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Izlēmīgos lietusgāzes nebiedēja
Lietainais un vēsais 27. aprīlis nebija
labvēlīgs Lielajai talkai.
Ieklausoties neiepriecinošajās prognozēs daudzas novada iestādes un uzņēmumi talku rīkoja
citās brīvdienās vai pēc darba.
Taču arī Lielās talkas dienā netrūka uzņēmīgo:
jau pusdienlaikā pilni atkritumu maisi rindojās gar
Rīgas šosejmalu, Dalbē, Ozolnieku ezera krastmalā,
Veselības takā un citviet.
Skrējēju celiņš Veselības takā pildījās ar zāģu

skaidām - tās pieveda, bēra un līdzināja sportisti.
Ar entuziasmu strādāja Maskavas regbisti, kuriem
sporta centrā ir treniņnometne.
“Laiks nejauks. Kā izdomājāt piedalīties talkā?”
“Ja strādā, vēsumiņš tīri patīkams. Kad uzzinājām
par talku, uzreiz bija skaidrs: piebiedrosimies!”
Labāku koku stādīšanas laiku nemaz nevarētu
vēlēties! Tagad visas Upes ielas garumā kuplos
liepiņas. Tās iestādīt uzņēmās pašvaldība, bet no
vietējiem iedzīvotājiem līdzdarbojās Dinsbergu

Ar dziesmu un deju uz Rīgu!
Šovasar XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju
svētkus galvaspilsētā kuplinās
novada dziedātāji un dejotāji.
Jelgavas reģiona koru skatē par pirmās pakāpes laureātu kļuva Jaunsvirlaukas un Salgales pagastu jauktais
koris „Svīri” (diriģents Farhads Stade),
bet par augstākās pakāpes laureāti –

novada jauktais koris „Līga”.
Ar augstāko pakāpi deju skatē
novērtēts novada deju kolektīvs
„Ozolnieki”, kas savu dejot prasmi
demonstrēs gan Daugavas stadionā,
gan Ķīpsalas hallē.
Vēl kāda iepriecinoša ziņa: konkursā
Ventspilī par „Balss pavēlnieku” kļuvis
Eduards Grundmanis no Cenu pagasta
(vokālā pedagoģe Evija Lagzdiņa).

Veiksme konkursā „Dziesmai būt”
Noslēgusies Zemgales reģiona 5.-9.klašu koru konkursa
"Dziesmai būt" 2.kārta.
Ozolnieku novadu pārstāvēja
Ozolnieku vidusskolas 5.-9.klašu

koris, diriģente Rūta Bergmane.
Katrs koris izpildīja vienu obligāto
un divas brīvas izvēles dziesmas, 2
no tām a capella. Ieguldītais darbs
vainagojās panākumiem, jo nopelnīts
1.pakāpes diploms!

Klāt

ģimene.
Komunālā uzņēmuma darbinieki talkot devās
20.aprīlī.
Veselības takā un Ozolnieku pansionāta teritorijā
tika sakopta apkārtne un uzstādīti putnu būrīši.
Putnu būrīšu izgatavošanā iesaistījās arī Ozolnieku
bērni.
Veselības takā saremontētas un nokrāsotas
šūpoles, vingrošanas stieņi, kā arī ceļa norādes.
Pansionātā komunāldienesta vīri atjaunoja soliņus
un betona pamatnes.

13.

Ozolnieku
velotūre

11.maijā plkst.11 velobraucējiem starts
no Ozolnieku sporta centra.
Distance aptuveni 20 kilometru, finišs stadionā. Par dalībnieku ekipējumu, zaudēto kaloriju atjaunošanu un muzikālo
noskaņojumu ir padomāts.
Aicināsim līdzi visu ģimeni, kaimiņus, radus, draugus! Ja būsim kuplā pulkā,
līksmi un draudzīgi – pat
laika apstākļi pasākumu
nespēs ietekmēt!
Novada dome
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Novada domes
aprīļa sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt novada domes
2012.gada pārskatu:
1. Pašvaldības bilances kopsummu Ls 18401092;
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu Ls 373356 apmērā,
t.sk.:
2.1. pamatbudžeta izpildes rezultātu Ls 350543;
2.2. speciālā budžeta izpildes
rezultātu Ls 28193;
2.3. ziedojumu un dāvinājumu
izpildes rezultātu Ls 5380.
- Piedalīties biedrības Jelgavas
lauku partnerība „Lielupe” izsludinātajā, ELFLA līdzfinansētā
projektu konkursā, iesniedzot trīs
projektus.
- Iecelt Lauri Poli Ozolnieku novada pašvaldības policijas inspektora amatā, piešķirot pašvaldības
policijas virsnieka vietnieka amata
atšķirības zīmi.
- Noteikt zemes vienībām jaunus
lietošanas mērķus.
- Piešķirt pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai adresi Graudu

iela 1, Garoza, Salgales pagasts.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Mainīt nekustamam īpašumam
adresi no „Vītoli” uz Akāciju iela 1,
Renceles, Salgales pagasts.
- Apvienot zemes vienības,
saglabājot adresi Pūpolu iela 13,
Ozolnieku pagasts.
- Izslēgt no Valsts adrešu reģistra 7 adreses Pūpolu ielā, Ozolnieku pagastā.
- Izmaksāt pabalstu sakarā ar nenodrošināšanu ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē 5 personām.
- Atbalstīt dziedošo ģitāristu
saietu „Stīgu spēles”.
- Atbalstīt novada sportista, vairākkārtēja Latvijas, Eiropas čempiona un Pasaules vicečempiona
gatavošanos 2013.gada 12 Eiropas
čempionāta posmiem un 2 Pasaules
kausa posmiem.
- Piedalīties starptautiskajā
sadarbības partneru sanāksmē,
komandējot novada domes priekšsēdētāju Māri Aināru no 2013.gada
18. līdz 21. aprīlim uz Rumāniju,
Pitešti pilsētu.

Palu briesmas
garām

Lai arī Lielupē, posmā Mežotne – Staļģene ūdens līmenis šopavasar krietni
paaugstinājās, kritiskas sekas izpalika.

