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M.Ainārs kopā
ar Gati un Artūru

Esam lepni par saviem
novadniekiem!
Visā Latvijā izskanējusi ziņa
par varonīg Cenu pagasta puišiem Artūru Kairovu un Gati
Felsbergu, kuri no Lielupes
ūdeņiem izglāba 8 gadus vecu
meitenīti un viņas pārgalvīgo
tēvu.
Abi draugi mācās Jelgavas Amatu
vidusskolā. Pilnajā skolas zālē pulcējās
Ai darbiņi, ai darbiņi,
Kā es tevi padarīšu!
Ja pa vienam nevarēšu,
Pulciņā aicināšu.
(L.t.dz.)
30. aprīlī visā Latvijā notiks
4. Lielā talka.
Kā vienmēr, valsts mēroga pasākumā iekļausies arī Ozolnieku novads.

pedagogi un audzēkņi, lai godinātu
savus līdzbiedrus.
Skolas direktores Edītes Bišeres
pateicībā par izglābtajām cilvēku dzīvībām izskanēja atziņa par mūsdienu
jauniešu spēju pieņemt lēmumus,
reaģēt uz notikušo - nereti sabiedrībā
izskan pārmetumi par jauno cilvēku
pasivitāti.
Ziedus, dāvanas un sirsnīgus vārdus

puišiem veltīja Jelgavas domes un
pilsētas izglītības iestāžu vadība.
"Tieši šobrīd daudzi jo daudzi pierāda savu varonību Japānas nelaimē.
Mūsu novada puiši arī ir īsti varoņi!
Cilvēciskas misijas apziņa ir patiesi
izsacīta Zentas Mauriņas vārdos: "Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties
un uzdrīkstēties." Ozolnieku novads
ir patiesi lepns par saviem drosmi-

niekiem!" - sveicot Cenu jauniešus,
sacīja novada domes priekšsēdētājs
Māris Ainārs.
Abus draugus slapjā apģērbā pēc
notikuma uz savām mājām aizveda
Artūra tētis Juris Kairovs. Lepnums
jautās Jura Kairova vārdos par abu
draugu attapību un rīcības saskaņotību
vienlaicīgi gan glābjot slīkstošos, gan
izsaucot glābējus: "Puiši ir malači!"

Talkas mērķis ir līdz 2018. gadam,
Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīru un sakoptu.
Lielās talkas idejas autore ir rakstniece un sabiedriskā darbiniece Anna
Žīgure, ar kuru lepoties arī mūsu
novadam ir savs pamatojums.
Novadā talkos visos ciemos, kur
tiks izdalīti maisi - šoreiz dzeltenā
krāsā - un cimdi.

Dzeltenos maisus veikalos nopirkt
nevarēs, tādējādi izvairoties no sarežģījumiem atkritumu savākšanā
pēc talkas.
Maisus tukšosim lielgabarīta konteineros. Šie konteineri nav paredzēti privāto šķūnīšu un garāžu
atbrīvošanai no visa nederīgā!
Tīra vide - talkas rezultāts - ir ne
tikai vizuālā estētika. Talka vieno

cilvēkus, kā to jau sapratuši mūsu
senči. Iesaistot talkā bērnus, mācīsim viņiem darba prieku, gandarījumu par tīru un kārtīgu savu māju
apkaimi!
Plašāka informācija par talku Ozolnieku mājas lapā.
Aivars Strods,
novada Lielās talkas koordinators
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Novada domes marta sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt saistošos noteikumus
“Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”.
- Apstiprināt saistošos noteikumus
“Kārtība koku ciršanai ārpus meža
zemes Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā”.
- Apstiprināt saistošos noteikumus
“Par vienreizēju pabalstu ģimenei
sakarā ar bērna piedzimšanu”.
- Apstiprināt novada domes sociālo
lietu komitejas sēdes protokolu Nr. 3

par trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu, sociālo pabalstu un brīvpusdienu
piešķiršanu novada maznodrošinātajām ģimenēm.
- Uzņemt PII “Saulīte” 8 bērnus.
- Iegādāties ieejas kartes novada
politiski represētām personām par
kopējo summu Ls 300 uz “Kokneses
fonda”, Prezidenta kancelejas un
Latvijas Televīzijas organizēto ziedojumu pasākumu Mazajā ģildē, 2011.
gada 21. martā - Vestarda Šimkus
ziedojumu koncertu un mākslas darbu

Saistošie noteikumi
Novada dome marta sēdē ir
apstiprinājusi šādus saistošos
noteikumus:
1. Saistošie noteikumi 6/2011
"Grozījumi Ozolnieku novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 27/2009
"Ozolnieku novada pašvaldības nolikums"".
2. Saistošie noteikumi 8/2011
"Grozījumi saistošajos noteikumos
"Kārtība koku ciršanai ārpus meža
zemes Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā"".
3. Saistošie noteikumi 9/2011
"Grozījumi Ozolnieku novada domes
saistošajos noteikumos 10/2010 "Par

vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā
ar bērna piedzimšanu"".
Ar noteikumu pilnu tekstu var
iepazīties Ozolnieku novada domes
mājas lapā www.ozolnieki.lv
***
Ir izstrādāts Jelgavas pilsētas,
Jelgavas novada un Ozolnieku novada apvienotais civilās aizsardzības
plāns.
Plānā ietverti pasākumi iespējamā kaitējuma cilvēkam, īpašumam
vai videi mazināšanai katastrofu
gadījumā.
Ar plānu var iepazīties Ozolnieku
novada mājas lapā sadaļā "Civilā
aizsardzība".

Būvvalde

izsoli, atbalstot “Kokneses fonda”
aktivitātes.
- Fotostudijas darbības nodrošināšanai izīrēt biedrībai “Fotozo” telpu
Ozolnieku tautas namā.
- Izteikt pateicību novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās Černobiļās AES
avārijas seku likvidēšanas darbos un
pasniegt naudas balvu - dāvanu karti
katram.
- Finansiāli atbalstīt pasākumu
“Stipro skrējiens”, kurā piedalīsies
Sidrabenes jaunieši.

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Piešķirt zemes vienībai jaunus
nosaukumus “Kandari”, “Liānas”
(Cenu pag.)
- Izmaksāt pabalstu sakarā ar nenodrošināšanu ar vietu pirmsskolas
izglītības iestādē 3 personām.
- Uzsākt novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam izstrādi.
Nozīmēt atbildīgo par novada attīstības programmas izstrādi novada
pašvaldības izpilddirektoru Pēteri
Veļecki.

