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Ozolnieku vidusskola
ieguvusi jaunu veidolu
Nepieciešamību paplašināt
Ozolnieku vidusskolu nosacīja pati dzīve: nepiemērotie
mācīšanās apstākļi skolēniem
patlaban un izvērtējums, kāda
vajadzība pēc skolas būs jau
tuvākajā laikā.
Tagad Ozolnieku vidusskola ir
iespaidīga četrstāvu ēka. Februāra
vidū komisija pieņēma ekspluatācijā
objekta 1.kārtu.
Daļēji izmantojot Valsts kases
kredītu, būvi finansējusi novada
pašvaldība. Kopējās izmaksas –
Ls 853188,43. Būvtilpums – 5700 m3.
Būvprojekta autors ir SIA „Alžāni”, bet būvuzņēmējs – pilnsabiedrība „JPG 2 B”.
Būvprojektētāju iecerē bija jauno
stāvu iekļaut arhitektoniskā kontekstā ar vecās skolas ēku, tāpēc augšstāvs ir ietērpts metālā. Ir radīts
harmonisks koptēls ar veco namu,
balstoties uz vienotiem kompozīcijas principiem, lai gan pielietoti ir
citi paņēmieni.
Pirms vidusskolas rekonstrukcijas galvenās ieejas kāpnes attiecībā pret skolas apjomu izskatījās

nesamērīgi lielas. Tagad tās pie
jaunā ēlas apjoma ir proporcionāli
samērīgas.
Pārdomāta ir katras telpas izveide atbilstoši funkcionalitātei.
Par telpu krāsojumu ir piedomāts
īpaši: A korpusā dominē olīvzaļa
krāsa, B korpusā – oranža, bet C
spārnā - saulaini dzeltens tonis.
Pievilcīgs sabalsojums ir grīdas
segumam ar sienu krāsojumu.
Klasēs sienu krāsojums ir attu-

rīgos pasteļtoņos – kā jau lietišķās
telpās, kur norit darbs.
Būvnieki atzina, ka šis bijis grūts
objekts. Veco sabalsot ar jauno nav
vienkārši, vieglāk ir būvi celt no
jauna.
Todien vislaimīgākā bija skolas
direktore Klāra Stepanova, paužot
prieku par savas ieceres piepildījumu. Pateicības rakstus glītā ierāmējumā saņēma vesels pulciņš būvei
piesaistīto projektētāju, celtnieku

un pašvaldības vadītāju – gan par
novada domes izpratni izglītības
kvalitātes paaugstināšanā, gan fizisko un intelektuālo ieguldījumu,
kā arī personisku ieinteresētību un
veiksmīgu problēmu risinājumu.
Direktores izsacītā pārliecība:
„Nešaubos, ka skaistā vide skolēniem radīs vēlmi mācīties”.
K.Stepanova lēš, ka aprīkojums
un mēbeles varētu tikt sagādātas
maijā.

Iespēja jauniešiem
izglītoties un atpūsties
Durvis ir vēris jauniešu iniciatīvu centrs
Ānē.

Lentu pārgriež novada domes
priekšsēdētājs M.Ainārs un Šveices
vēstnieks Latvijā V.Hafners

Centrs tapis, pateicoties Šveices un Latvijas
valstu līgumam, kas vienojušās atbalstīt jauniešu
aktivitātes. Savu ieguldījumu veicināt jauniešu
ekonomiskās un sociālās aktivitātes sniedz arī
iesaistītās pašvaldības.
Atbalsts jauniešu multifunkcionāliem centriem
Latvijā sastāda 4 miljonus Šveices franku jeb 2,2
miljonus latu.
Centra atklāšanas pasākumā, stāstot par Latvijas un Šveices projektiem – mazināt sociālo
nevienlīdzību, īpaši valsts perifērijā, Šveices
vēstnieks Latvijā Valters Hafners atzina, ka viņš
kā četru jauniešu tēvs labi izprotot jauno cilvēku

vajadzības.
Vēstnieks uzsvēra, ka „bez Ozolnieku pašvaldības atbalsta mēs šodien šeit nebūtu”.
Par iespēju Ānes un tuvākās apkaimes jauniešiem pulcēties kopā pateicās novada vadītājs Māris Ainārs, akcentējot faktu, ka kopējais Šveices
atbalsta fonda finansējums Latvijai ir aptuveni 60
miljoni Šveices franku jeb apmēram 33 miljoni
latu, izsacīja novada domes ieceres – jauniešu
centrus izveidot Ozolniekos un Emburgā.
Novada domes izpilddirektors Pēteris Veļeckis
atzina, ka salīdzinājumā ar lielajām pilsētām lauku
teritorijās dzīvojošie ir apdalīti – „šī nevienlīdzība
ir jāmazina, šodien tiek sperts šāds solis.”
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Novada domes
februāra sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt novada domes
2013.gada iepirkumu plānu.
- Apstiprināt novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.
- Apstiprināt papildinājumus
Ozolnieku novada pašvaldības
iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksās.
- Uz Ozolnieku novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstīt 15 neapbūvētas zemes
vienības.
- Izslēgt no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas /VAR
IS/ 43 adreses.

- Uzņemt PII iestādēs.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Nodot novada pašvaldības īpašumā zemes gabalu Saules iela 3,
Ozolnieku pagastā.
- Izmaksāt pabalstu sakarā ar
nenodrošināšanu ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē 9 personām.
- Atbalstīt novada sportista,
Latvijas vieglatlētikas U23 izlases kandidāta gatavošanos dalībai
Eiropas čempionātam U23.
- Atbalstīt piedalīšanos LR Izglītības ministrijas izsludinātajā
projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un
to darbības nodrošināšanai”.

Lielveikals top

Kā jau ”OA” vēstīja, ar novada domes lēmumu SIA „Ozolnieku
bode” ir izīrēts zemes gabals pie Ozolnieku ezera, Rīgas un Eglaines ielu krustojumā.
Patlaban novada būvvaldes sadarbībā ar projekta arhitektu Vari Rungēvicu
tiek izstrādāti teritorijas iekārtojuma principi.

