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Par konkursa „Sakoptākā sēta 
2011” uzvarētājiem atzīt:

 LAUKU  SĒTA
„Kalna Bēnūži”, Cenu pagasts 
(īpašniece Māra Grimze)

 INDIVIDUĀLĀ DZIVOJAMĀ  
MĀJA  NOVADA  CIEMOS
Avotu iela 7A, Ozolnieku pagasts 
(īpašnieks Edvīns Bērziņš)

 DAUDZDZĪVOKĻU  MĀJA
SIA „Zaļais nams” Ozolnieku 
pagasts

 PAŠVALDĪBAS  IESTĀDES
Ozolnieku vidusskola (direktore 
Klāra Stepanova)

 UZŅĒMUMI
IK „Rešetilovs un Ko”, Raubēni, 
Cenu pagasts (valdes priekšsē-
dētājs Jurijs Rešetilovs)

 SAVDABĪGAIS  DĀRZS 
(IESPĒJU  DĀRZS)
Celtnieku iela 9-21, Āne, Cenu 
pagasts (daudzdzīvokļu nama 
lodžija, īpašniece Ņina Gasūne)

 SPECIĀLBALVA
Juris Indrušonoks, Ausma un 
Ēriks Pūces – par puķu stādu un 
dekoratīvo augu ziedošanu, dāvi-
nāšanu, Salgales pagasts.

Novada domeCeltnieku ielu Ānē drīz nevarēs ne pazīt: būs kārtīgs ielas segums, abpus braucamajai ielas daļai – bruģēti gājēju celiņi. 
Iedzīvotāji par SIA CBS „Ceļu būvniecības sabiedrība Igate” būvniekiem izsakās ļoti atzinīgi.

Autovadītāji tagad degvielu 
var uzpildīt jaunuzceltajā SIA 
„Astarte Nafta”.
 
Degvielas uzpildes stacija „DUS 

BRANKSTŪRI” atrodas Cenu pa-
gastā, autoceļa A8 Rīga – Jelgava 
39.kilometrā. 

Ērtā degvielas uzpildes stacija 
ir īpaši izdevīga šoferiem, kuri 
apbrauc Jelgavu un dodas Lietuvas 
virzienā.

Pirms 20 gadiem šajā vietā bija 
kartupeļu lauks. Pieticīga degvielas 

uzpildes vieta tika  izveidota 1994. 
gadā, jaunā stacija izvietojusies 
turpat tuvumā.

SIA „Astarte Naf ta” valdes 
priekšsēdētājs Ojārs Karčevskis: 
„Ozolnieku novadā tā ir pirmā no-
pietnā degvielas uzpildes stacija. 
Modernā, glītā būve sakoptā vidē 
novadam ir ieguvums.”

SIA „Astarte Nafta” valdes lo-
ceklis Jānis Anspoks informē, ka 
Ozolniekos tapušais benzīntanks 
ir septiņpadsmitā šīs firmas būve 
Latvijā. 

Atklāšanas brīdī daudzie sveicēji 
izsacīja pārliecību: „Nav šaubu, ka 
ar šādu uzņēmību, entuziasmu un 
neatlaidību robeža vēl nav sasnieg-
ta!” Arī turpmāk tiks domāts par 
autovadītāju ērtībām.

DUS „Brankstūros” piedāvā vai-
rāku veidu dīzeļdegvielu un dažādu 
marku benzīnu.

Saeimas deputāts Guntis Rozītis 
savu apsveikumu izsacīja vārsmās: 
„Darbs nosver katru mūža dienu, 
darbs pārbauda, vai esi liels vai 
sīks.”

Novadā jauna degvielas stacija

uzvarētāji

Konkursa

„SAKOPTĀKĀ SĒTA 2011”



Nolēma:
- Apstiprināt saistošos notei-

kumus „Par  Ozolnieku novada 
domes budžetu 2011.gadam”.

- Apstiprināt novada domes 
saistošos noteikumus „Par pa-
līdzību dzīvokļu jautājumu risi-
nāšanā”. 

- Apstiprināt noteikumus „Par 
kārtību, kādā Ozolnieku novada 
pašvaldības amatpersonas, darbi-
nieki izmanto pašvaldības mantu 
un finanšu resursus”.

- Apstiprināt Salgales pamat-
skolas nolikumu.

- Apstiprināt grozījumus Salga-
les Mūzikas skolas nolikumā.

- Noteikt Salgales Mūzikas sko-
las vecāku līdzdalības maksu.

- Apstiprināt Ozolnieku mūzi-
kas skolas un Salgales Mūzikas 
skolas Interešu izglītības prog-

rammu īstenošanas reglamentu 
un cenrādi.

- PII „Saulīte”, „Zīlīte” un „Bi-
tīte” uzņemt bērnus attiecīgās 
vecuma grupās. 

- Apstiprināt Ozolnieku novada 
domes sociālo lietu komitejas 
sēdes protokolus Nr.13, Nr.14 un 
Nr.15 par trūcīgas ģimenes statu-
sa piešķiršanu, sociālo pabalstu 
un br īvpusdienu p iešķiršanu 
Ozolnieku novada maznodrošinā-
tajām ģimenēm.

- 1. Pilnveidot novada teritori-
jas plānojuma 2012.-2024.gadam 
1.redakciju atbilstoši institūciju 
atzinumiem un sabiedriskās ap-
spriešanas rezultātiem.

  2. Sagatavot novada teritori-
jas plānojuma 2012.-2024.gadam 
galīgo redakciju.

- Noteikt zemes vienībām lie-

tošanas mērķus. 
- Nojaukt ēku „Avoti”.
- Anulēt deklarēto dzīvesvie-

tu.
- Mainīt dzīvojamās mājas ad-

resi  no „Upmalas” uz  „Vīteri” 
(Cenu pag.).  

- Piešķirt nekustamā īpašuma 
Salgales pagasta „Vīksnas” at-
dalāmajai zemes vienībai jaunu 
nosaukumu „Mežnoras”.

- 1.Apvienot telpu grupas, sa-
glabājot adresi Bērzu iela  2-3, 
Tetele, Cenu pag.  

  2.Izslēgt no adrešu reģistra 
adresi Bērzu iela 2-4, Tetele, 
Cenu pag. 

- Iznomāt biedrībai „Atbalsta 
un reabilitācijas centrs „Svētelis” 
krīzē nonākušām personām un 
bērniem un jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām”, 8 ha zemes no zemes 

vienības „Bērzaines”Ozolnieku 
pagastā bez apbūves tiesībām uz 
5 gadiem.  

-  Izmaksāt  pabalstu sakarā 
ar  nenodroš ināšanu ar  v ietu 
pirmsskolas izglītības iestādē 10 
personām.

- Atbalstīt vairākkārtējo Lat-
vijas un starptautisko konkursu 
laureātu. 

- Atbalstīt Latvijas Bāriņtiesu 
darbin ieku asociāc i jas  iecer i 
veidot dokumentālu fi lmu par 
vardarbību pret bērniem un pie-
šķirt Ls 100 filmas veidošanas 
izdevumu daļējai segšanai.

- Apstiprināt konkursa „Sakop-
tākā sēta 2011” rezultātus.

- Sakarā ar divu novada spor-
tistu piedalīšanos Latvijas izlases 
sastāvā Pasaules čempionātā 
finansiāli atbalstīt sportistus. 

Novada domes septembra sēdē
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Stipendiātu vietā –  
algotie pagaidu darbi

Eiropas Savienības Sociālā 
fonda projekts „Darba prakti-
zēšanas pasākumu nodrošinā-
šana pašvaldībās darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai” jeb 
tā dēvētā bezdarbnieku nodar-
bināšanas programma tuvojas 
noslēgumam. No 1. jūlija līdz 
31. decembrim visi projektā 
iesaistītie saņem tikai 80 latu 
stipendiju mēnesī.