Kāpēc tika veikts
pārrēķins?
2010. gada otrajā pusē tika
veikts Ozolnieku daudzdzīvokļu mājas Parka ielā 3 kapitālais jumta remonts par
kopējo summu LVL 3556.74.
Remonta laikā mutiski vairums
dzīvokļu īpašnieku pauda viedokli,
ka apmaksu vajadzētu sadalīt uz
dzīvokļu skaitu. Tomēr mājas vecākā noorganizēja dzīvokļu īpašnieku
aptauju par veikto remontdarbu
apmaksas kārtību, kurā tika nolemts apmaksu veikt, sadalot tāmes
kopsummu uz mājā esošo dzīvokļu
skaitu vienādās daļās, par ko mājas
vecākā iesniedza attiecīgu iesniegumu apsaimniekotājam, pievienojot
aptaujas lapu ar dzīvokļu īpašnieku
parakstiem.
Sākotnēji apsaimniekotāja izrakstītajos rēķinos tika izpildīta mājas
dzīvokļu īpašnieku vēlme, tomēr no

diviem dzīvokļu īpašniekiem tika
saņemtas sūdzības par to, ka maksas
pakalpojuma apmaksas sadalījums ir
negodīgs, jo tādā situācijā apmaksas
summa bija vienāda gan lielākiem
trīsistabu, gan arī mazajiem vienistabas dzīvokļiem. Izanalizējot situāciju
un vadoties pēc LR likumdošanas
(Dzīvokļa īpašuma likuma 13.pants;
Civillikuma 1071.pants) tika konstatēts, ka dzīvokļu īpašnieku kopums
nav tiesīgs pieņemt šāda satura lēmumu. Tāpēc apsaimniekotājs veica
pārrēķinu, sadalot tāmes kopsummu
samērā ar katra dzīvokļu īpašnieka
īpašumā esošā kopīpašuma domājamās daļas apmēru.
Atvainojamies dzīvokļu īpašniekiem par pārpratumu un sagādātajām
neērtībām.
Ilze Žeivote,
SIA "Ozolnieku KSDU" juriste

Ko mājīpašniekiem
parādīja šī ziema
Ziema ir parādījusi problemātiskas vietas ēku siltināšanā, jo īpaši situāciju ar
jumtiem.

Februāris
Ekspluatācijā pieņemtie objekti
Dzīvojamās mājas (jaunas) - 1
Baznīca - 1

Izsniegtās būvatļaujas
Dzīvojamās mājas (jaunas) - 1
Dzīvojamo māju rekonstrukcija - 1

Cienījamie autori!

Rakstus un fotogrāfijas sūtīt uz šādu e-pastu:
oavize@gmail.com,

ne vēlāk

kā līdz katra mēneša 20. datumam.

Ja dzīvojamās mājas bēniņi nav
kārtīgi nosiltināti - diemžēl tādu ir
lielākā daļa, - tad uz jumta sāk veidoties ledus.
Ja ir ēkas ar bēniņu izbūvi, tad bēniņos ir jābūt tādai pat temperatūrai kā
ārā, pieļaujams, ka par +2º C siltāks.
To var panākt, ja jumtam ir kārtīga
ventilācija.
Māju īpašniekiem ir jāizdara
secinājumi, atklājot vietas, kur
nav kārtīgi nosiltināts vai nav nodrošināta pietiekama bēniņu telpu
ventilācija.

Lāstekas veidojas uz jumta mājas
dienvidu pusē, spīdot saulei. Ja lāstekas ir ēkas ziemeļu pusē - siltais
gaiss tiek pie jumta seguma. Vasarā
šie trūkumi ir jānovērš. Lielākoties
tie būtu bēniņu siltināšanas darbi.
Sarežģītāk, ja ir mansarda izbūve un
siltinājuma slānis ir par plānu - tad
jāveic profesionāla apsekošana, ko
darīt katrā konkrētā gadījumā.
Viens no variantiem, lai neveidotos lāstekas - notekcaurulē ievieto
siltkabeli, kas darbojas automātiskā
režīmā.
Vasara māju sakārtošanai ir īstais
laiks!
Andris Ziemelis,
būvinspektors
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Uzlabojot māju siltumnoturību
Ozolnieku novada dome nu
jau divus gadus ir viena no
biedrības „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”
biedriem. Kādus ieguvumus
Ozolnieku novada iedzīvotāji
no aģentūras ir saņēmuši?
Galvenais un redzamākais ir process – „Eiropas reģionālā attīstības
fonda” (ERAF) un „Ekonomikas
ministrijas” (EM) kopīgi organizētā
programma “Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Prieks, ka pirmajai ēkai Kastaņu
ielā 4, kas uzsāka dokumentācijas
sagatavošanas procesu, bijuši ļoti aktīvi sekotāji. Šobrīd arī ēkai Kastaņu
ielā 6 ir parakstīts līgums ar „Latvijas
Investīcijas attīstības aģentūru”

(LIAA), bet pārējie astoņi projekti –
Kastaņu iela 4, 5, 7, Meliorācijas 19,
Skolas 11, 13, Rīgas 19 un Saules iela
11 Brankās ir saskaņošanas procesā
un tuvākajā laikā arī ar šīm ēkām
tiks parakstīti līgumi par finansējuma piešķiršanu. Nākamais solis būs
renovācijas darbi, kas tiks veikti šīs
vasaras sezonas laikā. Īpašs prieks
par ēku Saules ielā 11, Brankās,
jo šī ir pirmā ēka ārpus Ozolnieku
pagasta. Šobrīd aktīvi strādājam, lai
vienotos ar iedzīvotājiem no Ānes
pagasta par dalību ēkas renovācijas
projektā.
Kā otru aktivitāti, kam tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, varu
minēt „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas” programmu
Kioto protokola ietvaros – „Siltum-

Tiesvedība

Īpašums negodīgā
ceļā netika iegūts
2007.gada 9.janvārī Ozolnieku novada dome noslēdza
līgumu ar SIA „Kvadro R”
par pašvaldībai piederošu
zemes gabalu nodošanu nomā.
Tika iznomāts zemes gabals
Jelgavas ielā 35, Ozolnieku
pagastā, Ozolnieku novadā,
0,238 ha platībā un „Pūpoliņi”, Ozolnieku pagastā, 0,378
ha platībā.
Zeme tika iznomāta ar noteikumu
– lietot nomas objektu tikai sporta
un atpūtas aktivitāšu rīkošanai un ar
tām saistītu būvju būvniecībai.
Līguma darbības laikā paredzēto
būvniecības ieceri, kā arī būvniecības vai labiekārtošanas projektu
saskaņot ar iznomātāju, tas ir Ozolnieku novada domi.
2007. gada 8. novembra Ozolnieku novada domes sēdē SIA „Kvadro R” iesniedza apstiprināšanai
kvadraciklu trases operatora ēkas
tehnisko projektu.
Ozolnieku novada dome atzina
tehnisko projektu kā neatbilstošu 2007. gada 9. janvāra līguma
Nr.4 nosacījumiem un nolēma to
neapstiprināt. Kvadraciklu trases
operatora ēka tika projektēta kā
individuālā dzīvojamā māja, tādā
veidā cenšoties negodīgā ceļā iegūt
īpašumā zemi Ozolniekos.
2008. gada 17. janvārī SIA „Kvadro R” iesniedza pieteikumu Administratīvajai rajona tiesai par
Ozolnieku novada domes 2007.gada
8. novembra lēmuma atzīšanu par

prettiesisku un tā atcelšanu.
Tiesa, izvērtējot domes lēmumu
saistībā ar līguma nosacījumiem,
atzina lēmumu par likumīgu un tādēļ
pieteikumu noraidīja.
SIA „Kvadro R” 2009. gada
1. jūlijā pārsūdzēja Administratīvās
rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts SIA „Kvadro R” pieteikums
par Ozolnieku novada domes 2007.
gada 8.novembra lēmuma atzīšanu
par prettiesisku, Administratīvajā
apgabaltiesā.
2010.gada 30.aprīlī Administratīvā
apgabaltiesa noraidīja SIA „Kvadro
R” pieteikumu par Ozolnieku novada domes 2007.gada 8.novembra
lēmuma atzīšanu par prettiesisku.
2010. gada 15. maijā SIA „Kvadro
R” iesniedza kasācijas sūdzību LR
Augstākās tiesas Senātā Administratīvo lietu departamentam
par Administratīvās apgabaltiesas
2010. gada 30. aprīļa spriedumu,
kurš 2011. gada 6. janvārī kasācijas
sūdzību noraidīja.
SIA „Kvadro R” no 2009. gada
decembra nemaksā arī nomas maksu par nomas objekta izmantošanu
saskaņā ar 2007. gada 9. janvāra
līgumu Nr.4, līdz ar to līdz 2010.
gada 31. decembrim parāds bija Ls
180,99.
Novada domes februāra sēdē tika
pieņemts lēmums vienpusēji lauzt
2007. gada 9. janvāra līgumu ar SIA
“Kvadro R“.