Būvvalde
Izsniegtas būvatļaujas – 13

2013.gada pirmajā ceturksnī
Ekspluatācijā pieņemtie objekti - 12

Atsāktas
saimnieciskās
aktivitātes

Beidzot laika apstākļi atļauj
iesākt un turpināt novada pašvaldības plānotās aktivitātes.
Pašvaldības uzņēmums „Ozolnieku
KSDU” ir uzsācis ilgi gaidītā Kohēzijas projekta īstenošanu. Patlaban
tiek veikts pirmais urbums un dzīti
pāļi jaunajām attīrīšanas iekārtām.
Noslēdzies iepirkuma konkurss tīklu
izbūvei.
Ozolnieku ezeram ir izstrādāts
apkaimes labiekārtošanas projekts,
īstenots ar ES finansiālu atbalstu.
Šovasar apkārt ezeram izbūvēs apgaismotu velo – gājēju celiņu, uzstādīs
brīvdabas trenažierus, kā arī labiekārtos rotaļlaukumu.
Uz rudens pusi automašīnas pie
dzelzceļa stacijas varēs novietot paplašinātā stāvlaukumā.
Turpinās jau rudenī iesāktie ielu
apgaismojuma darbi Ozolniekos, Aizupes un Skolas ielā. Skolas ielā optiskais kabelis tiks ieguldīts vienlaicīgi ar
apgaismojuma kabeli – tas ļaus ierīkot

videonovērošanu un nodrošināt iestādes ar stabilu internetu.
Skolas ielā iepretim PII „Pūcīte”
notiek gājēju pārejas izbūve, garantējot drošu ielas šķērsošanu.
Noslēgušies iepirkuma konkursi
Ozolnieku vidusskolas 4. stāva aprīkojuma un mēbeļu iegādei, savukārt PII
„Saulīte” – telpu remontam.
Izsludināti iepirkuma konkursi
Teteles pamatskolas siltināšanai un
garderobes remontdarbu projektiem,
„Bitīte” – rotaļu laukuma aprīkojuma
iegādei, bet Raubēnu ciemā Rubeņu
ceļa rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrādei.
Savlaicīgi ir uzsākta malkas sagāde
apkures vajadzībām Salgalē.
Nepietiekama finansējuma dēļ ceļu
stāvoklis katru gadu pasliktinās, īpaši
šogad – pavasara šķīdonī ceļi ir stipri
bojāti. Tur, kur situācija atļauj, brauktuves jau greiderē.
Patlaban notiek tehniskās specifikācijas izstrāde datoru iegādei deputātu
darbam.

3.lpp.

2013. gada aprīlis

Ziedu valdzinājums mūža garumā
Padomjlaikos viens no retajiem atļautajiem rūpaliem privātpersonām bija puķu audzēšana. Latvieši šajā ziņā izcēlās
visā PSRS.
Jelgavas apkaimē starp rožu stādu
audzētājiem Tomsonu ģimene no Cenu
pagasta bija pašā „spicē”.
Ziedu pasaulē mode mainās
Lai arī „Mežgaiļu” saimnieks ir
mūžības dārzos, zemnieksētā joprojām
dzīva ir ziedu mīlestība. Līvijas kundze
potē rozes, tiesa gan, savam priekam.
Daudzās siltumnīcas ir īsta dažādu
puķu valstība! Atraitnīšu mājā acīs ņirb
krāsu karuselis.
Reta ražojoša zemnieku saimniecība
ir tik sakopta kā „Mežgaiļi”. Tas ir panākts daudzu gadu garumā. Saimniece
Līvija: „Tomsonu dzimta šeit esam
vismaz sestajā paaudzē – cik es zinu.
Arī tuvumā dzīvo radu radi.”
Patīk taustāms rezultāts
Pie mājas stabā klabina stārķis, tārpiņus meklē dažādu šķirņu vistu saime
un pulciņš gaiļu („tas savam priekam
un cienasts radiem”). Aplokā spriņģo
Šarolē teles. Īsta lauku idile! Bet saimnieciskais izdevīgums? To izvērtēt vislabāk var ekonomiste Daina. Kāpēc par
savas darbības sfēru viņa izvēlējusies
zemniekošanu? „Man patīk taustāms
rezultāts, birojā to nevar redzēt.”

Kādreiz „Mežgaiļos” tirgum audzēja
dārzeņus. Burkānu platība sasniedza
30 hektārus. Minot iemeslus, kāpēc
šī nozare ir kļuvusi nerentabla, Daina
secinājusi, ka jāmeklē citas iespējas:
„Ražošanas izdevumi dārzeņkopībā
burtiski „lec” augšup, cenas tās gan
pašas. To apzinoties, latviešu zemnieks dārzeņus iepērk Polijā, jo tur
ES subsīdiju dēļ ražošana izdevīgāka
un Latvijā tirgo kā savu produkciju.
Tā mēs apzināti vairojam poļu labklājību.”
Ziedi ceļ cilvēka garu
Zemnieces atzīst, ka puķkopības
bizness nav viegls. Šogad pavasaris
ir īsts pārbaudījums, taču „šis ražošanas virziens ir vairāk atkarīgs no
audzētāju prasmes un pieredzes nekā
no dabas apstākļiem. Latvietim vajag
ziedus – sev un mājas košumam. Mēs,
krāšņumaugu audzētāji, veicinām
Latvijas sakoptību un skaistumu,
kultūrvides sakārtotību. Ziedi ceļ
cilvēka garu, tas patlaban mūsu valstī
ir visvajadzīgākais.”
Jādomā, jārēķina. Un jāstrādā! Tas ir
abu saimnieču un Dainas vīra Aigara
postulāts. Darbu kā dzīves pamatvērtību jau ir pieņēmuši bērni – vistkope
Alise (7) un izdarīgais menedžeris
Mārtiņš (15).
Ganāmpulku paplašinās
Palaikam pastaigu laukumā no

plēves mājokļa iznāk pa kādai telītei.
Tikai īpaši bargajās ziemas dienās
viņas meklējušas patvērumu šķūnī.
Dainas aprēķins, kāpēc iegādāti gaļas
jaunlopi: „Salīdzinot ar piena govīm
mums nav jāstāv lopiņiem pie astes.
Padod sienu, iepumpē ūdeni, palutini
ar kādu dārzeni, bet vasarā – ganībās.
Platību mums ir pietiekami. Ganāmpulku paplašināsim.”
Visā pagastā puķkopība ir tikai
„Mežgaiļos”. „Uz ārzemēm aizbraukušo, arī tepat no Brankām, gan nav
maz” – tā puķkopes. Pamatojumu
zemnieces saskata pašas: „Daļa aizbrauc, apstākļu spiesta, bet lielākā daļa
tie ir laimes meklētāji. Katram ir jābūt
atbildīgam par savu dzīvi. Visvairāk
cilvēkiem pietrūkst atbildīguma – pret

sevi, ģimeni, zemīti un Latviju. Kur
palicis darba tikums?”
Elektroniska saziņa – norma
Uz vēlēšanā esot jāiet, tas mājiniekiem ir pašsaprotami. Izvēle balsojumā būšot ļoti grūta. „Deputātiem
ir jābūt ar saimnieka domāšanu par
novadu un iedzīvotājiem, pašsaprotami, ka ar labu izglītību un laikmetīgu
dzīves izpratni.” Kad ieminos, ka
turpmāk domes sēdes pašvaldībā noritēs pie datoriem, kā arī komunikācija
ar deputātiem notiks elektroniski,
lietojot domes e-pastu, seko Dainas
komentārs: „Bet tā tak šodien ir norma. Arī „Mežgaiļos” bez mūsdienu
informācijas tehnoloģijām neiztikt. To
saprot pat mūsu Alisīte.”

