dobriņina
Valentīna Ježova
Velta Rudzīte

Sidrabenes pagastā
Ēriks Pūce

Novada dome
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Novada bāriņtiesas apmeklētājus pieņem: 
Pirmdienās no plkst. 8 – 13, 13:45 – 17

Ceturtdienās no plkst. 9 – 13, 13:45 – 19 novada domē.

Katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst. 8 – 13 un 
no 13:45 – 17 Sidrabenes pagasta pārvaldē Emburgā.

Cienījamie pensionā-
ri! Laiks vasaras eks-
kursijai!

Šoreiz iepazīsim dienvidu 
kaimiņzemes pierobežu. 

Būs ko skatīt Bēnē, Aucē, 
Jaunakmenē, Žagarē: daba, 
arhitektoniski pieminekļi, 
mākslas vērtības. Daudz pār-
steigumu sagādās atpūtas 
komplekss „Audruvis”. 

Ir domāts par iespēju no-
peldēties, nobaudīt lietuviešu 
tradicionālos ēdienus. Pikni-
kam atpūtas vietā gan jāņem 
katram savs „groziņš”.

Ozolnieku ļaudis ceļā do-
sies 17., bet Cenu pagasta – 
18. augustā. Izbrauksim plkst. 
7 no rīta.

Ekskursijas cena 6 lati 20 
santīmu. Ja būs vēlme baudīt 
cepelīnus vai kuģeļus, nāksies 
izdot 8 litus (5 liti – 1 lats). 

Nepiemirsīsim paņemt de-
rīgu pasi!

Ekskursijai pieteikties: 
Ozolniekos – sociālajā dienes-
tā, Brankās – bibliotēkā.

Vija Vildava,  
pensionāru padomes  

priekšsēdētāja 

Iepazīsim Lietuvas 
pierobežu!

Sociālais dienests 
pieņem iesniegumus 
skolēnu brīvpusdie-
nām 2011./2012. m.g. 
un iesniegumus uz-
turmaksas segšanai 
pirmskolas iestādēs.

Darba laiki:
• Ozolniekos -
Pirmdienās 8- 17
Ceturtdienās 9 – 19
• Ānē -
Ceturtdienās 14 – 19
• Emburgā -
15., 16., 17.08   9 – 17
• Garozā - 
18.08    9 – 12

Novada sociālais 
dienests

Novada sociālajā dienestā var saņemt ES pārtikas pakas 
personas, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 150 uz 
personu, t.i., kurām ir piešķirts maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statuss un ir izsniegta izziņa.

Pakas var saņemt: 
• Ānē, KN
4.08; 8.09; 6.10; 3.11 un 1.12 no plkst. 14 – 15
• Garozā, Ežos
Ceturtdienās no plkst. 9 – 12
• Emburgā, pagasta pārvaldē
Pirmdienās no 8 – 17
Ceturtdienās no plkst. 13 – 17
• Ozolnieku novada domē
Pirmdienās no plkst. 8 – 17
Ceturtdienās no plkst. 9 – 17

Novada sociālais dienests

Starp  nep i ln iem 
septiņiem desmitiem 
Ozolnieku novada 2. 
Atklātajā skriešanas 
čempionātā no vairā-
kām Latvijas pilsētām 
un novadiem uzvaras 
un godalgotas vietas 
izcīnījuši mūsu puses 
skriešanas entuziasti 
un amatieri.

Visiem dalībniekiem, sākot 
no 12 gadu vecuma, bija jā-
veic viena distance - pieci ki-
lometri. Paši mazākie skrējēji 
līdz 11 gadu vecumam veica 

jau ierasto bērnu aplīti - 2,2 
kilometri.

Šogad tika ieviests jau-
ninājums - komandu kausu 
izcīņa starp pilsētu un klubu 
pārstāvjiem. Likumsakarīgs 
pārsvars - SK «Ozolnieki» 
pārstāvjiem. 

Individuālajā kopvērtēju-
mā pirmā vieta rīdziniekam 
un SK «Ozolnieki» biedram 
Mārim Pakārklim, kurš šajā 
distancē laboja savu personī-
go rekordu - 16 minūtes un 
39 sekundes.

Dāmu konkurencē arī uzva-
rēja mūsu puses skrējēja Dace 

Kovaļevska (21:46), kura di-
vas dienas iepriekš bija arī 
izcīnījusi trešo vietu adaptētā 
triatlona sacensībās Jelgavā. 
Aiz viņas finišēja rīdziniece,  
Sanita Kačanova (22:20), bet 
trešajā vietā - mūsu labākā 
vidējo distanču skrējēja Daiga 
Dābola (23:03).

SK «Ozolnieki» vadība sa-
darbībā ar Ozolnieku novada 
domi sacensību uzvarētājiem 
bija sagādājusi skaistas čem-
pionāta medaļas, diplomus 
un nelielas balviņas. Tāpat 
tika pasniegti kausi un kliņ-
ģeri uzvarētājkomandām.

Pārsvars - novada 
skrējējiem

Triāls – drosmīgo sporta veids!
Aicinu visus uz triāla sacensībām!
13. augustā – Baltijas čempionāts.
14. augustā – Latvijas čempionāts un Sherco desmit-

gades balvas izcīņa.
Sacensības norises vieta – Sidrabenes pagasta „Priežkal-

ni”.
Piedalīsies braucēji no Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas.

Artūrs Grīnfelds,
Agarska Triāla kluba prezidents

tel. 28656100, arturs.grinfelds@gmail.com