nīcefektu gāzu emisiju samazināšana
pašvaldību apgaismojumā”. Tā kā šis
projekts ir tikai izstrādes stadijā, tad
kopā ar Ozolnieku novada domi un
SIA „Ozolnikeu KSDU”, gatavojamies šim konkursam, kurā plānots
uzstādīt LED apgaismojumu Skolas
ielā, Ozolniekos. Uzstādot iepriekšminēto apgaismojumu, tiks būtiski
samazināts elektroenerģijas patēriņš,
kā arī pašreizējās ielas apgaismojuma
apkalpošanas izmaksas, jo LED apgaismojuma lampas ne tikai izceļas
ar visaugstāko energoefektivitāti no
šobrīd esošajiem risinājumiem, bet
arī ir videi draudzīgas un tām tikpat
kā nav vajadzīga apkalpošana, jo ir
ievērojami lielāks mūža garums.
Vēl gribētu pieminēt „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
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trijas” programmu Kioto protokola
ietvaros – „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā”. Šai programmai ir noslēgusies pirmā kārta, kurā piedalās arī
vairāki Ozolnieku novada iedzīvotāji,
kas ar programmas palīdzību veiks
apkures sistēmas nomaiņu savā individuālajā dzīvojamā ēkā. Ja pirmās
kārtas ietvaros netiks apgūts viss
programmā paredzētais finansējums,
tad jau tuvākajā laikā tiks izsludināta
konkursa otrā kārta.
Mārtiņš Prīsis,
biedrības „Zemgales reģionālā
enerģētikas aģentūra” direktors,
tel. 63020806,
martins@zrea.lv
www.zrea.lv

Notekūdeņi videi
vairs nekaitēs

Ekspluatācijā pieņemta notekūdeņu attīrīšanas iekārta "Lāsītes"
Emburgā.
Iekārtu jauda ir 45 kubikmetri

diennaktī.
Būvniecības kopējās izmaksas - Ls
61758. Projekta pasūtītājs un finansētājs ir novada dome.
Iekārtām ir CE atbilstības sertifikāts, kas apliecina to atbilstību augstajiem Eiropas vides standartiem.

Pensionāri, nāksim pulciņā!
Aktīvākie novada pensionāri
8. marta svētkus nosvinēja
Ozolnieku tautas namā skaisti
uzpostā zālē pie saklātiem
galdiņiem.

Vakara dalībniekus ar savu velti
- milzu kliņģeri - pārsteidza novada
vadītājs Māris Ainārs.
Par saturīgi un emocionāli jaukiem
brīžiem sarīkojuma gaitā parūpējās tautas nama direktore Rita un
māksliniece noformētāja Ilze, kā arī
Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi
Genoveva Celma, un pedagogi.
Protams, ka ballē griezām valsi!
novada domes juriste

Vakara gaitā izdarījām arī praktisku
darbiņu - ievēlējām pensionāru padomi. Jaunās padomes sastāvs: Sarmīte
Ķepīte, Ilga Tračuma, Ārija Gasjūna,
Zenta Gintere un Ausma Barupa.
Padomes vārdā aicinu pensionārus
kļūt aktīvākiem - izsacīt savas vēlmes. Kādus pasākumus vēlamies?
Kādi ekskursijas maršruti būtu saistošākie? Kas vienam nav pa spēkam,
to veiksim pulciņā!
Vija Vildava,
pensionāru padomes
priekšsēdētāja,
tel. 26438004
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E-paraksts interneta vidē
Ikvienam iedzīvotājam no
1.februāra jaunajā, virtuālā
e-paraksts portālā www.eparaksts.lv ir pieejams Latvijas
Valsts radio un televīzijas
centra (LVRTC) izstrādātais
e-paraksts, kas lietojams
interneta vidē.
Lai to izmantotu, nav nepieciešamas viedkartes, īpašas ierīces
vai programmatūra. E-paraksta
lietošanas likumību Latvijā nosaka
Elektronisko dokumentu likums.
E-parakstam pieteikties var LVRTC
klientu apkalpošanas centros, kas
sadarbībā ar Valsts aģentūru "Kultū-

Kā vērtējat jaunos
elektroenerģijas
tarifus?
Vija:
- Mūsu ģimeni šīs izmaiņas īpaši
nesatrauc.
Protams, jau
tagad cenšamies taupīt elektrību.
Varbūt tupmāk automātā nemazgāsim pāris veļas gabalus, bet
darbināsim to pilnu. Visās telpās
ir ekonomiskās spuldzes.
Imants:
- Ģimenē
esam divi cilvēki, domāju,
ka normās, lai
nepārmaksātu, iekļausimies. Elektrības sadārdzinājums galvenokārt skars lielās
ģimenes un ražotājus.
Zaiga:
- Nesatrauc o s ! Ta r i f a
rāmjos iekļaušos.
Aina:
- Nepārsniegt
100 kilovatstundu robežu? Nereāli!
Ģimenē ir
divi bērni, kuri darbojas ar datoru. Un ja vēl pieaugušajiem darbs
ir saistīts ar datoru! Bet datori
jau nav vienīgie elektroenerģijas
patērētāji! Domāt par strāvas
ekonomēšanu, protams, vajag. Arī
mūsu vairākdzīvokļu mājas kāpnēs
derētu cita tipa apgaismojums,
elektrībai nav jādeg visu laiku.

ras Informācijas sistēmas" izvietoti
60 bibliotēkās visā Latvijā.
E-paraksts nodrošinās ērtu un
tiesiski saistošu komunikāciju ar
Latvijas valsts institūcijām, bankām, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, līgumu slēgšanai
uzņēmējdarbības vidē vai oficiālai
saziņai ar Eiropas Savienības institūcijām Briselē.
Jaunā e-paraksta izmaksas ir
zemākas par pasta sūtījumu maksu Latvijā. Viena parakstīšanās
reize maksā Ls 0,29, divdesmit
parakstīšanās reizes - Ls 2,90,
neierobežots parakstu skaits līdz
gada beigām - Ls 6,99. E-parakstu

var lietot no jebkuras ierīces, kam
pieejams interneta pieslēgums – datora, planšetdatora vai viedtelefona.
Dokumentu elektroniska parakstīšana tiek veikta pāris minūšu laikā
un adresāts dokumentu saņem pa
e-pastu.
Autentifikācija e-paraksta mājas
lapā notiek ar bankas lietotāja
numuru un kodu karti vai kodu
kalkulatoru. Pašlaik tas iespējams
banku Swedbank, SEB un Citadele
klientiem. Portālā autentificēties
var arī esošie e-paraksta lietotāji,
izmantojot viedkarti. Dokumentu
parakstīšanai lietotājs izmanto PIN
kodu, ko saņem e-paraksta saņem-