Par uzņēmēju kļuvu krīzes laikā
Ozolnieku uzņēmējs Jānis
Līcītis (34) darbojas gaļas un
garšvielu biznesā. Viņa veikali
ir Rīgā, Jelgavā, Talsos.
Patlaban tiek veidots tirdzniecības
tīkls, kas ietvertu vairākas Kurzemes
pilsētas.
Patīk pārdot kvalitatīvas lietas.
18 gadu vecumā tirgojis interjeram
nepieciešamo, tad kancelejas preces,
tagad ir specializējies uz tītaru gaļas
pārdošanu. Savu izvēli Jānis pamato:
„Man patīk pārdot kvalitatīvas lietas.
Un, kā zināms, visveselīgākā ir tītaru
un trušu gaļa, arī vistu, ja vien tās netiktu turētas sprostos, ķimizētas.”
Dietologi uzskata, ka tītaru gaļa
īpaši ieteicama cilvēkiem, kuriem
ir augsts holesterīns. Kā ar ķīmiju
tītaru gaļā? Jānis: „Mazie cālīši saņem
vienu aizsargpoti, citādi reāli gandrīz
neizdzīvotu, taču tītars ir ļoti izvēlīgs
putns – ne hormonus, ne jebkāda veida
stimulatorus neņem pretī – pretstatā
cūkai vai vistai, tāpēc E – vielas tītaru
gaļā neatradīsit. Tītars savā pārjūtībā

pat no lidmašīnas trokšņa var dabūt
infarktu. Līdz 3 mēnešu vecumam
jaunuli jāsargā kā acuraugu – te tam
iesnas, te ģīboņi. Dievs pasarg palaist
rasā. Ļoti cimperlīgs!”
Tītarus iepērk Lietuvā
Kāpēc jāmēro tāls ceļš, kāpēc tītarus neaudzē latvietis? Nav lielu zemes
platību? Putnkopībā to nevajag. Arī
poļi ir apjautuši nepieciešamību pēc

diētiskas gaļas, zemnieki
sasparojušies. Jāņa replika:
„Bet ar to kaprīzo tītaru tak
ķēpa līdz gada vecumam.
Latvietis sadzen vistas
milzu būros, „moderni”
baro, un pēc 40 dienām tās
ir veikala vitrīnās. Kādreiz normāla vistiņa tika
izaudzēta tikai pusgada
laikā ... Toties tagad ir ātra
peļņa. Latvietis ir apsviedīgs: iepērk no ārzemēm
atvestu sasaldētu gaļu, arī
tītarus, un nauda kabatā. Ja
papūlas, gaļu var atdzesēt,
būs svaigs piedāvājums,
cita cena. Tādus scenārijus
esmu bieži atskatījies. Kvalitatīvu
maltīti no atsaldētas gaļas nedabūt.”
Ne vienu vien uzņēmēju krīzes gadi
ir izputinājuši. Vai arī „vēl tagad knapi
velku dzīvību.”
Uzņēmīgais trīsdesmitgadnieks tieši krīzes laikā esot sapratis, ka „kaut
kas ir jādara, jāiegūst patstāvība.”
„Krīze piespieda cilvēkus ēdienu
gatavot mājās. Tāpēc Rīgā atvēru
garšvielu veikaliņu. Veicās. Nejaušī-

ba man palīdzēja uzsākt tirgot tītaru
gaļu. Spēju piedāvāt tieši šai gaļai
piemērotus garšaugus, kas izaudzēti
tepat Zemgalē.”
Uzsāktais nesanāk? Sāc ko
citu!
Uzmācīgs ir jautājums: kāpēc Jānim
sokas, bet tik daudzi pamet Latviju, jo
„te jau nav ko darīt.”
Uzņēmējs: „Ģimene bijām ciemos
pie draugiem Īrijā, radzēju, kā dzīvo
aizbraucēji. Dažubrīd man bija kauns,
ka esmu latvietis. Melnais, smagais
darbs, miegs un lētais sidrs ... Vienīgā
priekšrocība – sociālais pabalsts, tas
ir dāsns. Dzīvo mūsējie tur līdz ceļiem s.... Tagad esmu pārliecināts, ka
lielākā daļa pameta Latviju, jo negrib
kārtīgi pūlēties. Jā, te nomāc nodokļi
(kur to nav?), apkures rēķini ir augsti,
taču es būtu pats pēdējais, kas atstātu
dzimteni. Vajag darboties! Uzsāktais
nesanāk? Domā! Sāc ko citu! Tikai
nebaidīties no darba!”
Partiju kašķi, vēlēšanas biznesmeni neinteresējot: „Man savs darbs
darāms.”

Anna Veidemane
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Gods kalpot Latvijai!
Sirsnīgi emocionālā gaisotnē Ozolnieku vidusskolā noritēja jaunsargu organizācijas
20. gadadienas sarīkojums.
Skolas direktore Klāra Stepanova
aicināja bijušos jaunsargus, viņu
skolotājus, apmācību instruktorus
un viesus atcerēties jaunsargu kustības tapšanu, vēsturisko attīstību
un šodienu.
Tagad jaunsargu aktivitātes vieno
interešu izglītības pulciņš Zemessardzes virsseržanta jaunsargu instruktora Ērika Grinevica vadībā.
Militāri patriotiskā kustība Latvijā
radās ar Zemessardzes izveidi. Tās
dienas atmiņā nav zudušas novada pašvaldības vadītājam Mārim
Aināram: „Tolaik biju Ozolnieku
izpildkomitejas priekšsēdētājs. Pēc
aicinājuma veidot Zemessardzi to
izdarījām vienas dienas laikā. Nepagāja ne divi gadi – un Ozolnieku
vidusskolā kaismīgs Latvijas patriots
skolotājs un zemessargs Vladislavs
Stafeckis vienoja ap sevi aktīvus
skolēnus jaunsargu organizācijā, kas
valstī bija viena no pirmajām.”
Daudzveidīgās un pārdomātās
jaunsargu mācības bija pamats izveidot divas profesionāli orientētas
programmas: valsts aizsardzība un
robežsargi. Tās apgūt vēlējās jaunieši
no visas Latvijas.
Skolas vadība jubilejas vakarā
izsacīja pateicību novada pašvaldībai, īpaši domes priekšsēdētājam