Pēdējie, kas saņems šādu stipen-
diju, būs bezdarbnieki, kas projektā 
iesaistīsies novembrī, jo gada beigās 
programma tiks pārtraukta.

Pašlaik atbildīgās institūcijas un NVA 
strādā pie jaunās atbalsta programmas 
izstrādes. Tas būs kas līdzīgs algotajiem 
pagaidu sabiedriski nozīmīgajiem dar-
biem. Pašlaik vēl nevar pateikt, kāds 
būs atalgojums un arī nodarbinātības 
ilgums, zināms vien, ka strādāt varēs 
ne ilgāk par trim mēnešiem.

Darba praktizēšanas vietu koordi-
nators Ozolnieku novadā G. Žeivots, 
tel. 63084710, guntis.zeivots@
ozolnieki.lv

SIA „Jelgavas komunālie 
pakalpojumi” informē, ka sa-
skaņā ar 2011. gada 30. jūnija 
Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisijas padomes 
lēmumu Nr. 152, sadzīves 
atkritumu apglabāšanas tarifs 
sadzīves atkritumu poligonā 
„Brakšķi” no 16.08.2011. no-
teikts LVL 13.69 par vienu 
tonnu (bez PVN), līdzšinējo 
LVL 8.79 par vienu tonnu (bez 
PVN) vietā.

Pamatojoties uz augstāk minē-
to, maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, saglabājoties šī 
brīža dīzeļdegvielas cenām, no š.g.  
1.oktobra Ozolnieku novadā paaug-

stināsies no 20% līdz 22%. Savukārt 
no 2012. gada 1.janvāra, pēc dabas 
resursu  nodokļa paaugstināšanas, 
sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas maksa pieaugs par LVL 0.66 par 
vienu kubikmetru.

Maksas palielinājums saistīts ar 
sadzīves atkritumu apglabāšanas 
tarifa un dabas resursu nodokļa 
pieaugumu. Jelgavas reģionālā Sa-
biedrisko pakalpojumu regulatora 
apstiprinātais diferencētais tarifs 
par sadzīves atkritumu savākšanu un 
pārvadāšanu atkarībā no dīzeļdegvie-
las cenas paliek nemainīgs. 

         SIA “Jelgavas komunālie       
pakalpojumi“

Iedzīvotāju ievērībai!

Nu jau kādu laiku esmu 
Ozolnieku pagasta iedzīvotājs. 
Dzīvoju teritorijā, kuras no-
saukums ir „Aizupe”. Kādreiz 
šī teritorija bija dārzkopības 
kooperatīvs. 

„Aizupē” lielai daļai dzīvojamo 
māju faktiski nav nekāda sakara 
ar kooperatīvu, tik vien, cik ar tā 
nosaukumu.

Vieta ir patīkama un ar izvēli esmu 
apmierināts, tikai vienīgais, kas rada 
samulsumu, ir māju jeb zemes gabalu 
numerācija. Ir samērā grūti orientē-
ties apjomīgajā skaitļu jūklī, ja ņem 
vērā, ka visu zemes gabalu adreses 

sākas ar Aizupe, kam piekabināts 
numurs no 1 līdz pat... nezinu, pāri 
200 ir noteikti. Iespējams, pastnieks 
jau paguvis iegaumēt šo numuru 
izvietojumu, tomēr, ja gadās šajā 
vietā pabūt pirmo reizi, ir pamatīgas 
problēmas atrast vajadzīgo māju, 
zinot tikai adresi. Izliktā informācija 
ielu krustojumos ir grūti pārskatāma. 
Pats esmu vairākkārt bezpalīdzīgi 
raustījis plecus uz kāda iebraucēja 
jautājumu - kā atrast vienu vai otru 
numuru. Tāpat var rasties problēmas, 
piemēram, lūdzot iztīrīt ziemā vienu 
vai otru ielas posmu vai izsaucot ātro 
palīdzību vai citus operatīvos die-
nestus. Man pašam ir bijis sarežģīti 

norādīt adresi, jo, nosaucot Aizupe, 
tradicionāli tiek fiksēta Aizupes iela, 
kas savukārt rada maldīgu priekšsta-
tu par faktisko adresi.

Iespējams, savulaik, kad teritorijā 
atradās tikai augļudārzi, kuros cilvēki 
īslaicīgi uzturējās vasaras sezonā, 
pilnīgi pietika ar zemes gabalu numu-
riem, taču tagad, kad arvien vairāk 
tiek būvētas pastāvīgas ģimenes 
mājas, domāju, ka ielu nosaukumi 
būtu tikai normāla prakse. Turklāt 
ielu daudzums ir visai iespaidīgs, pēc 
plāna spriežot - vismaz 12.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 
labprāt rosinātu Ozolnieku novada 
domi padomāt par iespējām „Aizu-

pes” teritorijā ieviest ielu nosauku-
mus. Lai arī MK noteikumi pieļauj 
ciemos piešķirt zemes vienībai un 
ēkai numuru, ja tas atbilst attiecīgās 
teritorijas kultūrvēsturiskajām tra-
dīcijām, tomēr, neesmu pārliecināts, 
vai dārzkopības kooperatīvs būtu 
jāuzskata par īpašu kultūrvēstu-
risku objektu, kura nosaukums uz 
mūžīgiem laikiem būtu jāsaglabā 
visu māju adresēs. Domāju, ka ielu 
nosaukumiem ir ne tikai praktiska 
nozīme. Ar ielu identificējas arī tās 
iedzīvotāji, notikumi, arī literāri 
darbi un vēsture.

Dzintars Cāzers

Kur tu dzīvo? „Aizupe” Nr....
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Siltums vēl mūs lutina, bet 
aukstuma  tuvošanās  jau jūta-
ma. Gan apsaimniekotāju, gan 
iedzīvotāju prātus nodarbina  
domas par apkures sezonas 
uzsākšanu un nodrošināšanu. 
Ar ko šis gads atšķiras no pagā-
jušā gada? Pirmkārt, bažas par 
sezonas uzsākšanu ir saistītas 
ar naudas uzkrājuma trūkumu 
un lieliem parādiem par ie-
priekšējās sezonas apkuri. 

Situācija SIA „ĀNE EP” ir līdzīga 
kā visā valstī. Ja augusta sākumā 
2010. gadā parāds par apkuri sastādīja 
Ls 26,6 tūkst. un bija 35 % no kopēja 
parāda, tad šogad situācija tajā pat 
laikā bija krietni bēdīgāka. Apkures 
parāds ir 39,3 tūkstoši latu un tas ir 
37% no kopējā parāda. Uzņēmumu, 
kurš sniedz visus komunālos pakal-
pojumus, izņemot elektrību un gāzi, 
kopējā parāda pieaugums gandrīz par 
40%  ir biedējošs. Palielinājies arī pa-
rādnieku kopējais skaits. Tas nozīmē, 
ka maksātspējīgu iedzīvotāju skaits ir 
stipri krities. Analizējot iedzīvotāju 
parādus - vismaz mūsu uzņēmumam 
nav nekādas pazīmes, ka lielās krīzes 
zemākais punkts ir pārvarēts. Tieši 
otrādi, kritums turpinās.