šanas brīdī, un paša radīto paroli.
Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā Rīgas ielā 29, e-parakstam
var pieteikties pirmdienās, otrdienās, ceturdienās un piektdienās no
10.00 - 17.00. Pieteikumus pieņems
un e-parakstu noformēs īpaši apmācīts šī pakalpojuma sniedzējs Inga
Buholca, tālr. 63050184, e-pasts
biblioteka@ozolnieki.lv
Līdzi jāņem pase un pieteikuma
anketa, ko var aizpildīt un izdrukāt
mājas lapā www.eparaksts.lv vai
uz vietas bibliotēkā. Pēc tam visa
darbība notiek autentificējoties
portālā.

Vēstule

Par to, kā Ozolnieku
novadā (ne)pilda likumu
Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina
šādu likumu:
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
1. Papildināt 1.pantu ar 16.punktu
šādā redakcijā:
"16) daudzbērnu ģimene - ģimene,
kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus,
tai skaitā audžuģimenē ievietotus un
aizbildnībā esošus bērnus."
2. 26.pantā:
izteikt pirmās daļas otro teikumu
šādā redakcijā:
"Valsts un pašvaldība atbalsta
ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni,
un sniedz tai palīdzību."
Likums Saeimā pieņemts 2009.
gada 15.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2009.gada 4.novembrī
Likums stājas spēkā ar 2009.gada
18.novembri.
Un tagad praktiskā daļa.

Savā pašvaldībā saskāros ar nesapratni, ko es vēlos, jo man vairākas
reizes piedāvāja dažādas norādes uz
trūcīgo ģimeņu statusa saņemšanas
iespējām un valsts atbalstu trūcīgajiem, tomēr pēc būtības - atbalstu
daudzbērnu ģimenēm - nepiedāvāja
nekādu. Tad man radās jautājums:
vai tiešām ir labāk slēpt ienākumus
un pieņemt trūcīgā statusu, kas
uzreiz dotu priekšrocības gan bērnu
dārza rindā, gan citādus labumus
- komunālo pakalpojumu atvieglojumi, brīvpusdienas skolā, vienreizējie pabalsti...? Un vai tiešām visas
daudzbērnu ģimenes ir trūcīgas? Ar
ko labāks ir trūcīgais, kas nestrādā
(un nemaz netaisās to darīt vai arī
strādā nelegāli), kas nav izglītots,
kas dzīvo uz pabalstiem un dzemdē
bērnus kvantitātes pēc, jo vienkārši
neatzīst kontracepciju, bet fiziskā
tieksme tomēr jāapmierina?
Patiesībā ļoti plašs temats. Un
katru reizi, kad kaut kur padzirdu,

ka būs atbalsts daudzbērnu ģimenēm, man rodas jautājums: VAI
NEPIETIKS ŅIRGĀTIES? Jo tie,
kuri izlasa vai dzird informāciju par
to, ka daudzbērnu ģimenēm atkal
pienāksies (faktiski, nevis reāli gan)
kaut kāda veida atlaides, uzreiz
sākas sašutuma vētra: ar ko labāka
daudzbērnu ģimene salīdzinājumā
ar jebkuru citu ģimeni? Bet patiesībā
pamata tāda veida sašutumam (vai
pareizāk - skaudībai) nav, jo reāli
jau daudzbērnu ģimenei tik vien ir
kā tie trīs un vairāk bērni - formāls
nosaukums.
Un pēdējais - par ko padomāt
Ozolnieku pašvaldībai.
Bērnus nedzemdē, lai valsts tos
audzinātu. Daudzbērnu ģimene nerodas tikai tāpēc, lai tā iegūtu trūcīgā
statusu. Ir pietiekoši daudz ģimeņu,
kurās ir trīs un vairāk bērni un kuras
pašas cīnās par savu labklājību.
Inga Nāckalne

Jaunatnes darbinieki tiekas Ozolniekos
Jaunatne darbībā ir Eiropas Savienības neformālās
izglītības programma, kas
paredzēta 13 līdz 30 gadus
veciem jauniešiem.
Lai atbalstītu projektu veidotājus,
Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra regulāri rīko apmācības.
To spektrs ir plašs - sākot no apmācībām iesācējiem, līdz apmācībām
un semināriem, kas veltīti īpašiem

tematiem un īpašām mērķgrupām.
Apmācību semināru Ozolniekos par nefor mālās izglītības
principiem un metožu izmantošanu organizēja biedrība POST
SCRIPTUM. 20 cilvēki - jauniešu
centru darbinieki, skolotāji, biedrību pārstāvji un aktīvi jaunieši
trīs dienas darbojās, lai gūtu
jaunas ierosmes projektiem un
dalītos savā pieredzē. Aktuālas
tēmas joprojām ir brīvprātīgais

darbs, jauniešu līdzdalība, kultūru daudzveidība un sadarbība.
Dalībniekus ļoti interesēja semināra darba sesija par laba, kvalitatīva projekta sagatavošanas un
iesniegšanas nosacījumiem. Kopumā apmācībām atvēlētais laiks
aizritēja spraigi un interesanti.
Edgars Paulovičs,
EURODESK reģionālais
koordinators
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„Niansei” –
Grand Prix!

Tautas nams lepojas ar sava
dziedošā kolektīva – muzikālā bērnu un jauniešu teātra
„Nianse” lieliskajiem panākumiem jauno izpildītāju konkursā „Nāc sadziedāt!” Rīgā,
P. Stradiņa universitātes aulā.
Konkurence bija ļoti sīva –
piedalījās 52 Latvijas labākās
popgrupas un 167 solisti dažādās vecuma grupās.
Vērtēja profesionāla žūrija – Ieva
Kerēvica, Ieva Akurātere, Igo, Aigars
Grāvers, Kristaps Krievkalns un
Guntars Račs. Izpildot „Nianses”
vadītājas un kolektīva radošās mūzas
Ingūnas Lipskas sacerēto dziesmu
repertuāru, jaunākā grupa ieguva
galveno konkursa balvu – Grand Prix!
Vidējās grupas zēni un meitenes –
godalgoto trešo vietu!
Ļoti atzinīgi novērtēti arī „Nianses” solisti: Elza Kanceviča ieguva
balvu par oriģinālu dziesmas interpretāciju, Linda Markelova, Sabīne
Paula Štube, Ketlīna Sarkisjane un
Elīza Liepiņa veiksmīgi izpildīja
konkursam sagatavotos priekšne-

sumus.
Lielu paldies sakām arī tautas
nama solo stundu pasniedzējai Evijai
Lagzdiņai. Solistu konkurencē viņas
sagatavotie dalībnieki guva augstus
novērtējumus: Eduards Grundmanis – Grand Prix, Līva Dumpe – 2.
vietu.
Ingūna pēc konkursa atgriezusies
pilna iedvesmas un priecīgā saviļņojumā: „Šis bija pats skaistākais
pasākums, kādā mans kolektīvs ir
piedalījies „Nianses” pastāvēšanas
laikā – gan organizatoriskā, gan
augsta līmeņa profesionalitātes,
gan balvu fondu ziņā. Man tik ļoti
gribas strādāt, rakstīt dziesmas,
pārdomāt jaunus priekšnesumus.
Mēs izcēlāmies ar to, ka dziedājām
oriģināldziesmas, kuras trūkst citu
konkurējošu kolektīvu radošajā darbā. Prieks ir milzīgs!”
Paldies par ieguldīto darbu, neizsīkstošo enerģiju un mīlestību pret
saviem audzēkņiem!
Rita Barona,
Ozolnieku tautas nama direktore

