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Ozolnieku novada dome informē, ka ir uzsākta Ozolnieku novada jauna teritorijas plānojuma izstrāde. 
Tā ietvaros tiks pārskatīts arī esošais teritorijas atļautās izmantošanas zonējums.
Aicinām novada iedzīvotājus, nekustamo īpašumu īpašniekus un lietotājus, kā arī citus interesentus savus priekšlikumus par Ozolnieku novada teritorijas plānojuma 

atļautās izmantošanas zonējuma izmaiņām un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem iesniegt Ozolnieku novada domē vai pagastu pārvaldēs  
līdz šā gada 30.septembrim.

1. septembris allaž ikvienam no 
mums būs sirdī iegūlusi diena- pat 
tad, ja skolas zvans izskanējis 
pirms krietna laika.

Satraukuma pilni mirkļi tie ir 
pirmklasniekiem, verot skolas durvis.

Vislielākais noguldījums novada 
pašvaldībai ir bankā, kura saucas 
„Mūsu bērnu nākotnei- izglītībai”. Tās 
vajadzībām tiek tērēta lielākā budžeta 
daļa.

Latvijā 10 mācībiestādēs 1. septembrī 
durvis neatvērsies.

Skolas tiek slēgtas, jo finansēšanas 
modeli „Nauda seko skolēnam” nespēj 
uzturēt ne viens vien novads.

Ozolnieku novads var lepoties ar 12 
izglītības iestādēm, sākot ar pirmsskolu 
un beidzot ar augstskolu.

Projektēts tiek jauns moderns 
bērnudārzs, jo jauno pilsoņu skaits 
novadā augtin aug. Tā ir iedzīvotāju 
piesaiste novadam, rītdienas attīstība.

Skolotājs rada impulsu tiekties pēc 
izglītības- vislielākās garīgās vērtības. 
Skolēna varā ir uztvert šo impulsu. Lai 
sekmīga ir šī sadarbība!

Zinību dienā sveicu visus skolēnus, 
studentus, viņu vecākus, pedagogus un 
tehniskos darbiniekus, kuru pūles ir ne 
mazāk vērtējamas izglītības procesā!

Māris Ainārs.
novada domes priekšsēdētājs

Lai aicinoši izskan 
skolas zvans!

Sakoptības konkursā komisija vērtē 
objektus visos novada pagastos

Latvijā graudu iepirkuma cenas ir vidēji no 120-140 latiem par tonnu.
Graudu kvalitāte novada zemnieku saimniecībās ir atšķirīga, to ietekmēja 

pavasara plūdi un nokrišņi.

Cena turas, kvalitāte  
atšķirīga

10. Saeimas vēlēšanas notiks 
2010.gada 2.oktobrī, sestdienā.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
būs no pulksten 7 līdz 20. Balsot 
var pēc izvēles jebkurā vēlēšanu 
iecirknī  L atvi jā  vai  ārvalst īs . 
Ties ības  p ieda l ī t ies  Sae imas 
vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, 
kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 
18 gadu vecumu, izņemot pilsoņus, 
kuri likumā paredzētajā kārtībā ir 
atzīti par rīcībnespējīgiem. Tie 
vēlētāji, kuri veselības stāvokļa 
dēļ ,  va i  s l imnieka aprūpētā js 
n e v a r ē s  i e r a s t i e s  v ē l ē š a n u 
iecirknī, ir nepieciešams rakstisks 
iesniegums, lai varētu organizēt 
balsošanu vēlētāja atrašanās vietā. 

DOSIMIES UZ SAEIMAS 
VĒLĒŠANĀM!

Iesniegumu vēlētāja vārdā drīkst 
a izp i ld ī t  un iesniegt  vēlētā ja 
uzticības persona. Iesniegums 
j ā n o g ā d ā  v ē l ē t ā j a  f a k t i s k a j ā 
dzīvesvietā tuvākajā vēlēšanu 
i e c i r k n ī .  Vē l ē š a n u  i e c i r k n i s 
iesniegumus pieņems no

2010. gada 22. septembra.

Dodoties uz vēlēšanu iecirkni 
n e a i z m i r s t i e t  l ī d z i  p a ņ e m t 
personas

apliecinošu dokumentu - pase.
Informācija pa tel. 63050241.

Valentīna Linde,  
novada vēlēšanu komisijas

sekretāre
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Būvvalde

Nolēma:
Apstiprināt  Ozolnieku  novada 

domes budžeta ieņēmumu un 
izdevumu  pārskatu 2010.gada janvārī 
– jūnijā.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
„Par Ozolnieku novada domes 
budžetu 2010. gadam.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
„Par aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai Ozolnieku 
novadā.

Piedalīties Vides ministrijas 
izsludinātā projektu iesniegumu 
konkursā „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcu efekta gāzu emisiju 
samazināšanai pašvaldību ēkās”.

Novada domes augusta sēdē
Projektu realizēt PII „Zīlīte”, kurā 

ir veikts energoaudits.
P a r e d z ē t  p a š v a l d ī b a s 

līdzfinansējumu 15% apjomā- LVL 
31 855,17. Projekta kopējās izmaksas 
plānotas LVL 212 367,82 apjomā, no 
kurām KPFI finansējums 85%- LVL 
180 512,65.

Atbrīvot Jāni Roziņu no SIA 
„Ozolnieku KSDU” valdes locekļa 
pienākumu pildīšanas. Ar 2010. 
gada 10. augustu apstiprināt SIA 
„Ozolnieku KSDU” valdes locekļus 
amatā: 

I l g v a r u  L e c i  -  n o v a d a 
domes deputātu, attīstības un 
t a u t s a i m n i e c ī b a s  ko m i t e j a s 

izpilddirektoru.
Pēter i  Veļecki-  pašvaldības 

izpilddirektoru.
N o d o t  a p s a i m n i e k o š a n ā 

p a š v a l d ī b a i p i e d e r o š ā s  i e l u 
apgaismojuma līnijas SIA „Ozolnieku 
KSDU” līdz š.g. 31.augustam.

Apstiprināt novada domes sociālo 
lietu komitejas sēdes protokolu par 
trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu, 
sociālo pabalstu un brīvpusdienu 
piešķiršanu Ozolnieku novada 
maznodrošinātām ģimenēm.

Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
Samazināt SIA „Atpūta Ozolniekos” 

iznomātās zemes kopplatību līdz 4,75 
ha. Uzdot izpilddirektoram sagatavot 

zemes nomas līguma projektu.
Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai 

jaunu nosaukumu- „Bārbeles” 
(Sidrabenes pag.).

Finansiāli atbalstīt novada sportistu 
– trīs Latvijas čempionu piedalīšanos 
Latvijas izlases pamatsastāvā Nāciju 
kausā.

Izmaksāt pabalstu Ls50 mēnesī 
sakarā ar bērna nenodrošināšanu ar 
vietu pirmsskolas izglītības iestādē 
četrām personām.

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamajiem īpašumiem: 
„Eihmaņi” (Sidrabenes pag.) , 
„Bērziņi” 6, „Emīlijas”, Zemgales iela 
3, Brankās; „Ieviņas’’ (Cenu pag.).

Novadā turpinās Latvijas Sarkanā 
krusta pārtikas programmas 
realizācija.

Pārtikas programma paredzēta 
trūcīgajiem.

Trūcīgā statusu nosaka novada 
sociālais dienests, pamatojoties uz MK 
Noteikumiem Nr 299, izdotiem2010. 
gada 30. martā.