Valsts karoga
izkāršana svētkos
ir obligāta

Pēdējo mēnešu laikā bija
datumi, kad karoga izkāršana
mūsu valstī bija obligāta. To
nosaka „Likums par valsts
karogu”.
Kā šī likuma norma tiek
ievērota novadā?
Informē novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Arnis Joma.
- Pašvaldības policija svētku un
atceres dienās apseko mājas visos
trijos pagastos. Tāpēc arī vēršos
pie iedzīvotājiem, jo patlaban aina
ir nepieņemama.
Policija ir uzsākusi 30 administratīvas lietas sakarā ar to,
ka namsaimnieki nenodrošināja
karoga izkāršanu. Izņēmuma
gadījumi, kad karogu neizkar, ir
ražošanas ēkas un ja nama fasāde
tiek remontēta.
Bieži grēko uzņēmēji, kuru firmas nodarbojas ar tirdzniecību un
pakalpojumu sniegšanu, bet juri-

diskā adrese ir citviet. Nezināšana
te nevietā! Karogam ir jābūt firmas
darbības vietā.
Nākas konstatēt, ka visai bieži
karogs neatbilst likumā noteiktām
prasībām: tas ir izbalējis, bojāts
vai nepareizi novietots. Kāda veikala darbinieki ir iepraktizējušies
iespraust karogu ... starp durvju
rokturiem.
Likumu pārkāpj arī daudzdzīvokļu mājas, kur nav apsaimniekotāju, kā to redzējām, piemēram,
Emburgā.
Atgādinu, ka karoga kātam ir
jābūt baltā krāsā, gals turētājā
smails, karoga augstums no zemes
minimāli pusotra metra.
Ir mājas, kur karogs plīvo visu
laiku, piemirstot, ka sēru dienās
karogs ir attiecīgi jānoformē, mastā
jānolaiž pusmastā.
Daudzi māju īpašnieki vadās pēc
spēkā neesošajiem noteikumiem,
kas paredzēja, ka karogs jāpaceļ ar
saullēktu un jānolaiž ar saulrietu.
Šobrīd spēkā ir Ministru kabineta
noteikumi Nr.405 „Latvijas valsts
karoga likuma piemērošanas noteikumi”, kas nosaka: vietās, kur
Latvijas valsts karogs netiek lietots
pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā
pulksten 9 un nolaiž ne agrāk kā
pulksten 21.
Karogs apliecina cieņu pret valsti, kurā dzīvojam. Nereti nākas
dzirdēt aizbildinājumu – aizmirsu
izkārt. Vai grūti ieskatīties kalendāra lappusēs?
Nepiemirsīsim, ka 25. martā
– Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienā – pie ēkām jābūt
izkārtiem valsts karogiem.

Svinēsim jaunsargu organizācijas gadadienu
Jaunsargu kustībai Latvijā
ir nopietns svars.
Pirms 20 gadiem, 1993. gada 25.
martā, pateicoties jauniešu patriotiskā audzinātāja Vladislava Stafecka aktīvajai darbībai, Ozolnieku
vidusskolā tika nodibināta jaunsargu
organizācija.
Tā bija viena no pirmajām Latvijā.
Tika organizētas jaunsargu mācī-

bu nometnes, veidojās tradīcijas.
Jaunsargi darbojās aktīvi un daudzveidīgi.
Tas bija pamats profesionāli
orientētās valsts aizsardzības programmas apguvei (1995.-2002.) un
profesionāli orientētās robežsargu
programmas apguvei (2000.-2004.)
Ozolnieku vidusskolā.
Visi šo programmu audzēkņi
dzīvoja pusmilitārā režīmā un aktīvi
darbojās jaunsargu organizācijā.

Ozolnieku vidusskolu ir beiguši 105
jaunsargi.
Priecājamies, ka šobrīd skolā
ir atgriezusies jaunsargu kustībavairs ne kā profesionālā apmācība,
bet kā viens no interešu izglītības
pulciņiem Zemessardzes virsseržanta jaunsargu instruktora Ērika
Grinevica vadībā.
Esam nolēmuši atzīmēt Ozolnieku vidusskolas jaunsargu organizācijas 20. gadadienu 2013. gada

12. aprīlī.
Aicinām bijušos jaunsargus, viņu
skolotājus un apmācību instruktorus uz tikšanos skolā 12. aprīlī
plkst.18.30.
Lūdzam savu dalību pieteikt līdz
31. martam skolas kancelejā (tel.
63050688; e-pasts ozolniekuvsk@ozolniekuvsk.lv)
Maija Kārkliņa,
Ozolnieku skolas muzeja vadītāja
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Bez mūsdienīgas
plastmasas taras neiztikt
Izkārtne „Politempo” vēsta,
ka novadā darbu uzsākusi jauna ražotne.
Ar SIA „Politempo” laipni iepazīstināja valdes loceklis Oļegs Nuždins.
Savulaik Olaines plastmasas pārstrādes rūpnīca bija pirmā Padomju
Savienībā, kura uzsāka plastmasu
izstrādājumu ražošanu, izmantojot
izpūšanas tehnoloģijas.
Saskatot perspektīvu, veiksmīga pārorientēšanās
Uzņēmīgais Jurijs Idionovs saskatīja perspektīvu, Latvijai atgūstot
neatkarību.
Uzlabojot aprīkojuma tehniskās
iespējas, rūpnīca pārorientēja savu
darbību uz Latvijas tirgu. Plastmasas
pārstrādes pamattehnoloģijas tika
saglabātas.
Veicot ražotnes reorganizāciju, piesaistot investīcijas, sadalot ražotspēju
pēc tehnoloģijām un sadarbojoties ar
profesionāliem partneriem no SIA
„European Plastic Industries” 2005.
gadā atdalījās izpūšanas produkcijas
ražošanas iecirknis, nodibinoties
firmai „Politempo”. Šī ražotne kopš
pagājušā gada oktobra tagad atrodas
Ozolniekos.
Viens no pārcelšanās iemesliem –
nomas maksa industriālajā biznesa
parkā bija nesamērīgi augsta.