Diemžēl ir izveidojusies situācija, 
ka par pārtiku veikalā jāsamaksā 
pirms preces saņemšanas, darba 

algu maksā pēc darba izpildes, bet 
par komunālajiem pakalpojumiem 
var samaksāt vēlāk un nekādas lielas 
sankcijas par laikā nesamaksāto ne-
seko. Ja uzrakstām cilvēka vajadzību 
daļējo sarakstu: ēdiens, apģērbs, 
jumts virs galvas, maksājumi par sil-
tumu, ūdeni, māju apsaimniekošanu, 
elektrību, suņa (kaķa) uzturēšana, 
telefona (interneta) apmaksa, vese-
lības uzturēšana, veselības bojāšana 
(smēķēšana), bērnu izglītība u.t.t., 
tad komunālo pakalpojumu apmaksa 
diemžēl ne vienmēr un ne visiem ir 
primāra.

Lielākoties cilvēks izvēlas ceļu, 
ka apmaksā to, ko nevar saņemt bez 
naudas un to, kas, viņaprāt, visvairāk 
viņu apdraud. 

Daudzdzīvokļu mājas, kur viss 
ir saistīts, parādnieki liedz  arī ci-
tiem kārtīgiem maksātājiem saņemt 
normālus pakalpojumus. Dažs labs 
parādnieks, kam parāds ir pāri 700 
latiem, pieprasa, lai visi pakalpojumi 
būtu sniegti kvalitatīvi un pilnā ap-
jomā. Tikai nav saprotams, par kādu 
naudu? Arī tie, kam parāds tuvu vai ir 
pāri par 1000 latiem un kuru dzīvokļi 
ir ieķīlāti bankā, vairs neredz gaismu 
tuneļa galā un dzīvo pašlaik uz citu 
rēķina. 

Žēl, ka valdība nespēj pagriezties 
ar seju pret iedzīvotājiem un ļaut 
pakalpojumu sniedzējiem saņemt 

vismaz daļu naudas no pārdotajiem 
izsolē parādnieku dzīvokļiem un 
tikai tagad sāk domāt par citiem 
risinājumiem. Tas, ka apsaimnieko-
tājs noved procesu līdz parādnieka 
dzīvokļa izsolei un neko nesaņem, 
izņemot dzīvokļa īpašnieka maiņu, 
nav pareizi, jo paliek parāds un tie-
sāšanās izdevumi, kurus gandrīz nav 
iespējams piedzīt. 

Ko darām ar parādu piedziņu? Pie-
lietojam visus iespējamos likumiskos 
ceļus. Rakstām brīdinājumus, slē-
dzam vienošanos ar tiem, kas cenšas 
maksāt un saprot, ka tiesāšanās ir 
dārgs process. Ja tas nedod rezultā-
tus, sniedzam prasības pieteikumus 
tiesā, no sākuma - par parāda piedziņu 
brīdinājuma kārtībā, kas parādniekam 
ir daudz lētāk. Ja parādnieks nereaģē, 
tad – parastajā kārtībā, kas ir ļoti 
dārgi gan parādniekam, gan apsaim-
niekotājam.

Tiesāšanās un parāda piedziņas 
process ar tiesu izpildītāju ir dārgs 
un ilgs. Parādījās  parādnieki, kas 
vairs neuzturas Latvijā, parādnieku 
atstātie dzīvokļi, par kuriem neviens 
nemaksā. Ir parādnieki, no kuriem, 
kamēr tiesu izpildītājs piedzen vie-
nu parādu, nākošais jau ir virs 500 
latiem.

Ja 2009. gadā tika iesniegtas 6 pra-
sības tiesā, 2010.gadā 17 (no tiem 11 
brīdinājuma kārtībā),tad 2011.gadā 8 

mēnešos 21 prasība (no tiem 13 brī-
dinājuma kārtībā). Vai tas uzlabo si-
tuāciju? Jā, bet, kamēr cilvēku galvās 
un likumos nebūs mainītas prioritātes 
pamatvajadzību apmaksā, kamēr cil-
vēkiem nebūs iespēja strādāt, nevis 
cerēt uz pabalstu, un pabalsti tiks 
izmantoti pamatvajadzībām, nevis 
nodzerti, maz kas mainīsies. 

Iedzīvotājiem vajadzētu vairāk 
domāt ne tikai par apkures parādu no-
maksu, bet arī, kā samazināt siltuma 
patēriņu mājā. Žēl, ka Ānē neviena 
māja nav gatava pieteikties mājas 
siltināšanai, kā to dara Ozolniekos 
un Brankās. Mājas renovācija dod 
vislielāko efektu siltuma taupīšanā, 
un, kamēr ir valsts atbalsts, vajadzētu 
to darīt ar steigu.

Paldies pašvaldībai par iedzīvotā-
ju atbalstu  komunālo maksājumu 
segšanā, tikai gribētos, lai pabalsti , 
sevišķi garantētā minimālā ienākuma 
pabalsts (GMI),  tiktu tērēti  tam 
nolūkam, kam ir paredzēti.

Ziema tuvojas. No katra parādnie-
ka visvairāk  ir atkarīgs, kad un vai 
vispār tiks uzsākta  dzīvojamās mājas 
apkure un vai pietiks siltuma viņam 
pašam, ģimenei un kaimiņu pensionā-
rei, kas knapi savelk galus, bet cītīgi 
maksā par pakalpojumiem. 

 
Juris Ekmanis,  

SIA „ĀNE EP” valdes loceklis  

Parādu piedziņa ir dārgs process

10. Grāmatu svētki Ozolnie-
kos izvērtās par daudzpusīgu 
pasākumu. Programma tika 
dalīta: pieaugušajiem, bērniem 
un jauniešiem. Un kur vēl ba-
gātīgais grāmatu piedāvājums 
pircējam!

Novada domes priekšsēdētājs Māris 
Ainārs savā uzrunā pauda, ka „grā-
mata ir vērtība, kas dzīvo pāri visam, 
gadsimtiem ilgi. Novada bibliotēkas 
seko laika garam – šodien tās ir arī 
informatīvie centri. Mēs pamatoti 
lepojamies ar pašaizliedzīgām, augsta 
līmeņa bibliotekārēm.” 

Klausītāju vislielāko interesi izraisīja 
„Latvijas Avīzes” publiskā diskusija par 
cilvēka, pašvaldību un valsts atbildību 
iedzīvotāju veselības uzlabošanā. 

Sešu dažādu partiju pārstāvji atklāja 
savu partiju koncepcijas; nereti viņiem 
nācās aizstāvēties pret klausītāju pār-
metumiem par nebūšanām veselības 
aizsardzības jomā.

 
Iedzīvotājiem daudz kas ir ne-

pieņemams
„Karstu kartupeļu” bija ne mazums: 

nepieņemamā situācija bērnu aprūpē, 

Medicīnas vide ir jāsakārto!

ģimenes ārstu nepieejamība, farmā-
cijas biznesa virskundzība, nodokļu 
iekasēšanas ietekmi uz medicīnas 
sfēru, kavēšanās ar e-vadības ievie-
šanu u.c.

Visvairāk skaidrot arī lavierējot 
atbildēs, nācās veselības ministram 
Jurim Bārzdiņam (ZZS). Pārāk uzsvērti 
izskanēja viņa uzstāšanās par nebū-
šanām – iepriekš viņš neesot vadījis 
ministriju!

Kāpēc ārsti atalgojumu saņem nevis 
pēc apkalpoto pacientu skaita, bet 
pieraksta reģistra? Kāpēc slimniekam 

jāsadzird ārsta atbilde: „Pacientu 
limits ir izsmelts”? Klausītājiem šāda 
situācija ir ne izprotama, ne pieņema-
ma, bet ministra pozīcija, izrādās, gluži 
pretēja. Ingrīda Circene („Vienotība”) 
jau pirms 4 – 5 gadiem centās valdību 
pārliecināt par e-pārvaldes nepiecie-
šamību (40 % ārstu Latvijā ar datoru 
nestrādā!). I.Circene atzina, ka prem-
jera Kalvīša laikā to izdarīt traucējusi 
korupcija: „Prezentēju e-pārvaldi, 
pierādīju, ka tā uz pusi samazinātu 
izmaksas. Ceru, ka beidzot to ieviesīs, 
jo „ja lāci var iemācīt dancot, tad ārsts 

var apgūt datoru.”