Nodrošinām iespējas
radoši darboties
Baudot Ozolnieku un Jelgavas
novadu pirmsskolas vecuma
bērnu ļoti daudzpusīgos priekšnesumus Vinnija Pūka dzimšanas dienas svinībās Ozolnieku
tautas namā,lieliski saskatījām,
ka mākslas uztvere, izjūta un
izpratne ir saistīta ar bērna emocionālajiem pārdzīvojumiem.
Ar patiesu prieku,nelielu satraukumu
, bet no visas sirds bērni – mākslinieki dāvināja Vinnijam Pūkam gan
dziesmas,gan dejas, gan muzicēšanu
orķestrī. PII“Bitīte” bērni dāvanā aizveda “Zaļo dziesmu” un atraktīvu deju
“Mafija”.
Lai svētki izdotos, ikdienā svarīgi ir
bērnu nevis vienkārši iesaistīt izziņas
darbībā, bet gan atraisīt viņā spējas un
dot iespēju radoši darboties. Šāda jauka
iespēja mazajām un lielajām “bitītēm”
radās , darbojoties keramiķa Leontīna
Cīruļa vadībā. Vērojot, kā mākslinieks
darbojas ar mālu, ieklausoties padomos un atdarinot šķietami vienkāršās
kustības, visiem izdevās nonākt pie
pārsteidzoša rezultāta.Iesākumā uzdevums šķita sarežģīts-doto cilvēka
sejas sagatavi “atdzīvināt”- ne tikai
piešķirot cilvēkam raksturīgos sejas
vaibstus, bet arī izveidojot frizūru, kas
atspoguļo līdzību ar darba autoru. Atlika
vien nobrīnīties par meistara pozitīvās
enerģijas dzirksti, ar kuru viņš bērniem
un pieaugušajiem ļāva noticēt savam
talantam.
Radoši izpaužamies ne tikai mēs un
ne tikai tēlotājdarbībā.Savās radošajās
izpausmēs aicinām iesaistīties arī ģimenes.Kad bērni paši ir apliecinājuši
savu prasmi uzstāties publikas priekšā

Daudz izzinoša iegūts Jelgavas
informācijas centrā

un izteiksmīgi norunāt dzejoli,pēc
kāda laika dodam iespēju vecākiem,
māsām, brāļiem, vecvecākiem atklāt
savu aktiermākslas prasmi,pašiem
režisējot, darinot tērpus un visbeidzot
– atklāt savu izvēlēto tēlu skatītājam.
Pārliecinājāmies,ka itin veiksmīgi kopā
var sadzīvot Brēmenes muzikanti un
Sarkangalvīte, Zaķu ģimene un Sniegpārsliņas, pirāti un jaukie meža draugivāverīte, ezis, zaķis, un vēl daudzi citi.
Ieguvums? Ikviens bērns vēl ilgi lepojās
ar savas ģimenes sniegumu .
Ne mazāk pozitīvu emociju sniedz
iestādē par tradīciju kļuvušās Teātra
dienas, kad pedagogi iepriecina bērnus
ar kādu pasakas dramatizējumu.Gatavošanās šim pasākumam pedagogiem
kliedē ikdienas raizes, ļauj pasmaidīt
pašam par sevi un pozitīvi noskaņo
krietnam laika sprīdim.
Izzinoša un radoša darbība, pašapliecināšanās spēja ,pozitīvas emocijas
un prasme sadarboties ir ieguvums
visiem.
Ilze Lindenbauma,
PII “Bitīte”

Ja sirds liek darīt
Katru trešdienu Ānes kultūras namā ierodas bērni uz
zīmēšanas pulciņu.
Vecums nav ierobežots, ikviens
atrod kaut ko aizraujošu savam
prātam un patikai.
Pulciņu vada vietējā iedzīvotāja
Dzidra Bicēna, personība, kuru Ānē
pazīst daudzi.
Kultūras nama direktors Raivis
Zigmunds iepriecināts, ar kādu
aizrautību darbojas mazie ānenieki:
gan zīmē, gan veido no plastilīna,
uzbur kreppapīra ziedus un glezniņas uz šķīvjiem. "Pulciņa vadītāja
vienmēr ir izdomājusi kaut ko jaunu,
strādā ar sirdsdegsmi - bērni to
jūt un novērtē. Tieši tāpēc ir tāda
atsaucība! Dz. Bicēna ir invalīde.
Vai to mana? Visi redz stipras gribas

un moža gara cilvēku! Savu uzkrāto pieredzi, strādājot bērnudārzā,
tagad pedagoģe dāsni velta sava
ciema bērniem.
Pārsteidzošs bija sākums: viņa ieradās direktora kabinetā un vienkārši izsacīja vēlmi kaut ko darīt bērnu
labā. Vai atrastos kāda telpa?
Tas ir piemērs, kā vietējie ļaudis
var veicināt kultūras aktivitātes.
Zinu, ka ir ānenieki, kuri varētu
nākt talkā: mums vajag ansambli,
kori, spēlēt teātri. Kāds rosīgs pensionārs varētu aktivizēt sava gājuma
ļaudis. Decembrī bērniem bija masku balle. Izdevies pasākums kopā ar
vecākiem. Bet kādam jābūt vēlmei
kaut ko jauku sarīkot! Direktoram
vienam bez sabiedrības atbalsta šo
pasivitāti neiekustināt!
Paldies PII "Saulīte", ar kuru

veidojas veiksmīga sadarbība. Lieliska bija mazo "saulīšu" programma
pensionāru ballē. Tagad top priekšnesumi Mātes dienai.
Cienījamie ānenieki! Nāciet talkā!
Vai nevēlaties interesantu kultūras
dzīvi tepat uz vietas?"