virziens ir mūsdienīgas plastmasas
taras ražošana pārtikas un nepārtikas
produktu uzglabāšanai un transportēšanai.
Produkcija tiek ražota no polietilēna un polipropilēna. Piemērotību
izmantošanai pārtikas rūpniecībā
apliecina LR Veselības ministrijas
inspekcijas izsniegtais produkta
higiēniskais sertifikāts.
Pārtikas produktu glabāšanai, arī
ķīmijas vielām, tiek ražotas dažāda
tilpuma mucas, pudeles, kannas,
kārbas.
Dārzkopības entuziasti ir iecienīFirmai – higiēniskais sertifi- juši 2 un 10 litru lejkannas.
No rūpnieciskiem izstrādājumiem
kāts
SIA „Politempo” galvenais darbības var minēt dažādu diametru gofrētās

caurules un dubultuzmavas gofrēto
cauruļu savienojumiem.
Izstrādājumi tiek eksportēti uz
Igauniju, Lietuvu un Vāciju. Produktu galvenie noņēmēji mūsu valstī ir
veikalu tīkls „Depo”, SIA „Lāči”,
SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca”,
SIA „Poliurs”, AS „Spodrība”, SIA
„Evopipes” u.c.
Eiro ir izdevīgāk!
Ražotnē strādājošo skaits ir neliels, bet perspektīvā virzība ir
paplašināties.
O.Nuždins tam saskata reālu pamatojumu: „Domājam par jaunu
ražošanas iekārtu un aprīkojuma
iegādi, jauniem produktiem, kas

nepieciešami Latvijā, attīstoties
rūpniecībai.
Firma atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā
vietā, paši esam plašās ēkas īpašnieki, mums ir darba pieredze. Ar
biznesa partneriem esam pratuši izveidot stabilas attiecības. Īpaši jāizceļ
mūsu pieredzējušie darbinieki, kam
pa spēkam ir strādāt ar specifiskām
iekārtām.”
Valstī bango kaislības ap eiro
ieviešanu.
Valdes locekļa Nuždina pārliecība:
„Esam par eiro! Kaut vai tāpēc,
ka vēlamies modernizēt ražošanu.
Mums ir nepieciešamas ļoti dārgas
iekārtas, nāksies ņemt kredītu. Eiro
ir izdevīgāk!”

Iespēja jauniešiem
izglītoties un
atpūsties
Jaunajam centram Ānē ir daudz
atbalstītāju un labvēļu, tāpēc apsveikumu un jauku novēlējumu netrūka.
Centra vadītāja Oskara Otgona ziņā ir
piesaistīt apkaimes jauniešus, jo īpaši
neaktīvos, arī skolēnus. Ir izstrādāta
daudzpusīga jauniešu izglītības programma, atliek to īstenot.
Viss Celtnieku ielas 12 otrais stāvs
ir jauniešu ziņā. Mājīgi iekārtotas telpas. Tālumniekiem būs iespēja nak
šņot, iegriezties aicina trenažieru zāle
un virtuvīte. Ar patiku trenažierus

Vēstnieks
V. Hafners
izmēģina
trenažierus
Pateicība par projekta īstenošanu pienākas daudziem

izmēģināja vēstnieks V. Hafners.
Cerams, ka multifunkcionālajam
centram izveidosies rosīga sadarbība
ar tuvumā esošo sporta bāzi „Mālzeme” un Ānes kultūras namu.
Lietišķus priekšlikumus izsacīja
Nodarbinātības valsts aģentūras pār-

stāve – rīkot seminārus, lasīt lekcijas,
lai jauniešus iesaistītu darba tirgū.
Mīļi savu palīdzību piesolīja tuvi kaimiņi – PII „Saulīte”: ja rastos grūtības,
bērnudārznieki steigšot palīgā.


Anna Veidemane
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Būt harmonijā ar sevi un dabu
Robežteritorijā starp Garozu
un Iecavu, līdzās priežu meža
jaunaudzei atrodas „Piekalni”.
To, ka tur mīt kārtīgs zemnieks, redz pa gabalu – tehnikas novietne iespaidīga.

mantojumam privatizācijas rezultātā.
Viss izsaimniekots! Palikuši biedējoši
grausti. Tos nojaukt, ieviest kārtību?
Tik pamēģiniet! Visnejēdzīgākais, ka
katram šim graustam pēc „papīriem”
ir īpašnieks. Bet īpašums tak ir svēts!
Šie ļautiņi nesaprot, ko nozīmē būt
saimniekam. Vaina – nevēlēšanās
grūti strādāt. Tāpēc īpašnieks dzīvo
pilsētā un par vecāku pajām iegūto
nav ne mazākās intereses. Situāciju
uzlabot varētu tikai nopietni sodi, ne
tikai, kā patlaban, ko var samaksāt ar
vieglu roku”.
Zemnieki atzīst, ka ES atbalsts
Latvijas lauksaimniecībai palielināsies, „taču platību maksājums joprojām mums būs viszemākais.”
Jurgini nav čīkstētāji, bet darītāji,
tomēr vārdos ieskanas arī rūgtums:
„Lielo pašvaldības ceļu gar mūsmājām nogreiderē vienu reizi gadā,
varētu to izdarīt kaut divas reizes.
Par zemes nodokli maksājam pusotra
tūkstoša latu.”