Lai labi garšo dzīve!
Sirsnīgas atklātības gaisotnē noritēja 

klausītāju saruna ar rakstnieci, žur-
nālisti Moniku Zīli. Viešņa pastāstīja 
par savām dzīves atziņām. Viens no 
novēlējumiem: „Lai labi garšo dzīve!” 
Gan „ķēķī”, gan izjūtās. 

Rakstnieces darbi, kā rāda statistika, 
ar savu sulīgo valodu, dzīves nesamāk-
slotību bibliotēkās tiek „izķerti.”

Liela interese bija par homeopātiju. 
Homeopāte Rasma Kalniņa šo ārstē-
šanās metodi izskaidroja: līdzīgo ārstē 
ar līdzīgo. Jautājumu speciālistei bija 
ļoti daudz.

Iedvesmojoši muzicēja Valmieras 
drāmas teātra mākslinieki Ģirts Rāviņš 
un Emīls Zilberts.

Turpat no 20 svētku piedāvājumiem 
katrs apmeklētājs izvēlējās pēc sava 
prāta.

Biruta Eglīte, Lauku bibliotēku 
atbalsta biedrības priekšsēdētāja, at-
zina: „Svētki Ozolniekos bija lieliski, 
to norise summējās no novada pašval-
dības un daudzu jo daudzu atbalstītāju 
ieguldījuma un entuziasma”.

Anna Veidemane
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11. Saeimas vēlēšanu rezul-
tātus Ozolnieku novadā vērtē 
vēlēšanu komisijas sekretāre 
Valentīna Linde. 

“Latvijā par 11.Saeimu  nobalsoja 
60,5 % balsstiesīgo iedzīvotāju, Ozol-
niekos – 59,3 %.

Salīdzinot ar iepriekšējām Saeimas 
vēlēšanām nobalsojušo pilsoņu skaits 
šoreiz ir aptuveni līdzīgs.

Balsu sadalījums pa partijām novadā: 
„Vienotība” (906), ZRP (940), „Saska-
ņas centrs” (713), „VL/TB”/LNNK 
(718), ZZS (688).

Balsotājus mājās apciemojām 40 
gadījumos.

Cilvēki bija optimistiski noskaņoti, 
bija jūtams, ka 17.septembris – Latvijai 
īpaša diena”.

Kāda bija vēlētāju motivācija, dodo-
ties uz vēlēšanu iecirkni?

Četru cilvēku Liepu ģimene: „Lai 
politiķi pavelk Latviju uz augšu, lai 
mēs neslīdētu lejup.” Štrausu ģimene: 
„Vienprātīgi iestājamies par ģimenes 
vērtībām un stabilitāti valstī.” Miķīšu 
ģimenes viedoklis: „Mēs ticam labākai 
Latvijas nākotnei. Jātuvinās Eiropai. 
Lai iesāktie darbi turpinās!” Pokuļu 
ģimenes vēlme: „Lai deputāti respek-
tē tautas viedokli! Vēlēšanas parādīs, 
vai tauta beidzot ir palikusi gudrāka.” 
Reinārs ar dēlēnu Oļegu: „Tautai ir 
jābūt aktīvai! Ja ne  mēs – kurš gan 
cits? Ko dod pļāpāšana virtuvē?” 
Ivanovu ģimenes pārliecība: „Lai 
būtu vairāk darbavietu un pēc studi-
jām – darbs!” Irina: „Mēs ar mammu 
balsojām par tiem, kuriem uzticamies, 
kuri Rīgā sevi pierādījuši.” Viktorijas 
balsī saklausāma rezignācija: „Ģimenē 
esam seši cilvēki, balsojām tikai trīs 
sievietes. Kāpēc tā? Arī mans vīrs, kā 
daudzi citi, strādā ārzemēs. Vīrs nau-
du pelna Šveicē. Ceram, ka ģimenes 
galvām vairs nenāksies doties prom 
no Latvijas.”

Demokrātiskais 
viedokļu plurālisms

Andrejs: „Es balsoju par taisnīgu-
mu.” Renāte: „Laiks nomainīt „štata” 
parlamentāriešus.”

Jānis: „Esmu Latvijas patriots, pildu 
pilsoņa pienākumu, šoreiz ar domu 
ieriebt vecajai gvardei Saeimā.”

Andra uzskati: „Ja mani atlaistu no 
darba par nekompetenci, par zagša-
nu, es nezinātu, kur dēties. Saeimu 
atlaiž, bet tauta viņiem vēl par to 
samaksā!”

Andrejs L.: „Esmu par nacionālām 
vērtībām. Pēdējos divos gados Latvijā 
darīts ir daudz, arī novadā, lai mēs 

ķepurotos ārā no krīzes.”
Vitālijs dzīvojot ar pārliecību, ka 

„ir cilvēki, kuri apsola un izdara. Par 
tādiem arī atdevu savu balsi.”

Alekseju pārliecinājusi kādas par-
tijas īsā programma: „Par to arī no-
balsoju.”

Ilmārs vēlas, lai Latvijā ievērotu 
latviešu tiesības: „Pārāk bieži visap-
kārt, īpaši Rīgā, dzirdam krievu valo-
du. Pirms 10 gadiem krievvalodīgie 
vēlējās apgūt valsts valodu, tagad 
daudziem pilnīgi pietiekot ar krievu 
un angļu valodas zināšanām.”

Vilnis: „Zatlers atlaida Saeimu, tā 
ir jāievēl. Kā gan valsts pastāvētu bez 
parlamenta?”

Krista dzīvē liels notikums – pirmās 
vēlēšanas mūžā. Puisis balsošanai 
nopietni gatavojies: „Lasīju partiju 
programmas, skatījos TV diskusijas, 
pētīju internetā, jo vēlējos noskaidrot, 
cik un ko katra partija ir veikusi. Man 
izvēle nebija grūta, jo manā izpratne 
godīgums ir galvenā vērtība. Ja politiķis 
ir godīgs, tad sekos goda vīra darbi.”

Arī Alberts savā mūžā pie balso-
šanas urnas devās pirmo reizi: „Lai 
latvietis savā zemē būtu noteicējs un 
saimnieks!”

Vasilijs: „Esmu laucinieks. Vēlos 
lielāku atbalstu naturālām saimnie-
cībām.”

Aigars uzskata, ka „atalgojumam ir 
jābūt adekvātam padarītajam darbam. 
Ģimenēm ar bērniem vajag lielāku 
pretimnākšanu.”

„Esmu par stabilitāti bez liekas 
„mētāšanās”. Latvijā notiek izaugsme, 
pēdējo pusgadu vērtēju pozitīvi, valstī 
ir attīstība” – savu izvēli pamatoja 
uzņēmējs Kaspars. 

Anna Veidemane
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Lielā interese par Ozolnie-
ku skolas 160. jubilejai veltīto 
„Absolventu grāmatu” radīja 
prieku pirms 5 gadiem iesākto 
turpināt. Skola- tie vispirms 
ir cilvēki, bet cilvēks dzīvo 
tik ilgi, kamēr viņu atceras. 
Sapratām, ka pienācis laiks 
skolas muzeja izveidei.

2008. gadā atjaunotajā vecajā 
skolā tika atvēlēta telpa muzejam. 
Šajā laikā ir tapusi ekspozīcija par 85 
Ozolnieku skolas mūža gadiem- no 
1926. gada, kad tika uzcelta vecās 
skolas ēka, līdz 2011.- Ozolnieku 
skolas 165. jubilejas gadam. 