Par trūcīgo tiek atzīti iedzīvotāji, 
kuriem ienākumi uz vienu ģimenes 
locekli ir 50% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās algas, kas patlaban ir 90 latu.

Izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli 
atbilstoši likumu normām, tiek ņemti 
vērā visi ģimenes loceļu ienākumi.

Lai ģimene tiktu atzīta par trūcīgu, 
ir jāvēršas pie sociālā darbinieka savā 
pagastā.

Ja sēdē pieņemtais lēmums ir pozitīvs, 
tad tiek iesniegta izziņa par trūcīgā 
ģimenes statusa piešķiršanu, uz kā 
pamata tiek izsniegtas pārtikas pakas 
atbilstoši ģimenes locekļu skaitam, kas 
minēts izziņā.

Lūgums, ierodoties, nepiemirst 
izziņu!

Sociālais dienests

Materiāls atbalsts trūcīgajiem
Brāķa ražotāji uz  
iepirkumu nepretendēs!

Katrai ģimenei produktu komplekts 
pienākas reizi mēnesī.

Produktu komplektā ietilpst: ātri 
vārāmās auzu pārslas (0,5kg), četrgraudu 
pārslas (1kg), griķu pārslas (0,5kg), 
pankūku milti (0,4kg), vājpiena 
pulveris(0,2kg), piens (2%) 2 litri.

Saņemt pakas var, sazinoties ar 
sociālajām darbiniecēm.

Ozolniekos: Villija Pakalne, 
t. 63084715, 26472022

Sidrabenē: Ina Liepa, t. 29227584
Villija Pakalne, sociālā darbiniece

Joprojām ir iespēja tikt pie AS 
„Latvenergo sociālā atbalsta’’ 
kampaņas dāvanu kartes 
500 kWh apmērā atbilstoši 
Elektroenerģijas piegādes līgumu 
slēgšanas nosacījumiem.

Novada sociālais dienests

Iespēja!

Augustā  sociā l ie  darbin ieki 
strādā īpaši saspringtā režīmā: 
j ānodroš ina  soc iā l ie  paba ls t i 
trūcīgajiem iedzīvotājiem, jāizdala 
pārtikas pakas, jārisina jautājums 
par skolēnu nodrošināšanu ar 
brīvpusdienām, laiku prasa dāvanu 
karšu sadale.

Vecāki  p ie  mums iegriežas, 
lai segtu pirmsskolas iestādēs 
uzturmaksu. Šajā pozicijā ir 100% 
un 50% uzturmaksas atlaides, 
a t k a r ī b ā  n o  ģ i m e n e s  ko p ē j ā 
ienākuma.

Vis iem z ināmu iemeslu  dēļ 
dažāda veida sociālo palīdzību 
nākas sniegt daudz vairāk kā citus 
gadus.

Kopš 2010. gada sākuma pēc 
palīdzības sociālajā dienestā ir 
vērsušies aptuveni 900 cilvēku.

Dāvanu kartes Ls 20 vērtībā 
m ā c ī b u  l ī d z e k ļ u  i e g ā d e i  i r 
iespējams saņemt visām trūcīgajām 
personām, kurām tās pienākas.

 Zeltīte Skrabe,
sociālā darbiniece

Vēl var saņemt dāvanu kartes

Sagaidot jauno mācību gadu 
praktiski visās izglītības iestādēs 
ir veikti vai arī tiek turpināti 
remonti.

Ne pazīt vairs nevar PII „Bitīte”!
Gaiši dzeltenā ēka ar dekoratīvo 

svītru krāsojumu atdzīvina padomjlaika 
arhitektonisko neizteiksmību. Ir arī 
funkcionāli uzlabojumi. Svarīgākais 
ieguvums- mazāks siltumenerģijas 
patēriņš.

Izstrādāts tehniskais projekts 
t e r i t o r i j a s  l a b i e k ā r t o š a n a i . 
Ģenerālplāns paredz žoga nomaiņu, 
atsevišķu laukumu iekārtošanu 
grupām un daudz citu būtisku 
pārmaiņu.

Būvinženieris Aigars Treigūts 
vērtē padarīto darbu kvalitāti:

Ļoti uzteicama ir SIA „Būvnieks 
07” attieksme pret darāmo. Šīs 
firmas būvnieki iekļaujas termiņos, 
darbs ir kvalitatīvs. Darbu vadītājs ir 
Juris Veits.

Apzinīgi pienākumu izpildē ir SIA 
„LATA CMD” strādājošie.

Neapmierinošs ir SIA „Būvprojektu 
vadība” darba stils. Termiņi tiek 
ignorēti. Darbu izpilde objektā 
PII „Saulīte” ir nekvalitatīva. 
Būvuzraugam ir nācies izdarīto likt 
pārstrādāt no jauna.

Pašvaldība, izdarot secinājumus, 
nolēmusi  turpmāk iepirkumu 
nolikumā iestrādāt prasību- ja 
pretendents uz iepirkumu jau sevi 
ir negatīvi pierādījis, iepirkumā 
piedalīties nevarēs.

Ozolnieku pašvaldības budžetā NĪN (ēkas un zeme), Ls:

• šogad plānots 229520
• izpilde par 2010.g. 1. pusgadu 140522 (61%)

Kā pildās budžets?

Nākamajā „OA” numurā: 
novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti.

Jūlijā

Izsniegtas 9 būvatļaujas

Pieņemtas ekspluatācijā 6
būves
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Komunāldienests

N e s k a i d r ī b a s  p a r  m ā j u 
apsaimniekošanu Ānes ciemā 
kliedē SIA „Āne EP” valdes 
loceklis Juris Ekmanis.

Iedzīvotāji neizprotot maksas 
pamatojumu par izlietotā ūdens 
patēriņu.

- Katrā mājā ir ierīkots ūdens 
skaitītājs, mēneša patēriņš tiek sadalīts 
uz mājā dzīvojošo cilvēku skaitu. Gan 
ūdens patēriņš, gan cilvēku skaits var 
mainīties katru mēnesi. Maksa par 1m3 
ūdens aprēķināta un to ir apstiprinājis 
Sabiedrisko pakalpojumu regulators .

Kā ar apmaksu televīzijas 
pakalpojumu sniedzējiem?

- Ānes ciema daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem dota brīva izvēle, kā 
skatīties televizoru. Daļa klientu 
maksā noteiktos 50 santīmus 
par  kolektīvo antenu, daļa izmanto SIA 
„Multitonebalt” vai „Baltkom” kabeļu 
televīzijas pakalpojumus, maksājot 
šiem pakalpojumu sniedzējiem, daļa 
ierīkojuši savus TV „šķīvjus”. Daļa 

Komunālie pakalpojumi nav labdarība
iedzīvotāju pieslēdzās kabeļu TV un 
atnāca atpakaļ maksas dēļ. SIA „ĀNE 
EP” piestāda rēķinus tikai  saviem 
klientiem.

Koplietošanas telpu izdevumi 
esot pārmēru augsti.

- Koplietošanas telpu slēdži tiek 
nepārtraukti remontēti, mainītas 
spuldzītes.  Jo vairāk bojājumu, 
jo dārgāk tas maksā. Jāatzīst , ka 
izdevumu sadaļā kļūdaini izlaists vārds 
„un remonts”. Jābūt: „Koplietošanas 
telpu logu, durvju un ventilācijas 
lūku apsekošana un remonts”. No 
iedzīvotājiem ir atkarīgs, cik naudas 
jāizlieto salauzto durvju un sasisto logu 
remontam.