Nākamajā “OA“ numurā:
• Kādai būt pašvaldības izglītības
iestāžu attīstības koncepcijai?
• Jauninājumi Salgales
pamatskolā.
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Palu gadījumā bažas
par mājlopiem
Prognozes par palu iespējamību ir ļoti atšķirīgas. Novadā
ir zināmas ūdens apdraudētās
vietas. Riska teritorijas visos
novada pagastos apzināja Pašvaldības policija.
Applūstošo vietu iedzīvotāji bija labi
informēti, kā rīkoties plūdu gadījumā,
kur un kā griezties pēc palīdzības.
Pašvaldības policisti katrās mājās
atstāja rakstisku informāciju ar praktiskiem ieteikumiem. Tikai 2 gadījumos ir saņemta vēlme evakuēties, ja
situācija kļūtu kritiska.
"Dūņu" saimnieks Dzintars Petrovs
izracis krietnu dambi un caurtekas:
"Redzēs, vai tas viss aizturēs Lielupes
ūdeņus." Pagājušogad žogam ūdenī bijusi redzama tikai augša. Lielas cerības
Dz. Petrovs liek uz saulīti - ja tā sniegu
un ledu kausēs pakāpeniski. Noteikti
un pārliecinoši "Dūņu" saimnieks
parakstās, ka viss esot skaidrs, par
evakuāciju nav ne runas!
Aizvadītā gada palu briesmas vēl
prātā "Dziļleju" saimniecei Agritai
Kažokai: "Visapkārt viens vienīgs
ūdens! Pašai ūdens līdz vēderam, bet
govi, teli un vistiņas nācās celt kūtī uz
augšu, labi, ka pašvaldība divus vīrus
atsūtīja palīgā. Ar laivu braucām pēc
kaimiņmājas sunīša, izglābām taksīti.
Kaimiņos neviens vairs nedzīvo, mednieku takšelis tagad mīt pie mums,

taču mums jau ir suņi. Labprāt atdotu
kādam medniekam, varbūt novadā ir
kāds gribētājs? Ļoti jauka radībiņa!"
Šī pavasara plūdi saimniecei liekas,
ka būšot mēreni - ja vēl savlaicīgi ledu
spridzinās... "Domāju, ka palīdzība nebūs vajadzīga. Ja kas: lūgšu novadu, lai
palīdz sacelt lopus uz augšu."
Glīti aprūpētas ir Lāčplēša ordeņa
kavaliera Jēkaba Rozes 30. gados

celtās "Rozes". Nekas neliecina, ka
pagalmu varētu pārņemt ūdens! Taču
Aigars Goliats apliecina, ka pavasaros vecvectēva īpašumā varot tikai
kuģot: "Esam iegādājušies 3 laivas.
Pagājušajā pavasarī tik pamatīgi applūdām, ka tikai ar laivu varējām tikt
iekšā mājās. Ūdens klājums bija līdz
lielajam ceļam! Tāpēc esam nodrošinājušies ar laivām. Par evakuēšanos

nedomājam."
"Apiņos" tādi plūdi kā aizvadītajā
gadā vēl neesot pieredzēti - māja,
pagrabs, itin viss bijis ūdenī. Vissliktākais esot, kad, ceļoties ūdenim, pazūd
elektrība. Elektroenerģijas sadales
skapis iebūvēts tā, ka nevar nebūt
zem ūdens. Vai, skapi ierīkojot, DET
speciālisti nezināja par applūstošo
vietu? Nevarēja paredzēt sekas?

krāsas burkāns!
Modes vārds Latvijā ir stēvija - augs,
kas aizstāj cukuru.
Divus metrus augstā tabaka ir
varens pīpmateriāls, bet dārzniekam
- izcils augu aizsardzības līdzeklis.
Pie mēslojuma veidiem - berama,
lejama, smidzināma jau pierasts.
Taču vācieši iepriecina sliņķus ar
jauninājumu - jauna tipa struktūras
granulām, kurām darbības laiks ir līdz

6 mēnešiem. Granulas ir atšķirīgas:
rozēm, skujkokiem, ogulājiem. Speciāls ilgiedarbības mēslojums domāts
balkona un kapu kopiņu augiem.
Irinas kundze dzīvojot Sarkanajā
mālā. Apstākļi ļaujot nopirkt nepieciešamo, bet "cenšamies ēst veselīgi,
dzīvot ekoloģiski. Tāpēc arī pērku dārzeņu sēklas, rušināmies pa zemīti."

Krāšņs zieds izaug
no sīkas sēkliņas
Ja ir iestājies pavasaris un
rīcībā ir kaut neliels zemes
gabaliņš, uz kurieni doties?
Protams, uz sēklu veikalu!
Veikals "Mauriņš", pārceļoties uz
jaunām telpām Rīgas ielā, ir krietni
paplašinājies.
Jau pie augsnes izvēles nākas
piedomāt par lietojumu: ir zeme
dīķiem, puķēm, citrusaugļiem, palmām, rododendriem, kapu kopiņām,
dārzeņiem. Dārzeņiem var iegādāties
speciālu maisījumu piķēšanai un
spraudekļiem.
Ko visvairāk pieprasa mazdārznieks? Tomātu, gurķu, burkānu, redīsu
sēklas. Veikala darbinieču paskaidrojums pilnīgi apmulsina: "Varam piedāvāt 40 gurķu šķirnes, 50 tomātu, 15
burkānu un 13 redīsu šķirnes."
"Lūdzu kaut ko jaunu vai īpaši pār-

steidzošu!"
Vai gurķis var būt kā Lieldienu ola,
domāts svaigam patēriņam? Tieši tādi
ir Meksikāņu minigurķi!
Olu dzeltenuma patisons patiesībā
izrādās... cukini!
Apalīši dzeltenos, sārtos un violētos
toņos ir redīsu maisījums atbilstoši
nosaukumam "Ostereier Mix".
Kā izvērtēt pussimta tomātu šķirnes? Vienam patīk meita, otram - kleita... Veikala pārdevēja pārliecinājusies,
ka viens "Tumbling Tom red" stāds
spēj saražot... 130(!) augļus. Pie tam
šie tomāti, īsta delikatese, var greznot
kā balkonu, tā arī terasi. Par balkoniem
ir īpaši domāts - "Balconi yellow".
Lūkojos uz kādu paciņu - neredzēta
eksotika! Garena sakne ar tumši un
gaiši violētām strīpām. Satur bioaktīvas vielas, kas profilaktiski noder
cīņā ar vēzi. Atbilde - tas ir neierastas

Anna Veidemane
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"Schenker" līgā - bronza!
Ar "Schenker" līgas kausu
par izcīnīto 3.vietu no Tallinas
atgriezās mājās Ozolnieku
novada volejbola virslīgas komanda „Poliurs/ Ozolnieki”.
Ja sezonas sākumā pastāvēja jautājums: „Būt „ozīšiem” vai nebūt?”
- tagad tiešām ir ļoti liels gandarījums
par izcīnīto neticami augsto vietu.
Noslēdzoties turnīram, tika atzīmēti labākie "Schenker" līgas spēlētāji. Viņu vidū ir trīs mūsējie: Valērijs
Lomakins, Raimonds Vilmanis un
Ivo Baranovskis. Priecē, ka komandas sastāvā sevi piesaka arī jaunie
spēlētāji Aivis Āboliņš un Gatis un
Kristaps Baloži.
Pateicoties galvenā trenera Zigismunda Grigoļunoviča darba pieredzei, pareizi sastādītajam treniņu
plānam ar individuālu pieeju katram
spēlētājam, un arī pašu sportistu

pilnvērtīgai atdevei, ir panākts šis
rezultāts. Atcerēsimies, ka decembra
mēnesī jau bija iegūts 2010.gada Latvijas kauss. Vēl atlicis tikai pacīnīties
par Latvijas čempiona titulu.
Panākumu kaldināšanā savu ieguldījumu devis arī trenera palīgs Aldis
Bērziņš, bet it sevišķi - menedžeris
Jānis Valerts, kurš tiešām ir savā
vietā.
„Ozīšu” panākumi, protams, nebūtu iespējami bez komandas galvenā
sponsora SIA „Poliurs” Viktora Melnača vadībā, Ozolnieku novada domes
un tās vadītāju regulāras līdzijušanas
skatītāju tribīnēs, kā arī daudzu citu
uzņēmēju atbalsta.
Protams, „ozīšu” līdzjutēji ir vislabākie, kas palīdz komandai kā septītais spēlētājs. Paldies visiem!
Rolands Baranovskis, Attēlā pietrūkst septītais spēlētājs - „ozīšu” līdzjutēji
SN direktors