1. oktobrī visi mīļi aicināti uz sko-
las muzeja atklāšanas svētkiem!

Paldies par sadarbību, padomu un 
atbalstu Ozolnieku novada centrālās 

bibliotēkas vadītājai Ingrīdai Krieķei 
un Ozolnieku novada muzeja vadītā-
jam Aigaram Stilleram!

Paldies viszinošākajām- ilggadējai 
skolas direktorei Ilonai Švarckopfai 
un viņas vietniecei mācību darbā 
Birutai Bērtulsonei- par nesav-
tīgo palīdzību, materiāliem, seno 
fotogrāfiju aprakstiem, par savu 
skolēnu, kolēģu un dažādu notikumu 
atsaukšanu atmiņā!

Paldies par dāvinājumiem savas 
skolas muzejam (dokumentiem un 
priekšmetiem, kas raksturo mācību 
laiku) absolventiem Intai Grantai, 
Voldemāram Balodim, Ilgvaram Le-
cim, Sigitai Krauzei (Ģingulei)!

Izpratni par aizvadītajiem gadiem 
veido pedagogu, skolas darbinieku 
un absolventu atmiņu pieraksti. 
Tos palīdzēja iegūt skolēni, veicot 

pētnieciskos darbus par skolas 
vēsturi un paspējot intervēt arī 
vairākus nu jau mūžībā aizgājušos 
pedagogus. Paldies par atsaucību 
Elgai Kukurītei, Ksenijai Paģei, 
Annai Bozovičai, Edītei un Jānim 
Duntaviem, Vairai Mocebekerei, 
Marutai Seržānei, Mārītei Skrindai 
un daudziem citiem!

Pateicoties ilggadējai skolotājai 
Ligijai Andersonei, skolas ikdienas 
un svētku mirkļi pagājušā gadsimta 
80. gados saglabāti krāsainajos 
diapozitīvos.

Tomēr padomju laika skolu rakstu-
rojošos sarkanos pionieru kaklautus 
varam redzēt tikai fotogrāfijās, 
nevienu reāliju pagaidām nav izde-
vies atrast. Varbūt šoreiz? Būsim 
pateicīgi par visu, kas raksturīgs 
pagājušā gadsimta skolai un ko 

nebūtu žēl uzdāvināt savas skolas 
muzejam. Tie varētu būt skolēnu 
darba piederumi, mācību grāmatas, 
burtnīcas, liecības, formas tērpi. 
Un vēl un vēl… Aicinu rakstīt arī 
atmiņas par savu skolas laiku.

Šodien notiekošais rīt būs vēs-
ture. To apzinoties, muzeja fondi 
nemitīgi tiks papildināti. Vēlamies, 
lai muzejs kļūtu par skolas dvēseli, 
kurā notiktu klases stundas, jauno 
skolotāju ievadīšana darbā, pirm-
klasnieku un jaunpienākušo skolēnu 
iepazīstināšana ar skolu, tās tradīci-
jām un sasniegumiem. 

Pateicībā par paveikto un aicinot 
uz turpmāku sadarbību – 

Maija Kārkliņa, 
Ozolnieku skolas muzeja 

veidotāja 

Izveidots Ozolnieku skolas muzejs

Kopā ar visiem Latvijas 
skolēniem arī mūsu novada 
skolēni uzsākuši mācības.        

Pateicoties novada domes vispusī-
gam atbalstam skolas ir sagatavotas 
jaunā mācību gada darbam. Visās 
skolās veikti vērienīgi remonti. 

Teteles pamatskolā renovēts gai-
tenis, renovēta skolas darbnīca, 
izremontēti vairāki kabineti.

 
Skolas labiekārtotas
Salgales skola saņēmusi jaunas 

telpas piecgadīgo un sešgadīgo ap-
mācībai, no jauna iekārtota kopētava, 
logopēdijas kabinets, matemātikas un 
svešvalodu kabineti, pagalmā izvei-
dots jauns bērnu rotaļu laukums.

Ozolnieku vidusskolas C korpusā 
jaunu veidolu ieguvis 2. stāva ko-
ridors. Tur ir jauni iekārtie griesti, 
sakārtota elektrības instalācija. Skolā 
labiekārtota ēdnīca ar jaunu flīžu 
grīdu un jaunām mēbelēm. Skolā ir 
3 pirmās klases, tāpēc labiekārtota 
jauna klases telpa vienai no klasēm.

Jaunu ārējo ietērpu ieguvusi Ga-
rozas pamatskola. Rekonstruēts 
vecās skolas ēkas jumts un ārējā 
fasāde. Lielisku izskatu ieguvusi re-
konstruētā skolas bibliotēka. Jaunas 
telpas iekārtotas informātikas klasei 
ar jaunu sanitāro mezglu un palīgtel-
pām. Notiek ārējās fasādes un jumta 
rekonstrukcija arī pirmsskolas kor-
pusam. Veikta pirmsskolas korpusa 
iekšējo telpu rekonstrukcija. Skolas 
rotaļu laukumam izbūvēts jauns, 
moderns žogs.

Vērienīgas izmaiņas ir arī skolu 
mācību saturā. 

Salgales pamatskola ir saņēmusi 

licenci jaunai mācības programmai. 
Tā ir” Profesionāli orientētā pa-
matizglītības programma” ar ievirzi 
sporta apmācībā. Skolēniem ir iespēja 
padziļināti nodarboties ar sportu, no 
1. – 9. klasei apgūt veselības mācību,  
orientēšanās un tūrisma iemaņas. Šī 
programma dos skolēniem karjeras 
ievirzes pamatus.

Arī Teteles pamatskola ir izstrā-
dājusi jaunu programmu, palīdzot 
bērniem ar mācīšanās grūtībām. 

Garozas pamatskola  uzsākusi  mā-
cību gadu ar jaunu” Pamatizglītības  
profesionāli orientētā virziena prog-
rammu”  mājturības cikla priekšmetu 
mācīšanā.

Ar novada pašvaldības atbalstu sko-
las veiksmīgi piesaista Eiropas fondu 
līdzekļus. Apstiprināts ir” Teteles 
pamatskolas parka labiekārtošanas 
projekts”, bet Garozas pamatskolai 
jārealizē„ Ozolnieku novada Garozas 
pamatskolas teritorijas labiekārto-
šanas projekts”, kura finansēšanas 
avots ir ELFLA, bet daļu finansējuma 
sedz novada pašvaldība.

Ozolnieku novads vasarā ir uzva-
rējis Eiropas Savienības projektu 
konkursā un ieguvis finansējumu 
diviem lieliem starptautiskiem Co-
menius izglītības iestāžu sadarbības 
projektiem. Ozolnieku PII „Zīlīte”, 
Ozolnieku vidusskola un Garozas pa-
matskola aktīvi darbosies Comenius 
Regio projektā un kopā ar Vācijas  No-
rdhauzenas pašvaldību un izglītības 
iestādēm strādās pie tā, lai bērnam, 
pārejot no pirmsskolas uz skolu, 
pāreja būtu pēc iespējas psiholoģiski 
vieglāka. Projekta devīze ”Laimīga 
bērnība”- ko vēlas visi: bērni, vecāki, 
pašvaldība, sabiedrība.

Otrajā projektā Teteles pamatsko-
las bērni, skolotāji un vecāki sadar-
bosies ar Rumānijas Topoloveņas 
skolu, sadarbosies valodu mācīšanas 
angļu- latviešu- rumāņu izpētē, tautu 
kultūras un tradīciju pētīšanā. Tā būs 
iespēja gan bērniem, gan skolotā-
jiem braukt ciemos un savstarpēji 
mācīties.