Apgalvo, ka ne ar visiem 
dzīvokļu īpašniekiem esot 
noslēgti līgumi.

- Absolūti nepatiess apgalvojums! 
Ar katru dzīvokļa īpašnieku ir noslēgts 
„Mājas kopīpašuma apsaimniekošanas 
un pārvaldīšanas līgums”. Īpašnieki 
var vienoties par mājas pārvaldnieka 
maiņu, lemt par veicamajiem darbiem, 

izveidot savu apsaimniekošanas 
biedrību. Diemžēl grūti savākt pat 
lemttiesīgu īpašnieku sapulci, ievēlēt 
mājas valdi vai mājas vecāko, nemaz 
nerunājot par mājas siltināšanu un 
renovāciju. Par īpašnieku aktivitāti 
mājas apsaimniekošanas uzlabošanā 
var spriest pēc tā,  ka pēdējā 
apsaimniekotāja sasauktajā sapulcē no 
60 dzīvokļiem piedalījās 20 īpašnieki. 
Kādus lēmumus var pieņemt šādā 
sapulcē, ja tā nav lemttiesīga?

Izskan viedokļi, ka ieņēmumu 
izdevumu sistēma neesot pilnīga.

-  Apsaimniekotā js  uzskai ta 
ieņēmumus/izdevumus katrai mājai. 
Pieļaujam, ka sistēma nav pilnīga. Var 
izdarīt visu, bet par reālu naudu, nevis 
ar to, kas uz papīra. Dažiem mājas 
Jaunatnes ielā 5 dzīvokļu īpašniekiem 
parāds ir 800-1000 latu. Varbūt kāds 
no viņiem pateiktu, kā šogad uzsākt 
apkures sezonu, nodrošināt visus 
pakalpojumus šai 60 dzīvokļu mājai 
ar 11 tūkstošiem latu parādu? Un 
tas ir, neskatoties uz pastāvīgu darbu 

parādu piedziņā. Paņemt bankas 
kredītu un „uzkārt” to apzinīgajiem 
maksātājiem nebūtu godīgi, kamēr tie, 
kuri paņēmuši vairāku  tūkstošu  latu 
kredītus, nomaksās tos bankām.

Mājas apsaimniekotājs, neskatoties 
uz lieliem dzīvokļu īpašnieku/īrnieku 
parādiem, nodrošināja pagājušā  gadā 
visus līgumos un likumos obligātos 
( ūdensapgāde, kanalizācija, centrālā 
apkure) pakalpojumus. Daļa īpašnieku 
pirmkārt maksā banku kredītus, 
veic maksājumus par gāzi, elektrību, 
telefoniem, protams, pērk pārtiku, un 
kas paliek – mājas apsaimniekotājam. 
Bet apsaimniekotājs grib saņemt par 
savu preci/pakalpojumu maksu uzreiz, 
kā veikalā, nevis, kad būs nauda .

Jaunās apkures sezonas 
prognozes?

- Drūmas. Katru mēnesi parādu skaits 
dilst par 5-7%. Tas ir lēnāk, nekā parādi 
pieaug. Apkures sezonā nemaksātāju 
skaits būs vēl lielāks. Komunālie 
pakalpojumi nav labdarība! Nebūs 
maksājumu, nebūs pakalpojumu.

Jurģu laiks latviešiem bijis 
pavasarī, SIA „Ozolnieku KSDU” 
tas iekritis augļu ienākšanās 
laikā.

Kāpēc komunāldienests tagad 
izvietojies Ozolnieku katlu mājā, 
kādas tam ir priekšrocības informē 
SIA „Ozolnieku KSDU” valdes 
priekšsēdētājs Aldis Kluburs.

Lai mūzikas skola varētu izvērst 
aktivitātes, skolai bija nepieciešamas 
papildus telpas.

Izvēloties savai darbībai katlu 
mājas ēku, sapratām, ka to nāksies 
rekonstruēt. Esam nošāvuši ar vienu 
šāvienu divus bukus- rekonstruējām 
katlu māju un tikām pie biroja telpām, 
kur darba apstākļi ir nesalīdzināmi 
labāki nekā tautas namā, kur mitām 
līdz šim.

Telpu renovācijā ir ieguldīta daļa 
uzņēmuma peļņas, kas iegūta, ražojot 
elektroenerģiju. Tā nav nauda, ko 
iedzīvotāji maksā par komunālajiem 
pakalpojumiem.

Darba organizācijas sistēma tagad ir 

veidota pēc cita principa, arī dokumentu 
aprtitē. Līdz šim bija tā- apmeklētājs, 
ienācis mūsu iestādē, apmulsa - pie 
kā griezties? Tagad atbildīgā persona 
ir sekretāre, kura sniegs atbildi, vai, ja 
tas nebūtu iespējams, palīdzēs vērsties 
pie attiecīgā speciālista.

Komunālo maksājumu vieta tagad ir 
pašā Ozolnieku centrā, tas ir izdevīgi 
lielai iedzīvotāju daļai.

Esam iekārtojuši interneta vietu- 
ikviens apmeklētājs, ja nepieciešams, 
varēs tikt pie datora.

Jaunums: visa veida bojājumu 
pieteikšana, informācija par rēķiniem, 
uzziņas u.t.t. varēs notikt telefoniski- 
zvanīt uz tel. 63050111 varēs jebkurā 
diennakts laikā. Tā tiks nodrošināta 
operatīva rīcība. Būtībā uz āru 
darbosies viens vienīgs telefona 
numurs, lai netraucētu darbiniekiem 
strādāt.

Kāpēc šādas izmaiņas? Dažs labs 
iedzīvotājs ir iemanījies par vienu un 
to pašu jautājumu zvanīt vairākiem 
darbiniekiem, traucējot darbu.

Komunāldienestam- jurģi

Ieguvums, ka darba vide jaunajās 
telpās atbildīs visām likumdošanas 
prasībām. Nav mazsvarīgi, ka lielākā 
daļa darbinieku tagad atrodas vienkopus, 

tas ir krietns laika ieguvums.
Aptuveni 24 dzīvokļu kopsapulces 

iedzīvotāji varēs rīkot mūsu namā, kur 
tam atvēlēsim plašu telpu.

Novitāte SIA „Ozolnieku 
KSDU” darbībā ir ne tikai jurģi.

Izmainīts sabiedrības valdes 
sastāvs.

Pārņemot ūdenssaimniecības 
sistēmas no pašvaldības aģentūrām 
Emburgā un Garozā, „Ozolnieku 
KSDU” ir uzsākusi slēgt līgumus par 
komunālo pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotājiem.

Mēneša laikā ir noslēgti aptuveni 
80% līgumu kā Garozā, tā arī Emburgā. 
Maksa par pakalpojumiem ir tāda pati 
kā Ozolniekos.

Ja nebūs uzlikti ūdens skaitītāji, 

tad patēriņš tiks aprēķināts atbilstoši 
Latvijas būvnormatīviem, kas atļauj 
izmantot diennakts ūdens patēriņu uz 
vienu cilvēku 250 litrus daudzdzīvokļu 
mājās un līdz 400 litriem ūdens 
privātmājās.

Norēķināties par pakalpojumiem 
var pagasta pakalpojumu centrā 
Emburgā, bet Garozā- pie mūsu 
iestādes pārstāves Ļubas Beires, kā 
arī komunāldienesta kasē Ozolniekos, 
Kastaņu ielā 2, ja neizmantojat banku 
pakalpojumus.