Māju saimnieki Dace un Pēteris
Jurgini apsaimnieko, ieskaitot nomas
zemes, ap 170 hektāru.
„Vector” ar uzrakstu „Piekalni”
Gluži jauns saulē spīd kombains
„Vector”, uz tā uzraksts „Piekalni”.
Par to tad arī sākās saruna ar saimniekiem.
„Vector” Jelgavas pusē ir vienīgais
šīs markas kombains. Pēteris: „Cena
tā vērta! 350 hektārus nokūlu, tā sakot, no kombaina ārā neizkāpjot”.
Sešos jaunās ģimenītes saimniekošanas gados ir sagādāta visa
nepieciešamā zemes tehnika. Bez
Eiropas atbalsta tikts pie kombaina
un traktora. Kredīti gan ņemti. Kuram gan kredīts nav nasta? Jurginiem
cita izpratne: „Ja māk rēķināt, tad
kredīts „nežņaudz””.
Pagaidām ar modernu dzīvojamo
māju ģimenīte nevar dižoties – tualete ārā, ūdens spice pa gabalu. Taču
tieši tas, ka visi līdzekļi tiek ieguldīti attīstībā, liecina par ilgtspējīgas
saimniekošanas izpratni.
Salgales zeme ir liesa. Jurgini audzē kviešus, auzas, griķus, rudzus.
Visienesīgākā graudaugu kultūra
ir rudzi. „Pie ražas bez mēslojuma
netikt, bet mēs abi esam ar zaļo
izpratni, tāpēc ķīmiju pielietojam
minimāli”.
Nedrošību rada ārzemnieki
Pienākumi ģimenē sadalīti: zemes
darbi – saimnieka ziņā, ar grāmatve-

dību veiksmīgi galā tiek dzīvesbiedre.
Cipari un procenti ir Daces ikdiena,
jo viņa strādā kaimiņu pašvaldībā.
Jaunsvirlaukā Dace ir nodokļu administratore. Zemnieksētā darbiņu
netrūkst arī desmitgadīgajai Maijai
un septiņus gadus vecajai Laurai.
Divgadniece Madara pagaidām vairāk
vērotājos.
Tālāko saimniecības attīstību

Latvija
Igaunija
Lietuva
Rumānija
Portugāle
Slovākija
Polija
Lielbritānija
Spānija
Bulgārija
Zviedrija
Somija
Čehija
Ungārija
Austrija
Īrija
Luksemburga
Franciija
Vācija
Slovēnija
Dānija
Kipra
Gieķija
Itālija
Beļģija
Nīderlande
Malta

ES vidējais atbalsta
maksājums par hektāru (eiro)
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dzīvesbiedri skata konkrēti: tikt
līdz 200 hektāriem aramzemes,
modernizēt mašīnparku, veikt uzlabojumus mājā. Esot gan jārēķinās
ar apdraudējumu. Biogāzes ražotājs
audzē kukurūzu, zemi spējot iznomāt par augstām cenām, jo varot to
atļauties. “Zemgalē, mūsuprāt, kur
dominē auglīgas zemes, piemērotas
graudkopībai, kas ir pamatkultūra,
vispār vajadzētu aizliegt kukurūzas
audzēšanu. Vēl nedrošību sēj ārzemnieki: mūspusē ir dāņi, vācieši,
kā dzird, pat arābi no tuksnešiem.
Protams, traktora kabīnē jau arābu
neieraudzīsim. Smagos zemes darbus veic latvietis.”
Dzīvot ar zaļo domāšanu
„OA” uzdeva vienkāršu jautājumu:
„Kāpēc saimniekojat?” „Dzīvojam ar
zaļo domāšanu. Patīk sakopti lauki,
sakārtotu vēlamies redzēt visu
Latviju. Mēs mīlam savu tēvtēvu
zemi, pamest to mums pat prātā
neienāktu!”
Kāpēc laimi svešatnē meklē arī
laucinieki?
„Daļa no viņiem pārmaiņu laikā
bez sviedriem dabūja zemi un ražošanas ēkas. Jūs braucāt garām
pussabrukušām fermām un rindai
ražošanas ēku, kolhoza „Druva”

Ēst pašceptu maizi
Viens no Jurginu sapņiem, itin
reāls, ir maizes krāsns, jo „galdā
cenšamies likt pašaudzēto. Tad zini,
ko ēd!” Cept maizi nemaz nav tik
vienkārši... Dace: „Kas baidās darba,
tam nekad un nekur nebūs labi un
nekas neveiksies.”
Pavedienu, kas jauno ģimenīti
„sien” pie zemes, nav maz. Viens
no tiem pārliecība, ka „ir lieliski
būt neatkarīgam”. Laukos dzīvot ir
skaisti – izskanēja arī šāda sajūsma.
Garozas skola esot tik pievilcīgā vidē.
Bērni augot dabiskos apstākļos, un
trejmeitiņas, salīdzinot ar pilsētas
bērniem esot iejūtīgākas un ar darba
prasmēm.
Novērtēt ekovidi un dabu Dace
spēj ne tikai ar sirdi, bet arī profesionāli, jo ir beigusi LLU, iegūstot vides
saimniecības specialitāti.
Savukārt Pēteris neprotot izsacīt
izjūtas, kas pārņem, arot, sējot vai
novācot ražu. „Kā viss dīgst, plaukst
un zied... Tad arī jūti cilvēka harmoniju ar sevi un dabu.”
Itin drīz pašvaldību vēlēšanas. Vai
par to ir domāts? „Kamēr pagastā
nebeigsies vecā ēra, jaunajiem tikt
pie atbildības būs grūti.”