M.Aināram par morālu un finansiālu
atbalstu jaunsargiem visu gadu garumā un iniciatīvu jaunsargu kustības
atjaunotnē.
Zemessardzes vadības apsveikumi
vakara gaitā mijās ar skolas audzēkņu
un Zemessardzes ansambļa „Junda”
patriotiskajām dziesmām, aktīvāko
jaunsargu apbalvošanu.
Jaunsargu vadītājam Ē.Grinevicam
„Gods kalpot Latvijai!” nācās sacīt
vairākkārt, īpaši pēc jaunsargu aiz-

raujošā demonstrējuma – automāta
izjaukšanas un salikšanas. Kad Dāvis
to meistarīgi izdarīja ar aizsietām
acīm, klātesošie bija sajūsmā.
Šodien ne viens vien kapteinis
vai majors saka: „Biju Ozolnieku
jaunsargs.”
Ar kādām domām dzīvo jaunsargi
šodien?
Adelīna (9.B klase): „Te iemāca
daudz ko, kas dzīvē noderēs. Iespējams, ka izvēlēšos militāro karjeru.”
Dāvidam (8.A) spilgtā atmiņā palicis
pēdējais pārgājiens mīnus 14 grādu
salā 24 stundu garumā. Protams, ar
ekipējumu! Mareks (9.A) iegūstot
fizisko rūdījumu un jaunas zināšanas – to, ko vīrietim prast ir goda
lieta. Osvalds (7.A) atzīst, ka dažbrīd
pietrūkstot spēka, taču drošs balsts
esot biedri: „No klases esam četri
puiši.” Lauma (11.) pārliecināta:
„ Jaunsargos gūstu pārliecību par
saviem spēkiem. Pārvarēju bailes,
kad ar virvi nācās laisties lejup no
koka. Noteikti iestāšos Zemessardzē, iespējams, ka dzīvi saistīšu ar
militāro dienestu.”

Nepārspēta ir Dāvja (10.) pieredze – viņš jaunsardzē ir ... 10 gadus!
„Pirmajā klasē mācoties mājupceļā
no pārgājiena „atceļoju” kādā somā,
tagad mazos stiepju pats. Studēšu
Aizsardzības akadēmijā vai būšu
speciālo uzdevumu vienībā.”

Dozimetrs rēca vienā rēkšanā
Cenu pagasta iedzīvotājs Vilnis Zeltiņš ir viens no novada
černobiliešiem.
„Fotogrāfijas no tām dienām?
It nevienas! Prātā visiem mums
bija viena doma – izturēt! Tveice
+ 30°C, nepārtraukti karsē saule,
viss vienos putekļos, lauki apkārt

izkaltuši sarkani.”
V. Zeltiņš absolvēja LLA „mehus”,
strādāja sovhozā „Lielupe” par inženieri. Tieši no sovhoza arī tika
„savākts”. PSRS armijā Vilnis bija leitnants – šo militāro pakāpi viņš ieguva
studiju laikā, kad mācību procesā īpaši
svarīga bija Militārā katedra.
Černobiļas AES otrajā gadā pēc

avārijas latvietim nācās komandēt
igauņus un lietuviešus – „šķūrējām ar
ekskavatoru gružus, tad vedām prom.
Briesmas apjēdzām! Japāņu dozimetrs
uz tālās Kijevas šosejas rēca vienā
rēkšanā. Es saviem puišiem ik pa
pusstundai ar varu uztiepu likt mutei
priekšā aizsegus. Kaut no papīra,
tomēr līdzēja!”

Avārijas iemeslus V.Zeltiņš izskaidro: „Černobiļas būve jau pati par sevi
konstruktīvi nebija laba. Zemā līmenī
bija apkalpošana. Bezatbildīgums! Lūk,
par katru cenu vajadzēja trakot – AES
palaist „dosročno”, uz 1.maiju. Tā jau
bija valsts sistēma – ķert, grābt, bet
nodot pirms termiņa!”

Anna Veidemane
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Cilvēks nedrīkst ierūsēt
Dalbes baznīcas tuvumā
atrodas mājas „Atbrīvotāji”.
Tagad to saimnieks ir Guntars
Vagners.

pa visu pasauli”.
Bieži vien jauns cilvēks jūtas
garīgi sapluinīts, neatrod savu
vietu dzīvē. Kā līdzēt?”
- Noteikti var palīdzēt izglītība. Izglītots cilvēks atradīs izeju. Pamatus
mākslas izpratnei ir jāliek bērnībā. Ja
to nedara ģimenē, tad atliek bērnudārzs un skola. Ja pedagogs ir radošs,
ar redzesloku, aizrautīgs, kam tuva ir
mākslas pasaule, spēs veidot audzēknī garīgas pilnveides nepieciešamību.
Tāda ir mana pieredze.

Viņa vizītkarte ir visai iespaidīga:
tēlnieks, docents, Latvijas Amatniecības kameras meistars, akmeņkalis,
Mg. art. un Mg. paed.
- Par ko vēstī māju nosaukums
„Atbrīvotāji”?
- Tad, kad 1936.gadā zemes gabalu
nopirka mani vecvecāki, tam jau bija
šāds nosaukums. Kā dzirdēju no
tēva, agrāk tur bijis mežs. Nācies līst
līdumu. Tā zemīte tika atbrīvota no
koku celmiem.
Vecaistēvs bija Valsts bankas
Jelgavas nodaļas galvenais grāmatvedis, kas netālu no Misas upes
izlēma uzbūvēt māju. Kas zina, kā
būtu attīstījusies saimniecība, ja
neiesāktos karš. 1940.gadā es netiku
izsūtīts nejaušības dēļ. Vecvecākus
kara gaitas aizveda uz Vāciju. Mans
tēvs tolaik bija iesaukts vācu armijā,
Kēnigsbergā saņemts gūstā, tad sekoja gadi filtrācijas nometnē. Viņam
laimējās pārnākt tēvzemē. Dzīvoja
Rīgā, izmācījās par elektriķi. „Atbrīvotājos” dzīvot nedrīkstēja. Tā arī es
uzaugu Rīgā, taču tēva sapnis – savs
kaktiņš, savs stūrītis zemes arī man
iegūla sirdī.
- Tagad sapnis piepildīts
- Mantojumu saņēmu drūmu: saimniekoja armijas „činavnieks”, kura

- Šāda līmeņa skolotājus maz
atradīsit. Un ja skolas gadi pasen
garām ...
- Bet kas liedz jebkurā vecumā pilnveidoties? Mainīties? Mācīties? Pašmācībai šodien tik daudz iespēju!
dēliem iespaidīga cietumu pieredze.
Ar māsu uzņēmāmies saimniecības
rūpes. Bet kā nopietni apstrādāt
zemi, ja tehnikas nekādas? Zemnieks
no manis nav iznācis, vairāk mani
saistīja tēva mākslinieciskā pasaules
uztvere – viņš spēlēja vijoli, gleznoja.
Māsa izstudēja par arhitekti. Mācījos
Rozentāla Mākslas vidusskolā, patika
gleznot, bet sevi atradu tēlniekos
Mākslas akadēmijā.
- Kā izjūtat atšķirību tēlnieka
un gleznotāja lietu, pasaules
skatījumā?
- Glezniecība ir realitātes imitācija
plaknē, bet patieso formu varam
atspoguļot reālajā telpā.