Problemātisks ir jautājums par 
iedzīvotāju komunālo pakalpojumu 

parādiem. Lai nebūtu sarežģījumu 
ar siltumapgādi apkures sezonā, ir 
būtiski jāsamazina parādu summa.

Uzņēmums izskata iespējas, kā 
atgādināt par sevi. Viens no vairākiem- 
nepatīkamākais- vērsties tiesā.

Cits risinājums - nenodrošināt 
pakalpojumu klientiem, kuri par 
tiem nenorēķinās. Ir grūti dzīvokļus 
atslēgt no centralizētas siltumapgādes 
sistēmas, bet salīdzinoši viegli- 
atslēgt dzīvokli no centralizētas 
ūdensapgādes sistēmas, kā arī 
pārtraukt elektroenerģijas padevi.

Lai no nepatikšanām izvairītos, 

aicinām iedzīvotājus par saņemtajiem 
pakalpojumiem norēķināties! Ļoti 
aizņemti iedzīvotāji kasē norēķinuis 
var veikt jau pulksten septiņos no 
rīta.

Iepriecina, ka daļa iedzīvotāju 
izprot ēku siltināšanas nozīmību.

Siltināšanas projektus Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūrā ir 
iesnieguši Kastaņu ielas 4, Kastaņu 
ielas 7 un Meliorācijas ielas 19 
iedzīvotāji.

Aldis Kluburs,
SIA „Ozolnieku KSDU” valdes 

priekšsēdētājs

Ar nemaksātājiem nelutināsimies!
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Izglītība

Valsts pārbaudes darbu un 
centralizēto eksāmenu rezultāti 
pierādīja Ozolnieku novada skolu 
konkurētspēju  ar pārējo novadu 
skolām. 

Ozolnieku vidusskolā augstus un labus  
līmeņus (A+B+C)  visos centralizētajos 
eksāmenos ieguvuši vairāk par pusi 
–54,5%- 12. klašu audzēkņu.Vislabāk 
sagatavoti skolēni ir latviešu un angļu 
valodā, arī matemātikā - 10 skolēni no 25  
ieguva labu vērtējumu. Neviens skolēns  
nevienā eksāmenā nav saņēmis zemāko 
līmeni. Joprojām neliels skolēnu skaits 
kārto fiziku, ķīmiju , neviens skolēns 
neizvēlējās bioloģiju.

9.klašu eksāmenus ļoti labi nokārtoja 
Teteles un Garozas pamatskolu skolēni. 
Teteles pamatskolas 9.a klasē angļu 
valodā no 16 skolēniem augstāko 
vērtējumu- 10 balles- ieguva 10 skolēni.
Tas ir nebijis sasniegums visā bijušā 
Jelgavas rajona vēsturē un teritorijā! 
Arī  matemātikā , kas šogad bija īpaši 
grūts eksāmens, viens Teteles skolēns 
ieguva 10 balles.

Daudzi skolēni, neapšaubāmi, iegūtu 

Panākumi un secinājumi
labākus rezultātus, ja ikdienā vairāk 
laika atlicinātu lasīšanai un pamatīgāk 
sagatavotos ikdienas nodarbībām.

Ozolnieku novada  labākie audzēkņi 
piedalījās kopā ar Jelgavas novadu 
organizētajās olimpiādēs un ieguva  42 
godalgotās vietas.

 Sevišķi izcēlās Ozolnieku vidusskolas 
audzēkņi, kuri izcīnīja godalgotas 
vietas  tādās olimpiādēs kā bioloģija, 
angļu valoda, latviešu valoda un 
literatūra, fizika, ķīmija , ģeogrāfija un 
mājsaimniecība zēniem.

Olimpiādes pierādīja arī mūsu 
problēmu loku: pagaidām nespējam 
konkurēt valsts līmenī, neviens novada 
skolēns nepiedalījās biznesa ekonomisko 
pamatu un vēstures olimpiādēs, nebija 
sasniegumu 9.klašu latviešu valodas 
un literatūras olimpiādē. Tas nozīmē, 
ka jaunajā mācību gadā jāorganizē 
pasākumi talantīgo skolēnu apzināšanā 
un zināšanu kvalitātes konkurētspējas 
paaugstināšanā.

43 novada skolotājiem tika nodrošināta  
ES mērķstipendija.

     Starptautisko projektu konkursā 
ir uzvarējis un ieguvis Eiropas 

finansējumu asistentu projekts, kura 
rezultātā Ozolnieku vidusskolai un 
pārējām iestādēm būs angļu un vācu 
valodas skolotājs.

10. Skolēnu dziesmu un deju svētkos 
sevi ļoti atzinīgi pierādīja Ozolnieku 
vidusskolas dejotāji, koristi un Teteles 
pamatskolas  dejotāji.

Tiek turpināta un attīstīta sadarbība 
ar partneriem Vācijas un Rumānijas 
pašvaldībās. 

Vasarā Teteles pamatskolā, Ozolnieku 
vidusskolā, Garozas pamatskolā, 
Salgales pamatskolā un mūzikas skolā 
tika organizētas skolēnu brīvā laika 
pavadīšanas darbnīcas gan mūzikā, 
gan mākslā, gan valodā, gan apkārtnes 
izzināšanā.

Pirmsskolas izglītībā esam centušies 
nodrošināt kvalitatīvu bērnu sirds, 
prāta un roku  veiklības attīstību, 
pateicoties PII ‘’Zīlīte’’ metodiskajai 
sagatavotībai.

Visas mūsu izglītības iestādes ir cītīgi 
gatavojušās jaunajam mācību gadam.

Ar Ozolnieku novada un Eiropas 
fonda atbalstu PII ‘’Saulīte’’  vasarā ir 
izremontēta  jauna grupa,  virtuve un 

grupu sanitārās telpas , labiekārtoti 
rotaļu laukumi un apkārtne. Gan PII” 
Saulīte, gan ‘’Bitīte’’ ir veikta ēku 
siltināšana.

Garozas pamatskolas 5-6 gadīgie bērni 
dzīvos jaunās telpās ar jaunām mēbelēm 
un jaunām rotaļlietām.Izkrāsotā un ar 
jaunām mēbelēm aprīkotajā klasē.

 Salgales pamatskolā mācīties uzsāks 
pirmklasnieki. Izremontētas ir skolas 
sanitārās telpas un jauni rīki rotaļu 
laukumā .Pateicoties Ozolnieku novada 
domes atbalstam, apjomīgi remontdarbi 
veikti Teteles pamatskolā un Ozolnieku 
vidusskolā. Teteles pamatskolā un 
Ozolnieku vidusskolā ir izremontētas 
daudzas klašu telpas,gaiteņi.Teteles 
pamatskolas zālei ir jauna parketa grīda.
Ozolnieku vidusskolā izremontēta 
garderobe,izbūvēts ūdensvads, 
pārbūvēti siltummezgli, siltināta skola.

Visas izglītības iestādes pateicas 
novada domei un pašvaldībai par 
labestīgo attieksmi un finansiālo atbalstu 
2009./2010. mācību gadā!

Uldis Gāle, 
novada izglītības speciālists

N o  9 .  l ī d z  1 8 . a u g u s t a m 
O z o l n i e ku  m ū z i k a s  s ko l ā 
notika pirmā vasaras nometne 
bērniem „Atpūšamies kopā ar 
mūziku!”. 