Anna Veidemane
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Vēsture

Dzelzs „rumaku” kompānijā – burukuģis
Ozolnieku Motosporta muzejā tagad ir skatāms vēl viens
oriģināls eksponāts.
Tiesa – jaunieguvumam ir visai
maza radniecība ar motocikliem, kam
diža pagātne.
Alfrēda Zamocka vēstures valstībā ir „iepeldējis” savdabīgs transportlīdzeklis – kuģis ar uzvilktām
burām.
Pagaidām burinieka vēsture ir mīkla: kas, kad to būvējis. Grūti spriest
pat par kuģa tipu. Par kādu laiku un
nolūkiem liecina šaujamlūkas?
Korpuss ir labi saglabājies, nav
restaurēts. No jauna uzbūvēts masts,
enkurs, buras un takelāža. To paveicis kāds jelgavnieks.
Vēsturē daudz ko nosaka sakritības, tā tas bijis arī šajā gadījumā.
Saldenieks Jānis Pastors pamanīja,

ka deg darba kolēģa māja: ”Steidzos
dzēst. Bēniņos ieraudzīju visai iespaidīgu izmēru kuģi ar uzrakstu
OLGA. RĪGA. Tā arī kopš 1970. gada
kuģis glabājās manās mājās. Krietni
palauzīju galvu, gudrodams, kam to
atdot. Viss atrisinājās pats no sevis
– caur radu radiem kuģis nonāca
Freda rokās”.
Komentēt, ka A. Zamockis uzreiz
apjauta eksponāta vērtību, būtu
lieki.
Restaurācijai personīgie līdzekļi
netika žēloti. Kopējā „kompozīcijā”
savietoti burinieks, iespaidīgs jūras
binoklis un autentisks kara cirvis. Arī
par pēdējiem diviem priekšmetiem
būtu atsevišķs stāsts…
Sakritību kuģa „epopejā” ir ne
mazums. Tikai pēc laika A. Zamockis
piedzīvoja īstu pārsteigumu – kuģis
bija atradies Gaiķu pagastā, pavisam

netālu no Alfrēda dzimtajām mājām.
„Varbūt burinieks varētu piederēt
pie hercoga Jēkaba laika flotiles?” –
ir viens no minējumiem. Vēsturisko
patiesību motosporta kolekcionārs
centīšoties noskaidrot.
Neviļus jādomā par mūsu attieksmi pret vēsturi. Vai pus gadsimta
notikumi arī nebūtu rakstāmi vēstures annālēs, īpaši pieminami ?
Pirms 50 gadiem tika nodibināts
Ozolnieku motoklubs. Kopš 1962.
gada „ozīšu” motosportistu slava
sāka izskanēt arvien tālāk, ar to rēķinājās visā plašā padomjzemē.
Vai to gadu Ozolnieku un visas
Latvijas slavas kaldinātājiem nebūtu
kas stāstāms plašai sabiedrībai? Un
„motorizētā” jubileja nebūtu atceres
vērta?


Anna Veidemane

Simboliskie
Kā Pēterburgas
ugunskuri šosejmalā senators revidēja

Ozolniekus
Gandrīz kā joks izklausās
vēsturiska patiesība, ko savā
darbā „Satikšanās” aprakstījusi Elza Stērste.

Ugunskuru iedegšana abpus
maģistrālei „VIA Baltica”
bija simboliska, ar vēlmi demonstrēt Baltijas zemnieku
vienotību un izsacīt protestu
pret nepieņemami zemo ES
atbalstu baltiešiem.
Novada zemniekus uz protestakciju
rosināja Salgales zemnieks Gundars
Liepa, Jelgavas Lauksaimniecības
apvienības priekšsēdētājs, kas šo
pienākumu veic sabiedriskā kārtā.
Uzstādījums skaidrs – vienlīdzīgi
tiešmaksājumi. Gundars: „Es jūtos
pazemots salīdzinājumā ar vācieti
vai francūzi, pat ar grieķi. Latvijā
lauksaimniecībai ir labvēlīgi apstākļi,
pastāv iespēja paplašināt aramzemes
platības. Pastāvot vienlīdzīgiem
nosacījumiem, mūsu zemnieki būtu
konkurētspējīgi.”
Diemžēl nelielajā zemnieku pulci-

ņā no novada gandrīz vai vienīgi visa
bija Liepu „diaspora” – 10 radinieku.
Pat mazā Megija (11) apzinājās, kālab
ieradusies: „Mans tētis ļoti daudz
strādā, bet viņam tiek nodarīts pāri.
Tas nav taisnīgi!”
Daudzas automašīnas garāmbraucot demonstrēja situācijas sapratni
pīpinot.
Tagad, kā zināms, laikā no 2014.
līdz 2020. gadam ES valstu vadītāji
vienojās, ka Latvijas lauksaimnieki
saņems 196 eiro (138 latu) platību
maksājumus par hektāru jeb 80% no
ES vidējā līmeņa.
Vairāk nekā pusei ES dalībvalstu
atbalsts lauksaimniecībai tiks samazināts, bet Latvijai dubultosies.
Diemžēl Briselē Baltijas valstis sevi
neapliecināja kā vienotu veselumu.
Nepiedaloties pašu zemnieku ierosinātajā protestakcijā savu vienaldzīgo nostāju parādīja novada zemes kopēji.

Notikums: Pēterburgas senatora
Nikolaja Avksentjeviča Manaseina
revīzija Baltijas guberņās, Ozolniekos.
Senatoram par tulku tika piekomandēts Andrejs Zīle (prototips ir
rakstnieces tēvs Andrejs Stērste,
ievērojams sabiedrisks darbinieks,
jurists un literāts).
Nikolajs Avksentjevičs bija no
vecās krievu muižniecības. Pašam viņam bija plaši īpašumi, it sevišķi viņu
interesēja zemniecības stāvoklis:
„Es gribu iepazīt jūsu pagastu dzīvi
un to attiecības pret muižu. Rīt mēs
izbrauksim uz Ozolnieku pagastu.”
Bija nomācies, lietus arvien pieņēmās spēkā. Zirgi, īsti mērgas,
tikko vilka smagos ratus. Kad kādā
mālainā uzbērumā zirdziņi sāka slīdēt, Andrejs paskaidroja: „Jūs grib
aizkavēt, lai jūs netiktu uz pagasta
vīru sapulci.”
„Tā, mans draugs Ostenrot (vietējais barons – A.V.), tas tev šoreiz
neizdosies” – noteica senators un
pavēlēja zirgus dzīt, ko spēj.
Ostenrotam bija skaidras ziņas par