- Esat maģistrs mākslā un
pedagoģijā. Kā satuvinājušās šīs
nozares?
- Pavisam prozaiski. Lai izvairītos
no iesaukšanas PSRS armijā, aizgāju
strādāt uz lauku skolu. Dienestu
uzskatīju par zaudētu laiku. Pēc 3 gadiem kļuvu „lietišķajos” pasniedzējs,
vēlāk tēlniecības nodaļas vadītājs.
Patlaban Rīgas Celtniecības koledžā
topošajiem arhitektiem un restauratoriem mācu veidošanu, zīmēšanu un
citus priekšmetus.
- Lielā mērā sabiedrībā valda
masu kultūra, komercializācija.
Trāpīgi izsacījies Imants Ziedonis: „Kultūras surogāts vazājas

- Jūsu sacītais sakrīt ar paša
centieniem darboties, nemitīgi
krāt jaunas zināšanas. Neierūsēt.
- Katram ejams savs ceļš, bet
paļauties laiskumam nedrīkst. Kas
bija mūsu valsts dibināšanas pamatā?
Idejas, mērķis un sūrs darbs.
- Akadēmiķis Jānis Stradiņš
izteicies, ka esam nokļuvuši Eiropas pažobelē. Kā latvietim kļūt
par īstu eiropieti?
- Atkārtošos: ar izglītību un darbu.
Un dzīvi izprast tās daudzveidībā
palīdzēs māksla.


Anna Veidemane

Nodejota pirmā desmitgade
18.maijā plkst.13 Garozas
pamatskolā savu 10 gadu pastāvēšanas jubileju atzīmēs
deju kopa „Garroze”.
Tagad notiek nopietna gatavošanās
deju mēģinājumos. Uz pasākumu tiek
aicināti draugu kolektīvi „Magnolijas”
no Rundāles, „Zīle ” no Remtes, „Vēl
aizvien” no Bikstiem, „Ciecerīte ”
no Saldus, „Sens tik sens” no Glūdas
, „Vakarvējš” no Vircavas, „Saulessvece” no Lielvircavas, „Rudens roze”
no Jelgavas Latviešu biedrības.
Mūsu deju kolektīva izveidei paldies jāsaka skolotājai Maijai Medinikai un bijušajai bibliotekārei Lilitai
Belovai. 2003.gada 6.martā Garozā
Pakalpojumu centrā „Eži” dalībnieces
ieradās uz savu pirmo mēģinājumu.
Deju kopas „Garroze” dalībnieces
desmit gadu garumā ļoti aktīvi darbojas. Piedalījušās dažādos novada un
reģiona pasākumos, sniegušas lab-

darības koncertus pansionātos. Kopā
ar jaukto kori „Svīri” koncertējušas
Ungārijā un Čehoslovākijā. Dejotājas
ir vecumā no 48 līdz 77 gadiem. Senioru dejas ir iespēja „vēlīnos gadus”
piepildīt ar satura bagātību. Tajās var
rast možumu un spēku.
Kopš kolektīva dibināšanas ir mainījies dalībnieču sastāvs, taču ieguldītais vadītājas Maijas Medinikas darbs
10 gadu garumā ir redzams. Viņa katrā
dejotājā ir ielikusi daļiņu no savas sirds
siltuma, pratusi atrast kontaktu ar
katru dejotāju. Kopā ir izdzīvoti gan
prieki, gan bēdas. Prieks par katru
jaunu apgūtu deju. Dejās pats svarīgākais ir rēķināšanās ar citiem, atbildība
par katru mēģinājumu un koncertu.
No pirmās kolektīva dibināšanas
dienas bez pārtraukuma dejo : Anita
Valtere, Inta Valentīna , Ilze Kellerte,
Līvija Politere , Ausma Bluka, Dagnija
Reiniece, Iveta Vāvere, Anda Plikša.
Kolektīvam ir pasniegtas 46 pateicības

par piedalīšanos pasākumos.
2014.gadā no 19. – 21.jūnijam Rīgā
notiks starptautiskais Senioru festivāls. Esam uzaicinātas uz deju kopas
„Rudens rozes” 10 gadu jubilejas pasākumu Jelgavā, starptautisko Senioru
deju festivālu no 29.09.13 – 01.10.13
uz Tallink prāmja „Rīga - Stokholma

- Rīga”. Mēs aicinām savā kolektīvā
jaunas dejotājas un dejotājus.
Paldies vadītājai Maijai Medinikai
par ieguldīto darbu un dejotājām par
degsmi darboties un priecēt sevi un
skatītājus!

Anda Plikša,
Salgales pagasta kultūras darbiniece
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Ozolnieku amatierteātris
jaunās krāsās
Rūdolfa Blaumaņa 150. jubilejas gads Ozolnieku amatierteātrim bijis ļoti veiksmīgs.
Ērgļos notika R.Blaumaņa dienas,
kuru mērķis bija gan godināt dižo
vārda meistaru, gan izvēlēties valstī
labākos iestudējumus Dziesmu un
deju svētkiem. Brīvdabas muzejā
Ozolnieku aktieru sniegumu varēs
skatīt 29.jūnijā.
Uz gada labāko izrādi Ērgļos pretendēja 23 amatierteātri – konkurence bija nopietna. Uzvaras lauri tika
Ozolniekiem.
Veiksmīga režisores Daces Vilnes ansamblim bija arī Latvijas
amatierteātru iestudējumu skate
„Gada izrāde 2012”. Reģiona mērogā
R.Kūnija luga „Bīstams pagrieziens”
59 izrāžu sāncensībā tika atzīta par

vienpadsmito labāko.
Žūrijas eksperta režisora Valda
Lūriņa novērtējums Ozolnieku amatierteātrim var būt lielisks stimuls
radošai tālākvirzībai: „Ļoti žēl, ka
finālā neiekļuva Ozolnieku „Bīstams
pagrieziens”.
Jaunās krāsās, saskaņotā aktieru
ansambļa saspēlē ieskanējās režisores D.Vilnes „Skroderdienas
Silmačos” iestudējums. Tas raisīja
pārdomas par režisora profesiju, kur
viens no būtiskākajiem aspektiem ir
uzminēt personāžu būtiskākās ilgas,
noformulēt viņu vēlmes konkrētās
darbībās. Iedziļināties autora pasaulē
un laikā.”
Cerams, ka topošā L.Helmanes
izrāde „Rudens dārzs” – psiholoģiskas ievirzes luga – būs jauna virsotne
māksliniecisko atradumu ceļā.