Dziedāšanas,  spēlēšanas un 
saldējuma ēšanas prieks augusta 
vidū vienoja 26 bērnus un 11 
skolotājus. Ideja par nometnes 
o rg a n i z ē š a n u  s ko l a s  v a d ī b a i 
radās ,  domājot  par  pedagogu 
n o d a r b i n ā š a n u  a u g u s t ā . 
Turpmākie notikumi jau risinājās 
kā eksperimentā -  vai mūzikas 
skolas audzēkņi garajās vasaras 
brīvdienās gribēs spēlēt savu 
m ū z i k a s  i n s t r u m e n t u ,  v a i 
skolotāji būs gatavi intensīvam  
netradicionālam darbam?

Nometnes radošā atmosfēra 
ieviesa savas korekcijas un bērni ne 
tikai spēlēja savus instrumentus, 
bet arī mainījās ar tiem - čellisti 
spēlēja marimbu, trompetisti - 
akordeonu, pianisti - bungas utt. 

Pirmās muzikālās nometnes 
tēma – latviešu tautasdziesmas. 
Astoņu dienu laikā bērni kopā ar 
skolotājiem atcerējās vai no jauna 
iemācījās 11 tautasdziesmas un 
rotaļas. Tās tika gan dziedātas, gan 
spēlētas, gan „izspēlētas” teatrālos 
uzvedumos un mēmajos šovos. 
Kopīga is  muzicēšanas  pr ieks 
radīja visdažādākos instrumentālos 
sastāvus: pūtēju un akordeonistu 
kvar tetus ,  kv intetus ,  astoņ- , 
un divpadsmitroku klavieru un 
marimbas ansambļus, kuri savu 
spēlētprasmi demonstrēja katras 
dienas prezentācijā. Noslēguma 
koncertā muzicēja arī nometnes 

laikā dibinātais Ozolnieku mūzikas 
skolas apvienotais orķestris.

Nometnes spilgtākos mirkļus kā 
mozaīkā kopā saliek bērnu, vecāku 
un skolotāju iespaidi.

Riharda mamma Sanda: „Super! 
Mans dēls lūdzās, vai varēs nākt 
abas nedēļas, jo sākotnēji bijām 
pierakstī jušies t ikai  uz vienu 
nedēļu. Un katru dienu saldējums! 
Paldies, ka ir tādi pasākumi un tā 
turpināt!”

Raivo, spēlē akordeonu: „Patika 
mīļi skolotāji un tas, ka vispār 
b i ja  nometne.  Lie lāko pr ieku 
man  sagādāja sava instrumenta 
spēlēšana un zīmēšana.”

Dace ,  vijoļspēles skolotāja: 
„Vislielākais prieks par bērnu 
azartu. Izrādās, ka vasarā viņi ir 

noilgojušies pēc sava mūzikas 
instrumenta.  Man šī  ir  pirmā 
p ieredze  ar  d ienas  nometn i . 
Secinu, cik intensīvi  bērniem 
nepieciešams aizpildīt brīvo laiku, 
lai saglabātos degoša interese. 
Bērni ir kā sūkļi, kas ņem pretī 
visu to labo, ko mēs viņiem dodam. 
Laimes sajūta par to, ka lielākajai 
da ļ a i  bēr nu  v i sva i rāk  pa t ika  
muzicēt orķestrī.”

Kr is t īnes  un  I lvas  mamma 
Karīna: „Apvienotais orķestris bija 
lielisks! Pirmo reizi piedzīvoju, ka 
tādu skanējumu var panākt nedēļas 
laikā. Pārsteidza tas, ka bērni tik 
ātri apgūst citus instrumentus un 
nometnes patīkamā, nepiespiestā 
atmosfēra, kaut arī nepārtraukti 
rit intensīvs darbs – dziedāšana, 

spēlēšana, teātris, zīmēšana. Mani 
bērni ir sajūsmā!”

K e i t a ,  s p ē l ē  č e l l u :  E s 
gribētu vēlreiz tādu nometni! 
Vi s s p i l g t ā k  a t m i ņ ā  p a l i ku š i 
ko n c e r t i ,  p r i e k š n e s u m i  u n 
ikdienas prezentācijas. Visvairāk 
patika domāt un rādīt teātrus par 
tautasdziesmām.

Aleksandrs, sitaminstrumentu 
spēles skolotājs: „Lieliska radoša 
komanda, kas attaisno mūzikas 
skolas radīšanas būtību. Viss, kas 
notika nometnē, kalpos kā impulss 
turpmākai darbībai.”

Veiksmīgu jauno mācību gadu 
vēlot

Edīte Brūniņa,
OMS direktora vietniece

Eksperiments izdevies



5.lpp.2010. gada augusts

Novada pašvaldības pārstāvji un 
izglītības speciālisti atgriezušies no 
darba vizītes Vācijā.

Paveikto vērtē PII „Zīlīte” vadītāja 
Evija Uzare:

– Iezīmētas tika nākotnes sabiedrības 
perspektīvas.

Nordhauzenā mūs uzņēma F. Frēbeļa 
akadēmija un Jaunatnes sociālo lietu 
centrs.

Strādājām divās grupās, atbilstoši 
izglītības specifikai.

Manā – pirmsskolas un sākumskolas 
darba grupā- kopā ar vācu kolēģiem 
izstrādājām pieteikumu ES projektam 
25 tūkst. latu vērtībā. Projektā 
vēlamies izveidot optimālu sabiedrības 
veicināšanas modeli starp mūsu valsts 
un VFR pirmsskolu un sākumskolu.

Savstarpēji vienam otru bagātinot
Projekta izstrādē no katras pārstāvētās 

puses tiks iekļauti 24 speciālisti.
Gan vācu kolēģi, gan mēs gadu 

gaitā esam iekrājuši daudz vērtīgu 
atziņu, secinājumu. Metodiski tos 
izvērtējot, var rast pieeju daudzos bērnu 
audzināšanas un izglītības jautājumos. 
Projekta izstrādē piesaistīsim arī bērnu 
vecākus.

Sadarbības gados ar vācu kolēģiem 
esam konstatējuši, ka mēs savā praksē 
varētu vairāk pievērsties bērnu emociju 
pasaulei, lai izglītības pārejas posmi 
bērnam nesagādātu grūtības.

Uz Vāciju devāmies ar nopietni 
izstrādātu materiālu bagāžu, par ko 
vēlos izsacīt pateicību Unai Vālodzei, 
Everitai Strakšai, Initai Saušai un īpaši- 
Iritai Seimanei.

Skolotāji 
pēc 
ekskursijas 
pazemē

Novēlējumi jaunajā mācību gadā
Lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts,
Un savam mērķim 
Neļaut zust, 
Bet pamatus drošus 
Tam radīt!

   
Uldis Gāle, Māra Pūre, Ozolnieku novada izglītības speciālisti

Garozas pamatskolas kolektīvs novēl vecākiem un skolotājiem ,kopīgi 
sadarbojoties, mācīt,mīlēt,uzklausīt bērnus un priecāties par viņu 
veiksmēm.

Kopīgiem spēkiem mēs paveiksim labu darbu- izaudzināsim gudru un 
darboties spējīgu jauno un gribošu jauno paaudzi.

          
 Dina Štelmahere, domes deputāte, Garozas pamatskolas direktore

Lai jaunajā mācību gadā skolotājiem nepietrūktu spēka, pacietības, 
izturības, darba prieka un radošuma! Vecākiem novēlu būt labestīgiem 
un atsaucīgiem, cienīt savu un citu darbu.Bērniem- būt laimīgiem un 
veseliem!