Atvadījāmies no ziemas Centrs, kur mācīties
un atpūsties

• Zemledus makšķerēšanā izmakšķerēts 12,335 kg liels loms.
Visveiksmīgākie: Jānis Apaļais, Josifs
Kozello, Vladimirs Šeimans. Komandu vērtējums 1.-3.vietai : Brankas,
Emburga, Āne.
• Novusā 23 vīri un 7 sievietes
četros februāra vakaros noskaidroja,
ka labākais Ozolnieku novadā jau otro
gadu pēc kārtas ir Gunārs Balodis. Otrajā vietā Edgars Valerts, bet trešais,
kā parasti, - Rolands Baranovskis.
Sievietēm joprojām nepārspēta ir Daina Baranovska, otrā labākā - Silvija
Salmiņa un trešā - Una Tiliba.
• Zolītes turnīrs radīja intrigu
un vēlmi uzsākt jaunu tradicionālu
pasākumu- Zolītes kausu. Ceļojošais
kauss tika pasniegts Laimonim Kalnetam, kurš aiz sevis atstāja Māri
Balodi un Gunāru Racibarski no
Garozas.
• 248 dalībnieki nenobaidījās no
sala un atnāca atvadīties no ziemas.
Ar jauno sniega burānu ievestā Olimpiskā lāpa iedvesmoja darboties! 45
dalībnieki izmēģināja spēkus impro-

vizētajā biatlonā, slēpoja, orientējās,
meta mērķī, šļūca no kalna, staigāja
uz koka kājām, dzina naglas baļķī,
sniegā veidoja uzrakstu Ozolnieki,
baudīja tēju un Silvijas Salmiņas
ceptās pankūkas. Bija lieliski!
• Slēpošanas trasē 195 slēpotāji,
piereģistrējoties svētdienās, slēpoja
ar un bez laika kontroles. Vecuma
grupās, sākot no senioriem, veiksmīgākie izrādījās Viktors Valainis,
Miervaldis Bušs, Juris Naglis, Didzis Sloka, Uldis Ķempe un Ritvars
Karpikovs. Sievietēm-Liene Buša,
Una Tiliba, Daiga Dābola un Baiba
Buškevica.
• Galda tenisā šoreiz pieteicies rekordliels dalībnieku skaits - 28 vīri un
7 sievietes. Labākie tiks noskaidroti
finālturnīrā.

Marta sākumā saviem apmeklētājiem durvis ir vēris
jaunizveidotais bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs pie Teteles
pamatskolas.

Centrs tapis Eiropas Reģionālās
attīstības fona līdzfinansētā projekta
"Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Ozolnieku
novada Tetelē" ietvaros.
Pēc veiktā remonta un mēbeļu
aprīkojuma iegādes centra telpas
ir siltas, gaišas un mājīgas. Jau
šobrīd šeit pieejamas logopēda
konsultācijas. Tuvākajā laikā darbu
uzsāks fizioterapeits, kas sniegs
Aprīļa vidū uzsāksim basketbola konsultācijas un praktiski darbosies
mačus otrdienas vakaros. Plašāka in- ar bērniem, kam ir kustību un stājas
formācija atrodama www.ozolnieki.lv. traucējumi. Šeit notiks arī Teteles
pamatskolas pagarinātās dienas
Irēna Leitēna,
sacensību galvenā tiesnese

grupu nodarbības. Plānots, ka centrā
darbosies arī dažādi interešu pulciņi,
tajā skaitā jaunsargu un novadpētniecības pulciņš izremontētajās
muzeja telpās. Izmantojot pieejamos
resursus - informatīvos materiālus,
spēles, internetu, ir radīta vide,
kur speciālistu uzraudzībā bērni un
jaunieši var lietderīgi pavadīt brīvo
laiku, apgūt jaunas zināšanas un
prasmes.
Centrs darbosies katru darba dienu
no plkst. 11 - 17. Tuvāku informāciju
par centra darbību var saņemt, sazinoties ar centra administratori Ilonu
Ekmani pa tālr. 63055163.
Paldies visiem, kuri piedalījās
centra izveidē! Teteles centrs gaida
ciemiņus un apmeklētājus!
Uldis Gāle,
novada izglītības speciālists

Sadarbība ar
Čempionāta
finālā - sudrabs! Lielbritāniju
2010./2011.gada sezonas Latvijas
Atklātā hokeja čempionāta uzvarētāji
virslīgas regulārajā turnīrā - hokeja
klubs "Ozolnieki/Monarch" pirmo
reizi savā trīs gadu pastāvēšanas
vēsturē izcīnījis godalgotu vietu arī
"lielajā" finālā, kur katru gadu piedalās
valsts labākie hokejisti.
Jāatgādina, ka arī pērn "monarhi"
kļuva par virslīgas regulārā turnīra
uzvarētājiem, bet 2008./2009.gada
sezonā ieguva otro vietu.

Ozolniekos viesojās pieredzējušais
daiļslidošanas treneris no Lielbritānijas Jurijs Bureiko, kurš novadīja
vairākus treniņus Ozolnieku Ledus
skolas audzēkņiem.
Treneris ir iecerējis šogad augustā
rīkot Ozolniekos treniņnometni, kurā
varētu piedalīties ap 50-80 dažādu
Eiropas valstu sportisti vecumā no 5
līdz 18 gadiem.

8.lpp.

2011. gada marts

Mīļi sveicam aprīļa
jubilārus!

Pasākumi Sidrabenes pagastā

Lai pietiek spēka
Katram dzīves rītam,
Lai katra diena
Sirdi ielīksmo!
Velta Liepiņa
Leonora Menkovska
Gunārs Rupeiks
Lidija Smirnova
Anna Buntroka
Vilis Maculēvičs
Jānis Melnis
Laima Šukevica
Marijanna Balode
Viktors Veisbergs - 90
Irina Kozlova

Darja Hrustaļova
Vigors Beitāns
Antoņina Ivanova
Vilma Kolodeznaja
Vladislavs Muižnieks
Sidrabenes pagastā
Vanda Hotiloveca
Gaida Saule



1. maijā plkst.18 Nacionālajā teātrī un 4.maijā plkst.18
Jelgavas kultūras namā Teātra dienas koncerts “100 grami
Žurkas “. Biļešu cenas - Ls 6
Lūdzu pieteikties un samaksāt līdz 8. aprīlim.
Tel. 29109265, Anda

ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi
nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” / Jāņa
ev.. 8:12 /