Latviešu valodu apgūstu pašmācībā
Ķīniešu interese par Latviju, tostarp Ozolniekiem,
pēdējā laikā pieaug, jo viņiem
ir iespēja līdz ar īpašumu
iegūt uzturēšanās atļauju
Šengenas valstīs.
Yue Zhang ar dzīves biedru Qibinu Jang Ozolniekos dzīvo kopš
2012.gada augusta.
Kā pareizi izrunāt 31 gadu vecās
ķīnietes vārdu? Paskaidrojums nedaudz pārsteidz: „Mani tagad sauc
Sintija. Uzvārdi man un vīram ir
atšķirīgi, jo Ķīnā pēc apprecēšanās
tos nemaina.”
Sintija, absolvējusi Šanhajas universitāti, strādāja loģistikā, tagad

ir namamāte. Četrgadīgā meitiņa
Dinija apmeklē bērnudārzu.
Kāpēc iegādāts dzīvoklis Ozolniekos? Tā esot izdevīga vieta
vīram, kas darbojas mārketingā
starp Ķīnu un Eiropu.
Sarunas norisē vispārsteidzošākais bija, ka tā gandrīz pilnībā
notika latviešu valodā. Astoņos
mēnešos iegūta prasme sazināties,
kaut arī „latviešu valoda ir grūta,
tāpat kā ķīniešu.”
Kā norit valsts valodas apguve?
„Tā ir pašmācība. Izmantoju grāmatas un latviešu – angļu, angļu
– latviešu vārdnīcas. Skatos TV
raidījumus. Mūsu mājā ir labi kaimiņi, cenšos runāt latviski. Arī vīrs

mācās latviešu valodu. Meitiņai
dārziņā ir daudz latviešu draugu.”
Sarunā atturīgais dzīvesbiedrs
iesaistās savdabīgā veidā – tikko
„aizķeras” kāds vārds, tas zibenīgi
tiek atrasts viedtālrunī trīs valodu
secībā. Pagaidām viņa saziņas valoda ir angļu.
Kad Sintijai pastāstu, ka Latvijā
dzīvo cittautieši jau desmitiem
gadu, bet nespēj (vai nevēlas) komunicēt pamatiedzīvotāju valodā,
viņa tam gandrīz vai nenotic. Kādēļ
tā? Sarunu neizvēršu, jo tad nāktos
stāstīt arī par pašu latviešu mīksto
mugurkaulu.
Ozolniekos ķīniešu ģimenītei ir
draugi tautieši, taču visvairāk to

esot Rīgā. „Mums patīk klusums,
maz cilvēku. Ķīnā ir meži, bet
retumis. Latvijā tie ir skaisti, bieži
ejam pastaigāties.” Ēdienkarti gan
nācies pārkārtot – „Ķīnā ir dzīvie
produkti, lielā izvēlē zivis. Ēdiens
ir veselīgs, garšīgs. Tagad mēs gan
veikalos, gan tirgū pērkam gaļu,
dārzeņus, sieru. Dinijai garšo itin
viss.”
Vai mēs protam novērtēt gaisu,
ko elpojam?
Ķīniešu laulātajiem draugiem tā
ir īpaša vērtība.
Kad ierosinu nofotografēties,
Sintija atvēcinās: „To nu gan nē!”


Anna Veidemane

Latgaliešu saiets
Ozolniekos
Ozolnieku tautas nams pulcināja novada, Jelgavas un
tālāku vietu latgaliešus.
Saieta programma bija ļoti daudzveidīga.
Bērzgales folkloras kopa dziedot
jau pus gadsimta, braši grīdu dimdināja Lendžu pagasta „Ūdziņa”
dejotāji, bet amatierteātris parādīja fragmentu no Antona Rupaiņa

lugas „Dzimtā zeme”.
Dažādās izpausmēs sevi pieteica
mājinieki.
Par Latgali un tās ļaudīm vēstīja
videofilmas, mūzikas izdevumi,
grāmatas, kā arī Pētera Gailuma
keramika.
Kurš gan ar TV starpniecību nav
iepazinis muzicējošo Igauņu ģimeni
no Latgales? Pateicoties viņiem,
ballēšanās ieilga līdz rītausmai.
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Dalība retro rallijā , kas ... nenotika
„The Pioneer Run”, kas
notiek Anglijā, ir prestižākais
retro motociklu rallijs pasaulē.
Šogad tas notika (nenotika)
75.reizi.
Pārrakstīšanās kļūdas nav.
Rallijam bija pieteikušies 387 moto
braucēji no visas pasaules, taču ieradās gauži mazs pulciņš. Sacensības
oficiāli tika atceltas laika apstākļu
dēļ. Ziema angļiem parādīja savu
spēku: trasē ledus, vietām varenas
kupenas, pat vilciens tika ieputināts,
četri cilvēki nosaluši.
Latvijas komanda: Juris Ramba ar
dēlu Robertu un Alfreds Zamockis
ziņu par sacensību atcelšanu saņēma
teju pie starta vietas. Doties mājup?
Saujiņa retro moto fanātiķu izlēma
paspēkoties trasē, arī Juris Ramba ar
savu REX/JAP (1913), viņa 19 gadus
vecais dēls ar RUSSIA/FAFNIR
(1903), bet Ozolnieku motokrosists –
ar 1910.gadā ražoto „PREMIER”.
Kādā pēcpusdienā A.Zamockis interesentiem dalījās savos iespaidos.
Moto pasaulē pazīstamais Fredis mīl
humoru, asprātības, viņa stāstījumā
brauciens bija traka dēka ar visai
kritiskiem brīžiem.
Trase – koplietošanas ceļš ar lat-

vietim neierasto satiksmes kreiso
pusi. „PREMIER” nav ātruma pārslēdzēja, manipulēt nācās ar sajūgu.
Gan bremzēšana, gan braucamā
iedarbināšana ir smalka māksla, jo
„tikko kā atlaid sajūgu, motors noslāpst.” Tā kā „PREMIER” Alfreda
rokās nonāca no kāda nīderlandieša
tikai aizvadītajā rudenī, īsti ar to
sarast mājās neizdevās. „Knifus”
vajadzēja apgūt Anglijā – arī motora
dzinēja eļļošanu brauciena laikā manuālā veidā.
Vispārēju interesi retro braucamo
vīru sabiedrībā izpelnījās tricikli.
Alfreds: „Tricikls – liela kulba ar trim
riteņiem. Priekšējais sēdeklis 1896.
gada modeļiem ieprojektēts lēdijām,
taču, tā kā neviena dāma bargajā
ziemā neuzdrīkstējās ieņemt šo goda
vietu, tur tika ievietots ... manekens.
Skats efektīgs!”
Braucēju rezultāti netika novērtēti
laika vienībās, tikai ar atzinību.
A.Zamocka ieguvumu pūrs esot
bagātīgs – gods un lepnums startēt
vienā komandā ar Juri Rambu – aktīvāko motociklu kustības aizsācēju
Latvijā, aizrautīgu sacīkšu braucēju
un „tehnisku perfekcionistu.” Ozolnieku mototehnikas kolekcionārs
atkal esot izbaudījis motobraucēja

Turnīram –
starptautiskais statuss
“Ozolnieku kauss džudo 2013”
sacensības notika Ozolnieku sporta
namā.
Tagad turnīram ir piešķirts starptautiskais
statuss. Šogad atbrauca viesi no Krievijas un
Lietuvas, sacensībās piedalījās vairāk kā 200
cīkstoņu. Sacensībās piedalījās divas zēnu
grupas 2002. un 2004. dzimušie un jaunāki,
un divas meiteņu grupas 1997.-1998.g.dz.,
un 1999 un jaunāki. Par turnīra uzvarētāju
kļuva mūsu novada pārstāve Darija Černikova (attēlā). Startējot vecākajā grupā, Darija
ieņēma otro vietu. Liels paldies par atbalstu
Ozolnieku novada domei.