              Dace Babčuka, PII ’’Bitīte’’ vadītāja

Sirsnīgu un radošiem panākumiem bagātu mācību gadu!

Dina Tauriņa, Ozolnieku Mūzikas vidusskolas direktore

Jaunajā mācību gadā vēlu veiksmīgas skolas gaitas bijušajiem audzēkņiem. 
Izturību, enerģijuun radošu sadarbību mums visiem!

               Lidija Pildigoviča, PII’’ Saulīte’’ vadītāja

Gājputni rosās tālajam ceļam. Teteles pamatskolas bērni pošas uz skolu.
Es ceru, ka pozitīvais lādiņš, ko bērni ieguvuši saulainajā vasarā, 

papildināsies ar labām emocijām no tikšanās ar saviem klases biedriem un 
draugiem , kā arī no uzlabotās vides, iedos daudz pozitīvu emociju un enerģiju 
skolas kolektīvam un vecākiem. 

                  Jeļena Žoide, Teteles pamatskolas direktore

Paldies ikvienam, kurš palīdz skolai ar darbu, padomu un ierosinājumiem.
Lai arī turpmāk mūsu sadarbība turpinās, lai skola pastāv un attīstās!

Skolēniem, pirmsskolas audzēkņiem, skolotājiem, vecākiem un skolas 
darbiniekiem novēlu jaunajā mācību gadā veiksmi, izdošanos, prieku par 
par panākumiem.

Lai laimīgs jaunais 2010./11.mācību gads ikvienam!
                 Irēna Pauloviča, Salgales pamatskolas direktore

Cilvēka prātam ir nepieciešams materiāls, lai ar darbības palīdzību to 
attīstītu, Audzināšanā pirmajā vietā ir gudrs un radošs pieaugušais, kurš 
dod nepieciešamo materiālu bērna izaugsmei.

(F. Frēbelis)

Apsveicam visus PII „Zīlīte” bērnus, vecākus un Ozolnieku novada 
izglītības darbiniekus, jauno mācību gadu sākot! Novēlam būt pacietīgiem, 
palīdzot mūsu bērniem kāpt grūtajā zināšanu kalnā, būt radošiem, 
nesavtīgiem un atsaucīgiem vienam pret otru, cienīt savu un citu darbu. 
Tā, lai ikviens atskatoties uz padarīto, varētu justies gandarīts.

Evija Uzare, PII „Zīlīte” vadītāja

Tāpat kā vienmēr rudens lapas kaisa,
Tāpat kā vienmēr dārzos salnas nāk,
Tāpat kā vienmēr dzērvju klaigas gaisā,
Kā vienmēr viss un tomēr savādāk...

Godātie pegagogi, skolēni un vecāki!
Sveicu jūs, jauno mācību gadu uzsākot!
Novēlu izturību,zinātkāri, neizsīkstošu enerģiju un neremdināmu 

mīlestību pret savu skolu un dzimto novadu.Lai šis mācību gads katram 
mums dāvina jaunus atklājumus un augstus saniegumus!

Lai radoša ikviena diena!
                 Klāra Stepanova, Ozolnieku vidusskolas direktore

Jau astoto vasaru augusta sākumā 
Sidrabenes pagasta Emburgu 
pārņēma VARAVĪKSNE. Tā ir ne 
tikai dabas parādība pie debesīm, bet 
vasaras skola, kura šogad notika no 
1. līdz 6.augstam. 

Trīsdesmit bērniem tika dota iespēja 
nedēļu lietderīgi pavadīt laiku.  Bērni 
emocionāli un radoši pavadīja laiku no 
plkst.10 līdz 18. Katru dienu darbs tika 
organizēts četrās darbnīcās. „Domātavā” 
bērni pārrunāja, centās izprast Bībeles 
stāstu par Noa. „Spēlētavā” šis stāsts 
tika izspēlēts un izdziedāts. ”Veidotavā” 
tika radītas īpašas piemiņas lietas, kuras 
atgādinās par vasaras patīkamajiem 
mirkļiem un atziņām, kuras bērni ieguva 
šīs nedēļas laikā. Visgaidītākā darbnīca 

bija „Peldētava”, jo tad varēja doties uz upi 
vai arī darboties sporta zālē. Neizpalika arī 
ekskursija uz Jelgavas Sv. Annas baznīcu 
un jūru.

Ikvienas skolas darbā liela nozīme ir tās 
skolotājiem un atbalstītājiem. Lielu paldies 
vēlos teikt skolotāju komandai, kuru šogad 
papildināja kādreizējie „Varavīksnes” 
dalībnieki Ilze Zvejniece, Arta Vītoliņa, 
Madara Segliņa, Alise Bētiņa. Salgales 
pamatskolas skolotājas Ilze Šuca, Inga 
Duplinska, Iluta Aleksīna. Milzīgs paldies 
Ozolnieku novada domei un Sidrabenes 
pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu 
dalībnieku ēdināšanas un transporta 
izdevumu segšanā. Paldies Salgales 
pamatskolas direktorei Irēnai Paulovičai, 
kura visus šos gadus laipni atvēlējusi 
skolas telpas un materiāli tehnisko bāzi 

vasaras aktivitāšu 
darbam. Paldies 
bērnu vecākiem 
un visiem labas 
gribas cilvēkiem, 
kuri, netaupot 
s a v u  l a i k u 
un līdzekļus, 
atbalstīja mūsu 
kopīgo darbu.

Šogad vasaras 
s k o l a i  b i j a 
pārbaudījumu 
laiks, jo vairākas pārmaiņas lika domāt: 
„Vai izdosies? Vai sanāks?” Ar prieku varu 
teikt: „Pārbaudījumi izturēti. „Varavīksne” 

arī turpmāk zaigos tikpat koša!
Anda Silgaile,

vasaras skolas”Varavīksne”vadītāja

„Varavīksne” Sidrabenē
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Vai viens cilvēks var būt vienlaicīgi 
zinātnieks, aktieris un sportists?

Ivars Mozga to spēj!

Nesen LLU doktorands Ivars atgriezās 
no Anglijas, kur Jorkas universitātē 
piedalījās Bioķīmijas asociācijas rīkotajā 
konferencē par sistēmu bioloģijas 
jautājumiem.

Konferences un semināri ārzemēs un 
Latvijā Ivaram ir ierasta lieta. «Esmu 
iesaistījies Latvijas starpaugstskolu 
zinātniskajā grupā, kas nodarbojas ar 
sistēmbioloģiskajiem jautājumiem. 
LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes 
pētnieku stiprā puse ir mikrobioloģija 
un biotehnoloģija. Rīgas Tehniskajā 
universitātē eksperimentē ar 
biotehnoloģiskām iekārtām.»

Ivaram vairs atlicis aizstāvēt zinātnisko 
darbu, doktorantūras studijas ir pabeigtas. 
Iegūt inženierzinātņu doktora grādu 

informācijas tehnoloģijās 28 gadu vecumā 
ir respektējami!

Kāds ceļš uz to iets? Ivars: «Kā Erasmus 
programmas students vienu semestri 
studēju Vācijā, pēc tam saistībā ar studijām 
būts daudzās valstīs. Biju pat Kanāriju 
salās! Nevis lai tur laiski slaistītos, bet 
piedalītos zinātniskā konferencē.»