augstā viesa ierašanos pagastā. Viņš
arī zināja, ka viesis pabrauks garām
tā pilij un dosies uz pagastmāju, kur
vajadzēja sapulcēties amata vīriem.
Ostenrots bija drošs, ka, tikko
izziņotam laikam būs garām stundas
ceturksnis, rakstvedis pagasta vīrus
atlaidīs pa mājām un krievu valdības
kungi paliks bešā.
Rakstvedis Ogriņš zināja, ka viņš
būs tas grēkāzis, kam visvairāk būs
jācieš, bet pretoties nedrīkstēja.
Tiešām – viņš bija atlaidis uz mājām pagastvīrus, kad putās sabrauktie
noliesējušie zirgi pajūgu ievilka
pagalmā.
Senatora dusmas bija neaprakstāmas! Vācu lapsa bija viņu piekrāpusi.
„Jūs esat atcelts no amata!”- strupi
paziņoja viņš apmulsušajam Ogriņam,
kas stāvēja izstiepies kā miets.
Zīle dabūja zināt, ka senators
nodomājis izsūtīt pa pagastiem aptaujas lapiņas, lai ievāktu skaidras
ziņas par zemnieku patieso stāvokli.
Muižniekus tas maz uztrauca, jo viņi
zināja drošus pretlīdzekļus šādām
nedzirdētām iedomām.
Ziņneši iznāca no kancelejas ar
smagu nešļavu, ko izsūtīja pa Baltijas
pagastiem. Bet no muižas atsūtīja
citu ziņu, kas pavēlēja lapiņas saplēst
un klusēt.
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Mājas nosaukums –

tā ir nepieciešamība!
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Artūrs – Misters no Ozolniekiem?
Risinot sarunu ar Artūru
Burmeisteru, puisim tika piedāvāts iebaudīt kādu cepumu.
Atbilde, pat reakcija, bija strikti noraidoša. Un šādai rīcībai ir
pamatots skaidrojums.
Konkursā „Mis un Misters Jelgava
2012”, kas notika janvārī, Ozolnieku
puisis kļuva par „Vicemisteru”.

Atrast kādu lauku māju, īpaši tad,
ja nākas pārvarēt sniega kupenas
vai iespaidīgas peļķes, nav izklaide.
Un ja gadījums ir steidzams? Māju
nosaukumus laukos ieraudzīt nenākas
bieži. Vai norādes uz attālāku sētu ir
nepieciešamība?
Ar noteiktu Jā atbild arhitekte Inese Līkuma:
- Nekad nezini, kādas likstas var piemeklēt kā
cilvēku, tā mājokli. Pirmskara laikā šī tradīcija bija
pašsaprotama.
Nelielais informatīvais vēstījums – plāksnīte ar mājas
nosaukumu, attālumu no šosejas vai lielceļa parāda
saimnieka attieksmi kā pret savu īpašumu, tā pret sabiedrību un vidi.
Vai šāda norāde prasa izmaksas? Pietiks ar vēlmi un nedaudz pūlēm!
Uz koka dēlīša ar trafaretu var uzpūst burtus, tos var iegravēt vai iededzināt.
Jo dabiskāks būs materiāls, jo organiskāk iekļausies vidē. Jauks, aizraujošs
darbiņš pusaudžiem un jauniešiem!
Par radošu savdabību katrs, arī garāmbraucējs, gūs prieku.

- Kā radās ideja piedalīties
konkursā?
- Uz konkursu doties mani „novārdoja” māsa. No 26 pretendentiem finālā palikām 10. Arī finālā „vētīšana”
nebija pa jokam. Rezultātu izšķīra
divas fināla stundas, kad arī kļuvu
par „Vice”.
- Straujā tempā! Bet cik ātra
vai lēna bija gatavošanās šīm
pāris stundām?
- Šis periods ilga 3 mēnešus. Nācās
apgūt dejotprasmi, runātprasmi, defilē un prezentēt savu talantu. Komisija vērtēja dalībnieku stāju, iznesību,
māku sevi pierādīt un iespaidu, ka
esi vispusīgs un atraktīvs.
Es vienīgais demonstrēju vingrošanu. Lielā steigā man nācās izgatavot videofilmiņu, kā vingroju, jo,
lai sevi parādītu, uz skatuves nebija
vietas. Biju gatavojies pārsteigt ar
ielu vingrošanas trikiem uz pievilkšanās stieņa. Nācās samierināties, ka
šādu tehnisku iespēju nav.
- Iespaidīgi: Artūrs kopā ar
„Vicemis” Madaru Muraško.
- Viņa arī, tāpat kā es, ir LLU studente. Madarai līdz kronim pietrūka
ļoti maz.
- Ir pagājis pietiekams laiks, lai
izvērtētu, kāds ir ieguvums.
- Konkurss nostiprināja pārliecību
par saviem spēkiem. Līdz šim biju
dejojis tikai tautiskās dejas, tagad
apgūtas arī balles un modernās
dejas. Tā būtiski manā dzīvē nekas

nav mainījies. Manuprāt, jāsporto
ir ikvienam, neatkarīgi no vecuma.
Ir jārūpējas par savu veselību un
ķermeni. Ar šādu apziņu dzīvoju jau
pasen. Ja cilvēks ir fiziski sagatavots,
tad viņam nevajadzētu būt problēmām arī ar stāju.
- Cik daudz iznesīgu, staltu
jaunekļu redz augstskolā? Uz
ielas?
- Es viņiem ieteiktu doties uz
sporta zāli.
- Vingrot jau tagad, ziemā, nevar. Ko darīt patlaban?
- Kāpēc nevar? Nav sliktu laika
apstākļu, ir tikai nepareiza attieksme. Vingroju arī tagad. Vēl es
skrienu – Ozolniekos to var lieliski
izdarīt svaigā gaisā un dabai draudzīgā vidē. Pēc mūsu sarunas došos uz
trenažieru zāli.