Rimants Štopis

Spēlēsim volejbolu un orientēsimies!
Novada spartakiādes volejbola laukumā tiksimies 14.maijā plkst.18.30!
Spēlēsim otrdienu vakaros.
Šogad spartakiādē pirmo reizi piedāvājam tradicionālās orientēšanās
sacensības vīriešu un sieviešu konkurencē. Tiekamies 19.maijā plkst.11.
Būs iespēja iepazīt neizbraucamas taciņas, palasīt sēnes un puķītes. Apmaldīties nebūs iespējams!

Ozolnieku sporta centrs

kaifu. Piecās apmeklētajās angļu
restauratoru darbnīcās bijis ko skatīt!
Lielā vērtē ir jauniegūtie kontakti ar
„brālības” kolekcionāriem.
Tikšanās ar cunftes brāļiem būs
visai drīz – Latvijā, 600 kilometru
garajā „Kurzemes riņķī”.
Kādubrīd, stāstot par pieredzēto,
valodīgais Alfreds kļuva pavisam
nopietns. Cik pasaule apdraudēta,

latvieši izjutuši, sastopoties ar pretterorisma vienībām: „Pārmeklēja
mūs pamatīgi.”
Kā allaž, Alfreds bilst, ka retro
tehnika sniedzot dzīvesprieku –
braucējam un skatītājam. Angļu zemē
pieredzētais esot bijis iespējams,
pateicoties novada domei.


Anna Veidemane

Edija panākums kumitē
Rīgas Olimpiskajā sporta centrā notika ikgadējais turnīrs
„FUDZI CUP”.
Sacensībās piedalījās ap 500 dalībnieku vecumā no 5 līdz 17 gadiem no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas.
Spilgti sevi pieteica Edijs Gulbis no Ozolniekiem 16 – 17 gadu vecuma
grupā kategorijā kumitē – kā otrais labākais, apsteidzot konkurentus.

Floristikas klubiņš Ānē
Vai Tavas mājas Lieldienās bija
skaisti izrotātas? Nē? Nākamgad tā
var būt! Neuztraucies un nāc pie
mums! Tagad mēs protam jau daudz.
Pasniedzēja Marina mūs iemācīja
krāsot olas, dekorēt šķīvīšus ar dekupāžas palīdzību. Tā ir pārsteidzoši
interesanta rokdarbu tehnika, lai veidotu dizainu dažādiem priekšmetiem.
Dekupāžu var izmantot porcelāna,

plastmasas, koka, papīra, stikla un pat
auduma izrotāšanai. Un tas vēl nav
viss. Vai zini, cik vienkārši un skaisti
var izdekorēt telpas ar koku zariem
vien? Nāc, un visu pats redzēsi!
Ānes kultūras namā bibliotēkas telpās ceturtdienās no plkst.16 līdz 17.30
darbojas florististikas fanu klubiņš.
Ikviens mīļi gaidīts!

Ānes floristi
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Mīļi sveicam maija jubilārus!

Dalbes
ev. luteriskajā
draudzē

Ozolnieku
tautas nams

Sirds no maziem, spožiem mirkļiem,
Pārtop krāsu melodijā,
Pasniedz roku dzīves priekam,
Kas vēl būs un kas jau bija!

4. maijā Pavasara svētki „Raiti ritam – ritam rīdi!” pie tautas nama.
Plkst.11 – 14 tirdziņš (AICINĀM TIRGOTĀJUS!)

Lilija Berķe 95
Jons Galvanovskis 90
Ausma Balode
Zofija Jurševska
Antonija Braunere
Gaida Dumpe
Vitauts Kesmins
Irmina Bogdanova
Viktorija Brice
Valentīna Dokuko
Ināra Vīgupa
Lidija Kovaļevska
Ņina Platonova
Jevgenija Akmeņkalne

Plkst.11 svētku atklāšanas koncerts „Pavasara balsis”. Piedalās TN bērnu
un jauniešu muzikālais teātris „Nianse”. Ieeja brīva.
Plkst.11 – 15 aģentūras „Sniega cilvēks” atraktīvas sporta un izklaides
atrakcijas bērniem un pieaugušajiem. Ieeja brīva.
Plkst.12 – 13 Rīgas zvēru dārza raibais ducis! Ieeja brīva.
Plkst.13 – 14 Liepājas ceļojošā leļļu teātra „Maska” muzikāla izrāde
„Draudzēsimies!” un rotaļas bērniem! Ieeja brīva.
Plkst.14 izrāde ”JAUCĪBAS UN NEJAUCĪBAS”. Titullomā Lāsma Kugrēna.
Ieeja: Ls 4,00 (Biļešu iegāde Ozolnieku TN un Biļešu paradīzes kasēs).

Elza Kausa
Edīte Krāģe
Glikērija Lavrenova
Jevgenija Tarabanova
Lidija Skane
Novada dome


Apsveicam
Edvīnu Jansonu sakarā ar
astoņdesmito dzīves jubileju
un dzejas krājuma „Nāc sirdi
sasildīt” klajā laišanu.

Novada volejbola komandu
„POLIURS / OZOLNIEKI” ar
izcīnīto 2. vietu SCHENKER
līgas Latvijas čempionātā vīriešu komandām 2012./2013.gadā!



Novada dome

Pateicība
Izsaku pateicību SIA „Poliurs”, SIA „Geor”, SIA „HCT Automative” par finansiālu atbalstu dalībai starptautiskā konkursā SanktPēterburgā „Russkaja Skazka”. Konkursa 4.klases akordeonists
Raivo Tambergs ieguva III pakāpes laureāta diplomu.

Edīte Brūniņa, Ozolnieku Mūzikas skola

Apgūsti angļu valodas prasmes!
Angļu valoda pieaugušajiem tAutas namā

 Angļu valoda bez priekšzināšanām: P/T 18:30 - 20
 Angļu valoda ar priekšzināšanām: apmācību laiks pēc vienošanās.