Jaunā zinātnieka pētnieciskā tēma ir 
«Bioķīmisko tīklu enzimātiskās vadības 
optimizācijas algoritms». Latvijā ir 
svarīgas alternatīvās enerģijas ieguves 
iespējas. 

No parastā maizes rauga ir iespējams 
iegūt etanolu, resp. spirtu, ko savukārt var 
izmantot biodegvielu ražošanai.

Pē t n i e k a  u z d e v u m s  –  a r 
datormodelēšanas palīdzību paaugstināt 
bioetanola ieguves efektivitāti maizes 
rauga glikozes procesā. Viņam ir izdevies 
izveidot algoritmu glikolīzes procesa 
optimizācijai, kas zinātniskajā literatūrā 

nav aprakstīts. 
Lai gūtu jaunus 

atklājumus, nākas 
cieši sadarboties 
ar biologiem un 
ķīmiķiem.

Pā re j a  n o  IT 
jomas uz sarunu par 
teātri ir tikai loģisks 
turpinājums. Jo... kurš 
nezina Ozolnieku 
Amatierteātra (OAT) 
titullomu varoni 
Ivaru?

Pirmā loma lugā 
«Kāzu nakts», ko 
rež isē ja  Gunt is 
Krūmiņš, izrādījās 
liktenīga. Debitants 
b i j a  g a l v e n a i s 

mīlētājs!
Ko dod skatuve? 
Aktieris: «Tā pilnveido. Tu apgūsti 

runas mākslu, atraisītību, reaģētspēju 
un daudz ko citu. Lampu drudzis uzdzen 
adrenalīnu, tevi sapurina!»

Psiholoģiski smaga esot bijusi J.Poruka 
«Pēdējā nakts» Daces Vilnes režijā. 
«Tēloju cilvēku ar sirreālistiskām vīzijām, 
kurš dzīvo realitātē un iedomu pasaulē. 
Brīžam tā iegāju lomā, ka... samulsināju 
pat mājiniekus!

F.Sagānas «Spoku pils Zviedrijā» vēstī 
par 13. – 14. gadsimtu. Stāsts mijas ar 
mūsdienām. Interesanti!»

OAT izrādēs skatītāju netrūkst. Kāpēc 
tik liela interese, īpaši pēdējā laikā?

Atbilde puisim aša: «Zinu, ka daudzi 
teātramīļi, skatoties lielo teātru izrādes 
Rīgā, pārāk bieži jūtas vīlušies. Droši vien 
spējam «paņemt» skatītāju ar savu patieso 
atklāsmi un sirdsdegsmi. Mēs savā garā 
neesam noplicināti, tveram izjūtas ar 

visiem nervu galiņiem.
Mūsu teātrī patlaban top asprātīga 

komēdija. Viegls sižets, spraigs risinājums, 
skatītāji varēs izsmieties.»

Vēl darbīgais jauneklis savu dvēseli (un 
miesu) ir atdevis sportam. Ar ko tik viņš 
neaizraujas! LLU vadošajā komandā spēlē 
florbolu. Savā līgā florbolisti ir labākie, 
pavisam nesen finālā vinnēts kauss. 
Vēl zinātņu vīrs spēlē kērlingu, futbolu, 
volejbolu, badmintonu, novusu, galda 
un lielo tenisu, skvošu. Viņš neiztrūkst 
ikgadējos novada velobraucienos.

Par velobraukšanu Ivara viedoklis: 
«Daudz braucu ar riteni, arī ikdienā. 
Esmu tak moderns cilvēks! Slikti, ka 
maz ir veloceliņu. Lavierēšana starp 
gājējiem un lekšana pāri augstajām ietvju 
apmalēm nav īpaši ērta. Braukt pa ceļu? 
Pašnāvība!»

Vaicāts par dzīves adrenalīnu, 
novadniekam tie esot vairāki: zinātne, 
teātra māksla, sports un cilvēciskās izjūtas. 

Treju mūzu kalps

Šovasar Ozolnieku un Cenu 
pagastā pensionāri izvēlējās iepazīt 
Vidzemi.

Vienas dienas ritums- maršruts 
tika atkārtots arī nākamajā dienā- bija 
iespaidiem bagāts.

Skrīveru muižas īpašnieks Makss fon 
Zīverss atstājis paliekamu vērtību- angļu 
stila parku.

Šī stila parkus raksturoja dabiskums- 
pretstatā pārspīlēti izsmalcinātajiem 
franču stila parkiem.

Šodien dendroloģiskais parks aptver 
17 hektārus, aug 300 koku un krūmu 
sugas- retumi. Lieliskās gides stāstījumā 

atdzīvojās gadsimti, Skrīveru vēsture un 
parka vienreizīgums.

Kas būtu Skrīveri bez „gotiņām”? 
Konfekšu ražošana, kas ir pilnībā roku 
darbs, izraisīja pārdomas.

Uz Kokneses salas Daugavā top dāvana 
Latvijai 100. dzimšanas dienā- ar Latvijas 
tautas atbalstu tiek veidots Likteņdārzs. 
Šī vieta iemūžinās cilvēku piemiņu, kas 
kļuva par 20. gadsimta totalitāro režīmu 
upuriem. 600 000 represēto...

Mazās tautas zaudējuma sāpe arī japāņu 
ainavu arhitektam parka veidotājam 
Shunmy O Masuno ir labi izprotama.

Trīs brāļu mūziķu likteņstāsti saistās 
ar dzimto māju „Meņģeļiem”. Jurjānu 

dzimtas atzariem 
vēl tagad vieta  
Latvijas kultūrā.

Muzeja plašā 
t e r i t o r i j a  i r 
lieliski aprūpēta, 
zemgalieši tika 
sirsnīgi uzņemti.

Reti kāds nav bijis 
Rūdolfa Blaumaņa 
„Brakos”, taču 
šī vieta aicina 
iegriezties vēl un 
vēl.

Par garīgo guvumu ekskursanti veltīja 
siltu paldies organizatorei Sarmītei 

Ķepītei un gidei Edītei Polei. Par atvēlēto 
finansējumu pateicība novada domei.

Iepazīstot Daugavas senleju

Ja cilvēka mūžs 45 gadus ir saistīts 
ar dziesmu, tad atmiņu lādītes ir 
pilnas ar aizvadīto gadu emocijām.

Ansambļa „Madara” dziesmu 
pēcpusdienā dziedātājas atzina, ka viņu 
mūžs ir sapinies baltajās dzimtenes 
madarās.

Šo necilo, bet tik latviski trauslo un 
reizē izturīgo ziedu galvenā un vienīgā 
aprūpētāja visus šos gadus ir bijusi Ārija 
Melgaile.

Ansambļa vadītājas fenomens 
saistās ne tikai ar šīs dziedošās kopas 
muzikālo pārākumu bijušajā Jelgavas 
rajonā. Diriģentes Ā. Melgailes kontā 
ir arī slavenā vīru kora „Zemgale” 
lauri. Melioratoru koris bija patiesa 
kultūrvērtība!

To, cik varena atbalss ir ansamblim 
„Madara”, varēja dzirdēt pēc plašā 
„savu” komponistu dziesmu repertuāra. 
Izskanēja vārdi: Alvils Altmanis, 
Imants Ozols, Astrīda Klāsone, Gunārs 

Freidenfelds un citi.
Komponistu devums esot muzicēšanas 

veiksmes atslēga, pauda diriģente. Starp 
citu, komponists A. Altmanis dziedošajā 
saietā bija arī aktīvs mūziķis. Jau 25 gadus 
„madaru” dziesmas uz klavierēm iejūtīgi 
pavada Ruta Šmēdiņa.