• 10.04. plkst. 18 neatkarīgā teātra “Kabata“ izrāde.
Izrāde pie kafijas galdiņiem! Darbosies teātra
bārs!
Ieeja: Ls 5,50; Ls 4,50. Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā.
Kases darba laiki: P.,O.,T.,C. 10 – 20
• 24.04. plkst. 10 – 15 Lieldienu lustes Ozolniekos pie Lielā Melioratoru akmens.
- No 11 – 12 rotaļas, dziesmas un dejas kopā ar folkloras kopu „Tarkšķi”;
- No 11 – 14.30 zaķu, cāļu un olu brīnumdarbnīcas!
- No 12 – 13 amatiermākslas kolektīvu koncerts „Klausījos, brīnījos, kas
aiz kalna gavilēja…!”;
- No 12 – 14 draudzēšanās „Lauku sētā” ar dzīvnieciņiem un vizināšanās
ar ponijiem ;
- No 10 – 15 olu krāsošana tautiskā garā lielajā čuguna grāpī. „Jurģa parka”
atrakcijas – Milzu zaķis un Gaisā metēji. Pozitīvas atrakcijas veiklībai un
izturībai - „Burkāni”. Podu dauzīšana un šūpošanās. Ģimeņu atrakcijas kopā
ar Lieldienu Zaķi Hari!
Ieeja: krāsota ola izstādei!
Mīļie trušu audzētāji! Lūdzam pieteikties demonstrēt savus trušus
izstādē Lieldienās mazo apmeklētāju priekam no 11 – 13! Pateicība
garantēta!

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

• 2. aprīlī plkst.14 draudzības sadancis. Piedalās A.Ekmaņa sporta deju
nodarbību audzēkņi, S.Zemzares vadītā deju
grupa “Saguaro” un M.Medinikas vadītā
deju kopa “Garroze”.
Ieeja bez maksas.
• 16.aprīlī plkst.14 aktieru kolektīva “Pārsteiguma tēli” muzikālā
izrāde bērniem “Notikums dārzā”.
Ieeja bez maksas
• 24. aprīlī plkst.14 Lieldienu svinības pļaviņā pie Ānes kultūras
nama.

Aizsaulē aizgājuši:

Skaidrīte Rozenberga (1928)
Jānis Šmits (1934)
Vladimirs Tihoņenko (1956)
Valija Vasalovska (1923)
Skaidrīte Veilande (1931)
Virgīnija Ziemele (1928)
Vitālijs Želvis (1957)

Sakarā ar novada bērnu
uzņemšanu pirmsskolas
iestādēs lūdzam veikt
2008. gadā dzimušo bērnu pārreģistrāciju.
Pieteikties līdz 15. aprīlim var novada domē,
tel. 63050241, vai pa epastu: valentina.linde@
ozolnieki.lv
Pateicamies Ozolnieku novada domei par atbalstu Latvijas
Ratiņbasketbola čempionātā.
Ratiņbasketbola
komanda "Zemgale"

Novada dome

• 01.04. – 30.04. Jelgavas mākslinieces Annas
Kaltiginas gleznu izstāde.

Paulīne Bartkēviča (1922)
Astrīda Dambe (1940)
Jadviga Grucane (1935)
Edmunds Gutovskis (1945)
Vidvars Kļava (1933)
Anatolijs Kromšins (1939)
Vitolds Labsvārds (1926)
Beāte Logina (1910)
Edvīns Ozoliņš (1938)
Ilga Pavlovska (1932)
Dina Romanova (1931)

24. aprīlī plkst.13 pie Garozas pamatskolas Lieldienu
pasākums.
- Uz jautrām atrakcijām aicina “Kāruma” vārna, “Džungļu
Pop “mērkaķītis un Lieldienu zaķis.
- Darbosies radošās darbnīcas, mīklu minēšana, olu izstāde.
- Pasākumu ar kārumiem atbalsta “Rīgas piensaimnieks”.

CIENĪJAMIE
VECĀKI!

Dievkalpojumi Dalbes ev. luteriskajā draudzē
2011. gada aprīlī un maijā
- 10.04. plkst.14 dievkalpojums
- 17.04. plkst.14 Palmu svētdienas dievkalpojums
- 21.04. plkst.19 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
- 22.04. plkst.14 Lielās Piektdienas dievkalpojums
- 24.04. plkst.14 Kristus Augšāmcelšanās svētku –
Lieldienu dievkalpojums.

Vēlos iepirkt no vietējā zemnieka 35 litrus piena katru
nedēļu; piegādes pirmdienās
un ceturtdienās Ozolniekos.
Tel. 26887643
Lūdzu atsaukties meitenes
vecumā no 12 gadiem, kuras
vēlētos brīvajā laikā Ozolnieku sporta namā uzspēlēt
volejbolu.
Tel. 29204424,
ilze.kika@inbox.lv

Atsaucieties, černobilieši!
Šī gada aprīlī aprit 25
gadi, kopš Černobiļas
atomelektrostacijas
(AES) avārijas.
Avārijas seku likvidēšanā
piedalījās arī mūsu novadnieki.
Diemžēl precīzas uzskaites, cik cilvēku bija iesaistīti
Černobiļas AES seku likvidācijā, mūsu rīcībā nav.
Daudziem černobiliešiem
ir nopietnas veselības, soci-

ālās un sadzīves problēmas.
Lai vīri, kuri strādāja dzīvībai
bīstamos apstākļos, varētu
pārrunāt pieredzēto, dalīties
pieredzē, 28. aprīlī tiek rīkota
tikšanās. Tā notiks Jelgavas
novada konferenču zālē Pasta
ielā 37, Jelgavā.
Šie ļaudis ir pelnījuši mūsu
visu vislielāko pateicību un
atzinību par savu drosmi,
pašuzupurēšanos, novēršot
globālo katastrofu.
Novada sociālais dienests

vēlas apzināt visus novadā dzīvojošos Černobiļas
AES avārijas likvidēšanas
dalībniekus, tāpēc lūdzam
černobiliešus piezvanīt pa
kādu no sekojošiem telefoniem: 63084716, 63084715,
63084705 līdz 15. aprīlim
vai arī iegriezties novada
sociālajā dienestā.
Zeltīte Skrabe,
novada sociālā
dienesta speciāliste

Vērts aizdomāties...
Kādā brīvdienā kopā
ar dēlu steidzām baudīt
ziemas priekus. Cik
dienas tad sniegs vēl
būs? Piedāvāju dēlam,
vai kāds no klases biedriem nevēlas piebiedroties.
Kā ar mietu pa pieri izskanēja dēla atbilde, ka klasē
retais mākot slēpot. Neslēp-

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

jot izbrīnu, vaicāju, bet kā
tad sporta stundās? Izrādās,
skolā nemaz vairs neslēpojot.
Un tas ir pie mums, Ozolniekos, kur ap skolu meži un pat
gatava slēpošanas trase!
Runājot par sportiskām
aktivitātēm, atcerējos kādu
notikumu Līgo vakarā. Lauku
mājās kārtīgi izballējāmies.
Otrās dienas pusdienlaikā
piecēlušies skatāmies – brāļa

dēls jau skrien pa tuvējo pļaviņu. Vaicāju, kas atgadījies?
Izrādās, viņš esot jaunsargs,
jāuzturot sevi formā.
Pēc šīm pārdomām man ir
tikai viens jautājums: kādēļ
Ozolnieku vidusskolā tik ātri
tiek aizmirstas labas lietas un
tradīcijas?
Edgara tētis
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