Plkst.16.30 TN amatiermākslas kolektīvu un vieskolektīvu sezonas
noslēguma koncerts „Ak, vizbulītes!”. Ieeja brīva.
No 15. maija TN pieaugušo gleznošanas studijas dalībnieku darbu
izstāde.
Kases darba laiki P.O.T.C. 10 – 20, tālrunis 26525350, 63050144,
e-pasts tautasnams@ozolnieki.lv.

OZOLNIEKU MŪZIKAS SKOLĀ
uzņem jaunus audzēkņus
2013./2014.m.g.
Pirmdien, 3.jūnijā plkst.15 – 18 bērnus vecumā no
7-12 gadiem aicinām spēlēt: klavieres, akordeonu,
saksofonu, trompeti, flautu, vijoli, čellu, sitamos
instrumentus.
Bērnus vecumā no 6 gadiem uzņemsim mācībām sagatavošanas grupā.
Bērnus un pieaugušos bez vecuma ierobežojuma aicinām apgūt instrumentu spēli interešu izglītības programmās.
Vecāku tikšanās ar skolas vadību un konsultācijas ceturtdien, 30.maijā
plkst.17. Stājoties mūzikas skolā, bērnam jāsagatavo viena latviešu
tautas dziesma.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pārbaudījumam pa tālruni
63022892; 29229482.

uzņem jaunus audzēkņus
mācībām 1. klasē 2013./2014.m.g.
šādās izglītības programmās:

Angļu valoda bērnien no 4-6. g. v. :

 Angļu valodas apmācība dziesmu un rotaļu veidā, sākot no 1. jūnija:
2 x nedēļā pa 30 min.

• Klavierspēle - 7.- 10.g.v.

Angļu valoda skolas vecuma bērniem un jauniešiem:

• Pūšaminstrumentu spēle - 10.- 13.g.v.
(flauta, klarnete, saksofons, trompete, mežrags, eifonijs)

• Ģitāras spēle - 9.- 12.g.v.

 Angļu valodas apmācība ar un bez priekšzināšanām,sākot no 1. jūnija:
2 x nedēļā pa 60 min.

• Sitaminstrumentu spēle - 8.- 12.g.v.

Pirmā nodarbība jebkura vecuma interesentam bez maksas.
Maksa pieaugušajiem 4 LVL, bērniem 2.5 LVL, skolēmiem 3 LVL par nodarbību.

• Vizuāli plastiskās mākslas pamata programmā - 10.- 12.g.v.

Pieteikšanās un info pa tel. 29297781 (Diāna Fogta).

Salgales MS Emburgā.

Aizsaulē aizgājuši
1929
1941
1930
1934
1955
1937
1955
1922
1924
1929
1939
1921
1953
1920
1944
1947
1941
1948
1927

Reģistrējoties jāiesniedz dokumenti:
dzimšanas apliecības kopija, ārsta izziņa, izziņa par
deklarēto dzīves vietu, vecāku iesniegums (skolas forma)

Dzidra Rimoviča
Viesturs Rozentāls
Ārija Ručevica
Zinta Štelmahere
Zinaida Ustinova
Austra Vadniece
Vilhelms Vasiļonoks
Jānis Vekša
Ārijs Arnolds Vētra
Rihards Vītols
Vera Zabele
Marija Feldmane

19.05.2013.
plkst.14 Vasarsvētku – Svētā
Gara svētku dievkalpojums
26.05.2013.
plkst.14 Trīsvienības svētku
dievkalpojums
09.06.2013.
plkst.14 dievkalpojums
23.06.2013.
plkst.14 dievkalpojums

Salgales pagastā
notiks suņu un
kaķu izbraukuma
vakcinācija pret
trakumsērgu
18.maijā
plkst.10 Garozā
pie veikala Vesko
plkst.11 Griķos
plkst.12 Jaunbērziņos
no 12 – pagasta iedzīvotājiem ārpus ciematiem
(piebraukšana par velti) pieraksts līdz 17.maijam.

25.maijā
plkst.10 Emburgā
plkst.11 Rencelēs
no 11 – pagasta
iedzīvotājiem ārpus
ciematiem (piebraukšana
par velti) – pieraksts
līdz 24.maijam.
Vakcināciju veiks
veterinārārste
Dina Circene (Salgales
pag., tālr.: 29185709).
Vakcinācijas laikā būs iespēja veikt arī kompleksās
potes un iegādāties attārpošanas medikamentus.

• Interešu izglītības programmā „Mākslas studija” - 6.-9.g.v.

Uzņemšana 30.maijā, 4.,6.jūnijā plkst. 15 -19
Anna Adamaite
Leongina Agejeva
Alla Babule
Edīte Bērziņa
Oļegs Brokans
Elvira Emasova
Leonīds Gaščuks
Konstancija Gulbe
Zinaida Herbsta
Arvīds Hofnungs
Viktors Ivanovs
Jānis Kakstāns
Voldemārs Liepa
Elza Loseva
Gaļina Ļevencova
Anatolijs Maskaļkovs
Jaņina Nilova
Velta Plekša
Teofils Rēdiņš

12.05.2013.
plkst.14 Mātes dienas dievkalpojums

1929
1954
1933
1936
1920
1920
1942
1929
1937
1931
1921
1946

Konsultācijas no 27.- 31. maijam
Informācija pa tālr.: 26572618 (Anda Silgaile)

Ozolnieku Zooaprūpes centrs atgādina, ka iestādes
darba laikā bez iepriekšējās pieteikšanās var reģistrēt mikročipētu suņi, kaķi vai fretku nacionālajā datu bāzē. Reģistrācijas
cena Ls 5, komisijas maksa Ls 2. Īpašniekam līdzi jābūt dzīvnieka pasei un personas apliecinošam dokumentam.
Dzīvniekiem, kuri piedalās izstādē vai uz laiku izbrauc ārpus
Latvijas robežām, mikročipēšana un reģistrācija ir obligāta.
Info: 27788278

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

Izbraukuma vakcinācijas
tūre Ozolnieku un Cenu
pagastos 26.maijā
no plkst.9 līdz 18.
Piebraukšana ārpus ciematiem bez maksas, ciematos –
Ls 2. Trakumsērgas vakcīnai
šopavasar 50% atlaide.
Būs pieejamas attārpošanas un atblusošanas zāles,
kompleksās vakcīnas, pretmeklēšanas tabletes kaķenēm, mikročipi.
Pieteikties līdz 22.maijam pa tālr. 27788278 vai arī
personīgi Zooaprūpes centra
aptiekā Meliorācijas ielā 2
Ozolniekos.
Marina Mihailova,
novada pilnvarotā veterinārārste,
tel. 26323043.

Reģ. nr. 00702098
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki. tālr./fakss 63050241
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors
Iespiests SIA «Jelgavas tipogrāfija»