- Jūsu izpratnē cepumi nav
ēdamlieta? Vai tam kāds sakars
ar studijām 4.kursā LLU Pārtikas
tehnoloģiju fakultātē?
- Studiju programmā ir iekļauta
uzturmācība, kas dod izpratni par
veselīgu, sabalansētu uzturu.
Zināmu pieredzi ēdināšanas jomā
esmu guvis praksē Anglijā. Tur man
bija iespēja pabūt gan viesmīļa lomā,
gan darboties virtuvē.
F1 sacensību laikā – šīs sacensības komentārus neprasa – iepazinu,
kā notiek ēdināšana liela mēroga
starptautiskā pasākumā. Es gatavoju
ēdienu VIP ložai, kur ieejas biļete
maksā vairākus simtus mārciņu.
- Itin drīz universitātē izlaidums...
- Visi eksāmeni ir nokārtoti, rak
stu bakalaura darbu. Tajā pievēršos
netradicionāla pakalpojuma piedāvā-

Ieguvām jaunas atziņas
Februārī 13 Ozolnieku novada
pedagogi Comenius projekta ietvaros devās vizītē uz Vāciju, Nord
hauzenas pašvaldību un izglītības
iestādēm.
Sarunās ar pašvaldības vadītāju un viņa
vietniekiem skārām izglītības, kultūras,
sporta un sociālo sfēru. Vienojāmies, ka
sadarbība varētu turpināties.
Izglītības iestādēs hospitējām stundas,
tad tās analizējām.

Bērnudārzā un pamatskolās mūsu pedagogi ieguva jaunas praktiskas iemaņas
ikdienas profesionālajai darbībai.
Vērojot nodarbības secinājām, ka
primārais bērna pārejā no bērnudārza
uz skolu ir praktiskā darbošanās, vide,
sadarbība vienam ar otru, kas ir šī projekta pamatā.
Māra Pūre,
starptautisko izglītības
projektu koordinatore

jumam ēdināšanas uzņēmumos. Jau
tagad interesējos par sev piemērotu
darbu ēdināšanās sfērā.
- Vai 21.aprīlis arī nebūs nopietns pārbaudījums? Tak jau
prasa laiku un enerģiju.
- Šajā datumā startēšu Rīgā „Mis
un Misters Latvija” finālā. Jā, tā
būs spēku pārbaude. Man jau nācās
izturēt divas garas atlases kārtas,
pēc kurām esmu iekļuvis finālistos.
Konkursanti jeb konkurenti būs pasākuma veiksminieki no visas Latvijas.
Tur, cerams, varēšu sevi parādīt ar
vingrojumiem.
Zinu jau šodien: dalība vien šādā
prestižā konkursā man būs liels
ieguvums.
Apzinos arī atbildību, kad mani pieteiks kā pārstāvi no Ozolniekiem.


Annas Veidemane
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Mīļi sveicam marta jubilārus!
Lai vienīgi saulainas debesis
Pār dzīvi liktenis auž!
Skaidrīte Rubesa – 90
Inta Sērmūksle
Vija Bartkeviča
Helēna Stepanoviča
Angelija Urbāne
Ņina Būmane
Ilmārs Ozols – Ozoliņš
Jānis Polis

• 10. martā plkst.17 jautra teātra izrāde
„Mēs un mūsu sieva”.
Lomās: Aīda Ozoliņa, Jānis Kirmuška, Imants Veikmanis.
Režisore – Indra Vaļeniece. Ieeja viens lats.

Salgales pagastā
Silva Zača

Novada dome


No 11. marta līdz 10. aprīlim tautas nama bērnu gleznošanas studijas
dalībnieku darbu izstāde „Krāsu prieks“.
Nodarbību cikls „Vakari sievietēm”
6. martā plkst.19 – „Emocijas un iespējām ar tām sadarboties“.
13. un 20. martā plkst.19 – „Uzticēšanās sev un līdzcilvēkiem”.
27. martā plkst.19 – „5P – patiesums, piedošana, pacietība, pateicība,
prieks”.
Vadītāja: Antra Sloka, dalības maksa par nodarbību – Ls 3,50.
12. martā plkst.11 Dārzkopības seminārs puķu un dārzeņu sēklas.
(Sēklu kvalitāte, pieļaujamās dīgstības normas, sēklu diedzēšana, uzglabāšana, puķu un dārzeņu jaunumu tendences.) Semināru vadīs Dārzu Centra
Hedera (Rīga) vadītājs, selekcionārs Raimonds Petrovskis.
Semināra laikā varēs iegādāties labas puķu un dārzeņu sēklas.
Būs arī katalogi sēklu, sīpolpuķu un stādu pasūtīšanai pa pastu.
Ieeja brīva.
13. martā plkst.10.30 SIA „Valmieras kinostudija” producēta izrāde
bērniem „Supervaronis Augustiņš”.
Režisors Imants Strads. Ieeja: Ls 2 (Biļešu iepriekšpārdošana TN)
16. martā plkst.19 „Muzikālās bankas” laureāts DONS akustiskā
koncertprogrammā „Signāls”.
Ieeja: Ls 4 (Biļešu iepriekšpārdošana TN)
23. martā plkst.12 Ozolnieku TN bērnu muzikālā teātra „Nianse”
izrāde „Rūķenīte Notiņa, rūķītis Bemols un citplanētieši”.
Autore I. Lipska. Ieeja: Ls 1
24. martā plkst.17 „Teātra TT” izrāde – komēdija „Daudz laimes
ikdienā!” Režisors Juris Strenga. Titullomā Anna Putniņa. www.teatristt.lv
Ieeja: Ls 4 (Biļešu iepriekšpārdošana TN un Biļešu paradīzes kasēs)
31. martā no plkst.12 – 15 LIELDIENU BRĪVDABAS PASĀKUMS
„OLAS CEĻOJUMS…!” Ceļojumā dodas līdzi ņemtas nevārītas un vārītas
olas, lai izdotos pārsteigumi maziem un lieliem svētku dalībniekiem!
Norises vietā – pie Ozolnieku TN – ieeja brīva.

Uzmanību romantiskas un klasiskas mūzikas cienītājiem!