Pirmsskolas izglītībai – prio-
ritāte

Ne mazāk svarīga Ozolnieku nova-
dā ir pirmsskolas izglītība. Šajā gadā 
tai neapšaubāmi noteikta prioritāte. 
Jau iepriekš tika pieminēti padarītie 
darbi pirmsskolas grupās pie skolām, 
nopietni uzlabojumi redzami visos no-
vada bērnudārzos. Ozolnieku novads 
ir viens no retajiem valstī, kurā tiek 
celta jauna bērnudārza ēka. Piesaistot 
KPFI naudu, šogad nosiltinātas PII 
„Zīlīte” ēkas. ( Kā zināms, iepriekšējā 
gadā tika nosiltinātas „Saulītes” un 
„Bitītes”  ēkas). Ozolniekos lepojas 
ar to, ka bērnu skaits palielinās. Ve-
cāki, kuri deklarējušies Ozolniekos 
un kuru bērni sasnieguši divu gadu 
vecumu, var pretendēt uz vietu 
bērnudārzā vai finansiālu atbalstu. 
Ņemot vērā to, ka visiem bērniem 
nepietiek vietas pašvaldības bērnu- 
dārzos, tiek atbalstītas arī privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes.

Pirmsskolas izglītības attīstība 
prasa atbilstošu mācību vidi un augsti 
kvalificētu pedagoģisko personālu. 
Nav viegli atrast labas skolotājas, 
kuras būtu ar mieru strādāt par 
niecīgo atalgojumu, kāds pašreiz 
noteikts Latvijas pedagogiem (Ls 
250 pirms nodokļu nomaksas). Lai 
arī vairākās novada izglītības ies-

tādēs no darba dažādu iemeslu dēļ 
aizgājušas vairākas skolotājas (īpaši 
Salgales pamatskolā, bērnudārzos 
„Saulīte” un „Zīlīte”), lai arī, pa-
plašinoties izglītības iestādēm, būs 
nepieciešami jauni pedagogi, visi 
bērni un skolēni tiks nodrošināti ar 
labām skolotājām. 

Pirmsskolas izglītībā nākošajā 
mācību gadā notiks lielas pārmaiņas 
gan organizatoriskajā, gan saturiskajā 
ziņā, tāpēc ir izveidota pirmsskolas 
speciālistu darba grupa, kuru vada 
pirmsskolas izglītības iestādes „Zī-
līte” vadītāja  Evija Uzare. Grupas 
uzdevums ir nodrošināt pārmaiņu 
mērķtiecīgumu un sabiedrības infor-
mēšanu par tām. 

Novadā ir veikti aprēķini, cik nau-
das būtu nepieciešams, lai nākošajā 
budžeta gadā palielinātu algas visām 
pirmsskolas skolotājām.

Visu novada izglītības iestāžu va-
dītāji un novada izglītības speciālisti 
saka paldies novada domei par ieinte-
resētību izglītībā, vispusīgo atbalstu 
un palīdzību skolu sagatavošanā 
jaunajam mācību gadam.

Visiem novada skolēniem vēlam 
veiksmi mācībās, prieku par jaunām 
zināšanām un lepnumu, ka mācaties 
Ozolnieku novadā!

Vecākiem vēlam izturību, pacietību 
un sapratni gan savu bērnu skološanā, 
gan sadarbībā ar skolotājiem!

Skolotājiem novēlam veselību, 
pacietību, savaldību, izturību, prieku 
par darbu, ko darām un gandarījumu 
par padarīto.

Uldis Gāle,
Māra Pūre,

Dzintra Meirovica

Kādas pārmaiņas gaidāmas izglītībā?
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Trīs dienas konkursa „Sa-
koptākā sēta 2011” vērtēša-
nas komisija iepazinās ar visu 
triju pagastu – Ozolnieku, 
Cenu un Salgales – konkursam 
pieteiktajiem objektiem.

Pagastu struktūrā ir atšķirības: 
Ozolniekos – blīvi apdzīvota ciema 
teritorija, Cenu pagastā – blīva 
apbūve mijas ar lauku teritoriju. 
Savukārt Salgale ir izteikta lauku 
teritorija.

Šogad netika vērtēti iepriekšējā 
gada konkursanti.

Izvērtēt Ozolniekos, kura indivi-
duālā dzīvojamā māja ir sakoptāka, 
nebija viegls uzdevums. Ikviens 
saimnieks savu privātmāju iekārto 
pēc sava dzīves ritma, vajadzības un 
iespējām! Šie un citi rādītāji nosaka 
dzīvojamā nama apkārtnes izveidi.

Daudz kas ir kopīgs. Piemēram, 
jaunajos ciemos gandrīz katrā sētā ir 
labi kopts zāliens, iekārti puķu podi. 
Nereti skatāmi dekoratīvi elementi, 
piemēram, ugunskura vieta kā ziedu 
kārtojums vai metāla konstrukcijas 
senlaicīgā stilā,

Konkursa vērtēšanas kritēriji bija 
izstrādāti ļoti detalizēti, tiem pilnībā 
atbilda nedaudz māju.

Avotu ielas 7A teritorijas labie-
kārtojums gandrīz pilnībā saskanēja 
ar konkursa izvirzītajām prasībām: 
atpūtas vieta, bērnu laukums un 
koku, košumaugu un puķu stādī-
jumi te veido vienotu harmonisku 
veselumu.

„Kalna Bēnūži” Cenu pagastā ir 
tipiska lauku sēta ar senām saimnie-
cības ēkām, kas ir labi uzturētas. Pat 
piebraucamais ceļš ir glīti nopļauts 
zāliens, kam gar malām zied puķes. 

Par saimnieku vēsta sakoptība
Simtgadīgi koki tiek turēti īpašā 
vērtē! Vienkāršība, dabiskums un 
sakoptība!

Daudzdzīvokļu SIA „Zaļajā namā” 
jūt, ka tur ir krietns apsaimnieko-
tājs, kas tur rūpi kā par mājas ie-
dzīvotājiem, tā par viņu vajadzībām 
un ērtībām, nepiemirstot vizuālo 
estētiskumu.

Izvērtējot pašvaldības iestādes 
ir saskatāms, ka līdzekļu ierobežo-
jums liedz īstenot vērienīgus teri-
torijas labiekārtošanas projektus, 
taču teritorijas ir sakoptas, zāle 
nopļauta.

Ozolnieku vidusskolā pēdējos 
gados apkaime kļūst arvien košāka. 
Stādījumi ir gaumīgi pārdomāti. 
Skolas iecerēs ir izveidot Zaļo kla-
si, tuvinot audzēkņus izpratnei par 
procesiem dabā. 

Komisijas vērtētās uzņēmumu 
teritori-
j a s  ļ a u j 
sec ināt , 
ka lielā-
kā uzma-
nība tiek 
pievērsta 
r a ž o t ņ u 
u z t u r ē -
š a n a i , 
m a z ā k a 
– apkārt-
nei .  Sa-
kopt i  i r 
g a n d r ī z 
visi ražo-
šanas objekti.

IK „Rešetilovs un Ko” acis saista 
kārtīgie dekoratīvo augu stādījumi.

Savdabīgais dārzs noteikti ir Ānē 
... uz lodžijas. Par puķkopi Ņinu 
Gasūni jau vēstīja „OA”.

Konkursa norise tiktu atvieglo-
ta, ja iedzīvotāji būtu atsaucīgāki, 
piesakot skaistus dārzus un sētas. 
Visas sakoptās vietas, negūstot in-
formāciju, komisijai nav iespējams 
iepazīt. Kāpēc par kādu īpaši pie-
vilcīgu īpašumu nevarētu paziņot 
kaimiņš?

Iepriecinoši, ka liela daļa iedzīvo-
tāju sakoptību veido savā izpratnē, 
nevis kādu kopējot. Aprūpēta māja 

un pagalms ir pirmā vēsts, kas 
raksturo nama iemītniekus.

Izdoma, oriģinālu detaļu pielieto-
jums un arhitektūras mazās formas 
veido katra īpašuma savdabību. 

Pateicību ir pelnījuši daudzi, kuri 
rūpējas ne tikai par savu dzīves 
vietu, bet dāsni dalās dāvināšanas 
priekā, apzaļumojot novadu. Par to 
īpašs paldies Jurim Indrušonokam 
un Pūču ģimenei Salgales pagastā.

Konkursa 
komisija
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Dejas 
pieaugušajiem!

Jaunajā rudens sezonā 
Ozolnieku tautas nams pie-
dāvā deju apmācību pieau-
gušajiem.

Ozolnieku novada iedzīvotāja 
Santa Sakne novadā ir pazīstama kā 
aerobikas un fitnesa trenere, taču 
sadarbībā ar Aigaru Auzenbergu 
no oktobra novada iedzīvotājiem 
palīdzēs apgūt dejas mākslu. Deju 
studija piedāvā apgūt salsas, bačatas, 
valša un tango soļus. Šīs dejas palīdz 
ikvienam justies daudz brīvāk un būt 
pārliecinātiem par sevi jebkurā ballī-
tē, svinībās vai citos pasākumos.

Tāpēc – nebaidies, nešaubies, bet 
pievienojies! Apsolām jaunas zinā-
šanas un prasmes, kā arī, protams, 
– patīkami pavadīt laiku.

Deju nodarbības notiks Ozolnieku 
tautas namā otrdienās un ceturtdie-
nās no plkst.20 līdz 21.15

Informācija pa tel. 28338300 
(Santa), 26139454 (Aigars).

Aicina „Zemgaļi“
Ja tev patīk dejot, ceļot, iegūt 

daudz draugu, interesanti pavadīt 
brīvo laiku, kopā svinēt svētkus, 
ja tev liekas jauki uzvilkt latviešu 
tautas tērpu un piedalīties deju 
svētkos Latvijā un dažādos festivālos 
ārzemēs, tad esi mīļi gaidīts kļūt par 
„Zemgaļu” dalībnieku!

Nav svarīgs tavs vecums vai dejot 
prasme! Galvenais – laba griba un 
aizrautība! Pieteikties Ozolnieku 
tautas namā (Rīgas ielā 23, Ozol-
niekos), pirmdienās, trešdienās 
no plkst.20 – 22, zvanīt: 26532226 
(Anetei); 29484757 (Līgai, sākot ar 
23.09.2011).

Kā jau ierasts - septembra 
pirmajā sestdienā finišēja  Ozol-
nieku novada 2. spartakiāde.

Galveno balvu –  400 latu finansēju-
mu komandas dalībnieku ekskursijas 
transporta izdevumu segšanai, tāpat kā 
pagājušajā gadā, saņēma „Centra” jeb 
Ozolnieki-2” komanda. Kopvērtējumā 
sudrabu negaidīti izcīnīja „Ozokalna” 
komanda (kapteinis Kaspars Balodis), 
nobīdot uz trešo vietu „Kauguru” ko-
mandu (kapteinis Jānis Valerts), kura 
visu spartakiādes laiku bija viena no 
aktīvākajām un arī  masveidīgākajām  
komandām. Ļoti aktīvi šajā sezonā spar-
takiādes pasākumos iesaistījās  Salgales 
komanda Agra Kozlova vadībā.

Tradicionālajā stafetes maratonskrējie-
nā stadionā 105 dalībnieki skrēja pa 400 
metriem. Dūšīgākie maratonisti: Salga-
les, Garozas, Teteles un Ozolnieku sko-
lēni, SK „Ozolnieki”, ratiņbasketbolisti 
un novada domes vadība un deputāti.   
Mūsu mērķis ir panākt masveidību, 
iesaistīt novada iedzīvotājus regulārās 
fiziskās aktivitātēs.  

Turpināsim sportot!

Ir patīkami strādāt un apzināties, ka 
tevi atbalsta domes vadības, darbinieki 
un iedzīvotāji. Mūsu spartakiādei ir pat 
savs finansiālais atbalstītājs Jura Sīļa 
personā.

Pēc labi padarīta darba iestājas pārdo-
mu brīdis, dzimst jaunas idejas. Oktobri 
veltīsim jūsu priekšlikumiem, bet 25.ok-
tobrī plkst.19 novada sporta darbiniekus 
un interesentus aicinām uz pārrunām un 
jaunā nolikuma apstiprināšanu Ozolnieku 
sporta centrā. 

Visus sacensību rezultātus, kā arī 
bildes ir iespējams redzēt www.ozol-
nieki.lv mājas lapā pie sadaļas sports un 
2.spartakiāde.

    Ozolnieku sporta centrs

Latvijas šķirnes zirgu audzē-
tāju asociācijas (LŠZAA) jaun-
zirgu čempionāts divcīņā notika 
LLU Zirgkopības mācību centrā 
„Mušķi”.

Mērķis bija popularizēt zirgkopī-
bas ciltsdarba rezultātus Latvijā un 
ārvalstīs. Zirgi un jātnieki sacentās 
divās disciplīnās – konkūrā un iejā-
dē. Sacensībās piedalījās piecus un 
četrus gadus veci 
zirgi. Vēl bija iespēja 
piedalīties atklāta-
jā maršrutā Latvijā 
dzimušiem zirgiem. 

LLU tika pārstā-
vēta tikai iejādes 
disciplīnā, tādēļ kop-
vērtējumā  jātnieces 
godalgotas vietas 
neguva, jo gala vēr-
tējums tika iegūts, 
summējot kopā abas 

Jaunzirgu  
čempionāts divcīņā

disciplīnas. 
Sacensību pārtraukumos tika rādīti 

priekšnesumi, starp kuriem bija arī 
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 
studentes Lauras Endzeles paraug-
demonstrējums iejādē ar LLU ZMC 
„Mušķi”  piederošo Latvijas brau-
camā tipa šķirnes ērzeli Amuletu. 
Priekšnesuma mērķis bija parādīt, ka 
šādas šķirnes zirgam arī ir potence 
iejādes disciplīnā. 
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Mīļi sveicam oktobra jubilārus!
Lai nu gadi skrien ar joņiem,
Mums būs stipras vēl delnas
No ābeļu ziedu rasas,
No pašu zemītes melnas.

Aizsaulē aizgājuši:

Līga Birkāne (1960)
Anna Blinova (1920)
Odums Grigāns (1930)
Erika Juka (1933)
Rita Kellerte (1928)
Agneška Kjapsņa (1935)
Jānis Meija (1932)
Anna Pilāne (1922)
Oskars Tone (1928)
Valentīna Upeniece (1947)
Antoņina Vaščenko (1925)

Voldemārs Vjaksa (1943)
Andris Zaķevics (1959)
Dzidra Zīle (1924)
Semjons Želudevs (1937)
Anna Raulička (1916)
Berta Timmermane (1929)
Rasma Zemene (1926)

Leokadija Čerkovska
Dzidra Šīna
Natālija Bērziņa
Aina Dišlere
Nikolajs Greivulis
Guna Kakstāne
Kazimirs Astičs
Aleksandrs Mišins
Jurijs Ogorodņikovs

Sidrabenes pagastā
Zelma Māske
Jurijs Trifanovs
Leonarda Goroško

Novada dome
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8.oktobrī plkst. 18 Ānes kultūras namā 
Ozolnieku amatierteātris ar jautru komēdiju R.Kūnijs 
„Bīstams pagrieziens”. 
Režisore Dace Vilne. Ieeja Ls 1

Pasākumi Sidrabenes pagastā

1.oktobrī plkst.16 Pakalpojumu centrā “Eži“ 
2.stāvā starptautiskajai Veco ļaužu dienai veltīts pasākums 
visai ģimenei:
“Kļavu lapu putenī”. 
Piedalās dzejniece Aija Celma un mūziķis Gundars Riek-
stiņš.Varēs iegādāties dzejnieces grāmatiņu: “Novadu 
sasaukšanās“ - Ls 5.
Būs seno tautas mīklu minēšana un tautas dziesmu dzie-
dāšana  pie kopīga tējas galda.
Aicinām piedalīties “Rudens izstādē“ ar saviem audzē-
tajiem dārzeņiem un ziediem. Lūdzu iepriekš atnest uz 
Garozas bibliotēku no plkst.10 līdz plkst.16.
Tel. informācijai: 29109265 - Anda, 63085526 - bibliotēka.