3. aprīlī plkst.19 Ozolnieku TN izcila iespēja baudīt muzikāla dueta,
pasaules līmeņa saksafonistu - Ilzes Lejiņas (no Latvijas) un Frederika Ormēna (no Francijas) pašu izjustu un pārdzīvotu koncertprogrammu „Viņš un Viņa”.
Ieeja: Ls 4 (pensionāriem Ls 3).
Kases darba laiki P.O.T.C. 10 – 20, tālrunis 26525350, 63050144,
e-pasts tautasnams@ozolnieki.lv.

Novada senioru pavasara balle 14. martā plkst.17.
Pensionāru padome

Aizsaulē aizgājuši
1928
1913
1941
1926
1947
1935
1964
1914
1933
1961
1934
1928

2. martā plkst.13 aicinām uz literāri muzikālu
pasākumu “Sieviete, māte, bērns” Salgales Evanģēliski
Luteriskajā baznīcā.
Piedalās: dzejnieks Egīls Dambis, komponists Ēriks Eglītis.
Starpbrīdī varēs iegādāties dzejnieka dzejas grāmatiņas.
Būs tējas galds. Uz pasākumu kursēs autobuss.

Ozolnieku
tautas nams

Valentīna Agule
Marija Balda
Vera Čerenkova
Aina Dišlere
Ļubova Kaļiša
Jānis Karaškevičs
Dainis Lielauza
Jānis Miervaldis Prodnieks
Arturs Putniņš
Maigonis Ratnieks
Valentina Sajanoka
Zelma Strēle

Pasākumi Salgales pagastā

Vasilijs Sunopļa
Genādijs Suvorovs
Ausma Šēnhofe
Aldis Šukels
Nadežda Tenča

1921
1955
1935
1941
1930

31. martā plkst.13 aicinām uz Lieldienu pasākumu pie
Garozas pamatskolas aicina “Lieldienu zaķis, mērkaķītis
un Kāruma vārna”.
Pasākumu ar kārumiem atbalsta “Rīgas piensaimnieks”.
Uz pasākumu kursēs autobuss. Lūdzu iepriekš pieteikties.
1. aprīlī plkst.12 tiek organizēts brauciens uz Nacionālā
teātra izrādi “Žurka (ne) būs”.
Režisore Dita Lūriņa. Biļešu cena Ls 5.50
Lūdzu iepriekš pieteikties un samaksāt līdz 5. martam.
Anda, tel. 29109265



Aicinām dalīties
savos atmiņu stāstos
Šogad aprit 10 gadi,
kopš dibināts Ozolnieku
novads.
Ikviens Ozolnieku novada iedzīvotājs šajā laikā ir
piedzīvojis dažādus notikumus, guvis iespaidus, kas
dzīvi padarījuši krāsaināku
un bagātāku. Tie ir bijuši
sasniegumi un pārdzīvojumi
gan privātajā dzīvē un darba
attiecībās, gan arī brīvā laika
nodarbēs, attiecībās ar draugiem, kaimiņiem vai pašvaldības
pārstāvjiem.
Ozolnieku tautas nams aicina ikvienu novada iedzīvotāju dalīties savos atmiņu stāstos par notikumiem, piedzīvojumiem
un cilvēkiem pēdējā desmitgadē novadā, kas ļāvuši justies
priecīgiem, sajūsminātiem, lepniem un iemācīties ko jaunu
un noderīgu. Lai vasarā, kad svinēsim novada svētkus, varam
tos pieminēt un visi kopīgi justies lepni par tiem!
Atmiņu stāstus rakstiskā formā, kas var būt gan daži teikumi, gan arī garāki stāstījumi, aicinām iesūtīt elektroniski
uz tautasnams@ozolnieki.lv ar norādi „Mans atmiņu stāsts”
vai arī atnest tos uz Ozolnieku tautas namu līdz 2013. gada
31. maijam.

Rita Barona,

Ozolnieku TN direktore

Atvērts jauns ziedu salons

Ozolniekos, Spartaka ielā 21 B, pirotehnikas veikalā.

Augstvērtīgu vīnu izvēli piedāvā

jaunatvērtais veikals Ozolniekos, Rīgas ielā 20.

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

Saskrīsim,
saīsim mes
vīnā pulkā
20. aprīlī Ozolnieku
tautas namā notiks
latgaliešu saiets.
Tā ietvaros ieskandināsim
sadraudzības dienu "Būsim
vienoti Latvijā", lai godam
sagaidītu Latvijas 95. dzimšanas dienu.
No plkst.13 iepazīsim
Latgales mākslinieku un
amatnieku darbu izstādes
(darbus varēs arī iegādāties), darbosies grāmatu un
mūzikas izdevumu galds.
Sadziedāsim, sadancosim!
Plkst.18 vakara svinīgā
atklāšana, koncerts. Plkst.
21 balle ar Igauņu ģimeni.
Iepriekšēja pieteikšanās. Kontakti – 63050144,
29851718, 27731017
Uz vakara pasākumu ieeja
Ls 3. Līdzi ņemam groziņus.
Info: www.ozolnieki.lv
Ingūna Lipska,
pasākuma iniciatore

Piedalīsimies
starptautiskā
projektā
11 Ozolnieku vidusskolas
vecāko klašu audzēkņi skolotājas Ingas Liepas pavadībā no 2. - 9. martam piedalīsies starptautiskā projektā
“We like to move it, move
it”, kas norisināsies Bulgārijas pilsētā Plovdivā.
Projektā iesaistīti dalībnieki no 3 valstīm – Vācijas,
Bulgārijas, Latvijas, un tā
laikā jaunieši veidos kopīgu blogu un atklās, kā kustības brīvība ir mainījusies
no komunisma laikiem līdz
mūsdienām.
Inga Liepa,
Ozolnieku vidusskolas
direktores vietniece
izglītības jomā

Martā paredzēts izsludināt pašvaldības projektu
konkursa - „Es zinu, varu
un daru 2013” 1. kārta.
Info: www.ozolnieki.lv
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