28.oktobrī tiek organizēts brauciens uz 
Jaunā Rīgas teātra izrādi “Ziedonis un Visums”. 
Biļešu cena - Ls 5. Pieteikties un samaksāt līdz 5.oktob-
rim. Tel. informācijai - 29109265 - Anda

Ozolnieku Tautas nams 
aicina oktobrī:
 27. oktobrī plkst. 19 Ozolnieku amatier-
teātra izrāde - komēdija Rejs Kūnijs „Bīs-
tams pagrieziens”. 
Režisore Dace Vilne.  Izrāde pie kafijas galdiņiem. 
Ieeja: Ls 2,50 (galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekšpārdoša-
na Tautas namā P., O., T., C. no plkst. 10 – 20). Turpmāk ama-
tierteātra izrādes katra mēneša ceturtajā ceturtdienā! Sekot 
reklāmai!

 28. oktobrī plkst. 16 mīļi aicinām visus novada pensio-
nārus uz atpūtas pēcpusdienu „Rudens manā dārziņā!” 
• Baudīsim  teatralizētu uzvedumu „Es varēju nesteigties…”.  
Piedalās R.Barona un I. Ungure.
• Degustēsim ziemai sagatavotās, līdzpaņemtās rudens veltes!
• Lustēsimies kopā ar Ilgu Tračumu!
Omulībai līdzi ņemt mazus groziņus!
Ieeja brīva. Pieteikšanās nepieciešama (sakarā ar remontu 
ieilgšanu, iespējama norises vietas maiņa) Tautas namā pa tālr.: 
63050144, 26525350. 

Plkst. 14 Dzintars Čīča un Kaspars Antess koncertprog-
rammā „Atkal kopā”. 
Ieeja: Ls 2,50 (pensionāriem, skolēniem Ls 2) Biļešu iepriekš-
pārdošana Tautas namā. 26525350, 63050144.
Mīļie Tautas nama apmeklētāji, tiksimies kultūras pasākumos 
novembrī, decembrī… Programmu skatīt www.ozolnieki.lv

5. novembrī plkst. 11 – 15 Mārtiņdienas jampadracis! 
Tirdziņš, gardās viras baudīšana, radošās darbnīcas bērniem, 
rotaļas un Ozolnieku amatiermākslas kolektīvu koncerts. 
Ieeja: brīva. 

Ozolnieku Tautas nams 
aicina pieteikties darbā 

garderobistu 
ar tehniskā darbinieka 
papildus pienākumiem. 

Pieteikšanās pa tālr. 
26525350, 

direktore Rita Barona.

Uzmanību tirgotājiem!
Aicinām amatniekus, zemniekus un mājražotājus pieteik-
ties dalībai Mārtiņdienas tirdziņā 5. novembrī pie Ozol-
nieku Tautas nama līdz 1. novembrim pa tālr.: 26525350; 
63050144, e-pasts: tautasnams@ozolnieki.lv

„Tiešām, svētīgi ir tie, kas 
Dieva vārdu dzird un pa-
sargā.”
 (Lūkas ev. 11:28)

DIEVKALPOJUMI
Dalbes ev. lut. 
draudzē

- 2.10. plkst.14 – Pļau-
jas svētku dievkalpojums. 
Dievkalpojumā kalpos Lie-
pājas diecēzes bīskaps Pā-
vils Brūvers un draudzes 
mācītāja p.i. Valda Grīnval-
de-Šakurova.
- 9.10. plkst.14 
dievkalpojums
- 23.10. plkst.14 
dievkalpojums
- 30.10. plkst.14 
Reformācijas dienas 
dievkalpojums

Pēc dievkalpojuma plkst. 
15.30 koncerts. Muzicēs 
ērģelnieks Jānis Pelše un 
grupa „Kopējā izteiksme”.

Visi laipni aicināti!

Ozolnieku 
sporta centrs 

ar š.g. 4.oktobri 
atsāk nodarbības 

* vispārējās fiziskās sagata-
votības grupās otrdienās un 
piektdienās 6 – 8 g. veciem 
bērniem plkst. 17.15

* 9 – 11 g. veciem bērniem 
plkst. 16.15.

Trenere Una Tiliba,
tālr. 29452792

Atvadoties no Kārļa Ūdera
(1922.30.03 – 2011.22.09.)

Vēji šalciet, vēji, dziediet,
Mūžs ir bijis goda vērts.

Ir pārstājusi pukstēt izcilā inženiera, hidrotehniķa Kārļa Ūdera 
nerimtīgā sirds.

Viņa profesionalitāti, inteliģenci un personības pievilcību mēs, 
melioratori, pratām novērtēt. Jo vairāk - viņa skarbā dzīves gāju-
ma dēļ: iesaukts “nepareizajā“ armijā, izbaudījis padomju Gulaga 
šausmas, ar pūlēm ieticis LLA Hidromeliorācijas fakultātē.

Darba gaitas visu dzīvi bija saistītas ar Ozolniekiem - drīz pēc 
augstskolas absolvēšanas nācās uzņemties Jelgavas Meliorā-
cijas mašīnu stacijas galvenā inženiera pienākumus.

Sākās ciemata apbūve, jo uzņēmums strādāja ar peļņu, bija 
pastāvīgs Vissavienības sacensību uzvarētājs. Mainījās uzņē-
muma nosaukumi, nemainīga palika tā izaugsme, ko vislielākajā 
mērā nodrošināja K.Ūdera autoritāte, zināšanas un pieredze.

Meliorācijas centrs atradās Ozolniekos, bet darbi notika 
daudzos Latvijas rajonos.

Savu augsto erudīciju galvenais inženieris pierādīja, iekļau-
damies studiju procesā LLA - Valsts komisijā un vadot topošo 
hidrotehniķu diplomdarbus.

Melioratora Ūdera aizraušanās bija fotografēšana. Šodien 
mums ir laikmeta liecības kā par ražošanas procesiem, tā arī 
par melioratoru sadzīvi un izvērstajām kultūras aktivitātēm. Par 
to paldies Tev, Kārli!

Ložmetējkalnā lielais akmens vēsta par Ziemassvētku kaujām, 
par izlietajām latviešu strēlnieku asinīm. Arī par šo piemiņas 
zīmi ir jāpateicas galvenajam inženierim, kaut cīniņš ar partijas 
funkcionāriem nebija viegls. 

Līdz pat pēdējai dzīves dienai K.Ūders bija enerģisks un 
dzīvespriecīgs.

Ir aizgājis cilvēks, kura dzīve bijusi gaišs stāsts ar starojumu 
rītdienā.

Ozolnieku melioratori
Ozolnieku novada dome

DARBU UZSĀKUSI
šūšanas un 

adīšanas darbnīca 
Skolas ielā 4b, 

Ozolniekos.

Laura Kovaļenko, 
tālr. 29629773