Otra cienījamās ansambļa vadītājas 
atziņa- dziesma neļauj novecot. Pati 
„Madaras” dvēsele tam ir vispatiesākais 
apliecinājums!

Ar kādu aizrautību, šķelmīgumu un 

asprātībām izskanēja viņas atskats uz 
četrarpus gadu desmitiem! Diriģentes 
žests joprojām ir profesionāli izsmalcināts 
un noteikts!

Dziedājums izskanēja no sirds, un tas 
aizgāja līdz klausītāju sirdīm.

Pateicību dzejā izsacīja novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Guntis Rozītis. 
Uz skatuvi „ceļoja” ziedu kalni.

Kas dzīvi savijis ar dziesmu, tam viņa 
mūžam līdzi ies.

Anna Veidemane

Šķiļ dzirksti atmiņa
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Jau vairākās paaudzēs Ozolnieku 
volejbola vārds  skanējis Eiropas 
CEV un  Baltijas volejbola Kausos, 
Starptautiskos turnīros Holandē, 
Trīszvaigžņu spēlēs, Latvijas 
olimpiādēs, Latvijas čempionātos, 
Latvijas Kausos un, visbeidzot, no 
2005. gada - Schenker līgā. 

Laika ir gaitā  mainījies komandas 
nosaukums: „Ozolnieki”, „Ozolnieki/
Poliurs” , „Poliurs/Ozolnieki”, „Poliurs/
Biolars/Ozolnieki”, „Biolars/Ozolnieki”, 
Biolars-Olaine/Ozolnieki”. Mainījušies 
sponsori, treneri, spēlētāji, bet palicis 
„ozīšu gars” un uzticīgie līdzjutēji, kas 
reizēm tā mācēja „uzkurināt” atmosfēru 
skatītāju tribīnēs, ka likās - tiks nocelts 
sporta nama jumts! 

Ir gūtas gan lielākas, gan mazākas 
uzvaras, taču vienmēr komandai klāt 
bija Ozolnieku vārds, novada atbalsts un 
uzticīgie „ozīšu” līdzjutēji. 

Diemžēl šis augusts varēja kļūt par 
brīdi, kad Ozolniekos volejbols būtu jāsāk 

”būvēt no pamatiem”. Ģenerālsponsors 
paziņoja, ka komanda pārceļas uz Olaini, 
tā piederot  SIA „Biolars”. Ne par kādiem 
Ozolniekiem vairs negribot dzirdēt!

Caurskatot 42 ar Ozolnieku volejbolu 
saistītos dzīves gadus, Rolands 
Baranovskis iebilda: „Kā? Bet kur tad 
paliek „ozīšu” līdzjutēji, Ozolnieku 
novada, daudzu uzņēmumu, it sevišķi, 
SIA „Poliurs” ilggadējais ieguldījums 
komandas izaugsmē? Vai tam vairs nav 
nekādas nozīmes?”.  Atbilde skanēja: 
„Veidojiet farmklubu, ja kāds volejbolists 
„ izaugs”- paņemsim pie sevis”.

Ceļš no Olaines līdz Ozolniekiem 
laikam bija garākais Rolanda mūžā... 
Tikai, saklausot Viktora Melnača atbalstu, 
izskanēja: „NĒ!  Volejbols Ozolniekos 
bija un būs!”

Pārrunās ar komandas nopelniem un 
pieredzes bagāto treneri Zigismundu 
Grigoļunoviču un spēlētājiem: Ivo 
Baranovski, Raimondu Vilmani, Aivaru 
Siļutinu, Valēriju Lomakinu un  Didzi 
Sloku, kļuva skaidrs, ka arī šajos 

finansiāli grūtajos laikos ne viss tomēr ir 
nopērkams par naudu. Šie cilvēki paliek 
uzticīgi Ozolniekiem un komandai.

Jebkura dalīšanās ir sāpīga, bet mūsu 
gadījumā arī pozitīva, jo komandā ienāks 
daudzi jauni novada spēlētāji, tā kļūs 
vēl tuvāka iedzīvotājiem un, ļoti ceram, 
arī novada uzņēmējiem.  Par atjaunotās 
komandas „Poliurs/Ozolnieki” menedžeri 
piekrita strādāt novada volejbola 
entuziasts Jānis Valerts, par trenera 
palīgu Aldis Bērziņš, par komandas 
prezidentu Viktors Melnacis. 

10.oktobrī  jau būs pirmā spēle 
ar Schenker līgas jauno dalībnieku - 
Kaļiņingradas „Jantarj”.

Atnāksim! Pieceļoties kājās, ar 
aplausiem pateiksim paldies trenerim 
Z.Grigoļunovičam, spēlētājiem, 
Ozolnieku novada domei, iedzīvotājiem 
un visiem atbalstītājiem par uzticību 
volejbolam.

  „Ozīši” bija un būs! 
Pateicoties jums visiem,                                                     

„OŽI” bija un būs!

Ventspilī notika „Ventspils atklātās mini 
– tenisa sacensības” 7U un 8U vecuma 
grupās, kurās piedalījās Roberts Alksnis 
no Ozolniekiem. 17 spēlētāju konkurencē 
otro vietu ieguva Roberts, kurš trenējas 
Jelgavas Tenisa centrā.

 Vēl zēniem notika sacensības fiziskajā 
sagatavotībā. Zēniem bija jāskrien sprints, 
jāmet tālumā tenisa bumba un pildbumba, 
kā arī jālec tāllēkšanā. Labākie rādītāji bija 
Ozolnieku tenisistam – 1. vieta!

Novadā ciena tenisu

Latvijas čempionātā konkūrā, 
kas notika „Kleistos”, sevi lieliski 
pieteicis sporta klubs „Princis”

Otro vietu līdz 16 gadu vecuma grupā 
izcīnīja Inta Vēja ar „Kauguru”, bet līdz 
21 gada vecuma grupā 2. vietu – Kristīne 
Baradovska ar „Corinti”.

Par panākumiem priecājas trenere 
Līga Pētersone: „Kaugurs” ir SIA 
„Princis” īpašums, Latvijas šķirnes zirgs, 
pieredzējis daudz sacensību. Nav šaubu, 
ka „Kaugurs” ir perspektīvs, spēka pilns 
un lauri sekos!

Inta dzīvo tepat mūsu novadā, šogad 
beidza 9. klasi. Jauniete ļoti mīl zirgus, ar 
atbildības sajūtu pat mēslus mēž! Meitene 
ir talantīga, bet viņas jātnieces karjera 
diemžēl būs atkarīga no finansiālām 
iespējām. Arī tagad viņai ļoti noderētu 
sponsoru atbalsts.

Sporta kluvs „Princis” nodibināts 
šogad, jo tāda bija Latvijas Jātnieku 
federācijas nostādne- lai jātniekiem būtu 
iespējas piedalīties sacensībās, būt aktīvajā 
sportiskajā vidē, jāpārstāv jāšanas sporta 
klubs. Sporta kluba „Princis” dibinātāji ir 
Līga un Andris Pētersoni.

Nodibināts spor-
ta klubs „Princis”

OZOLNIEKU TAUTAS NAMS AICINA PIETEIKTIES  
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVOS UN KURSOS

Latvijas Meliorācijas biedrības 
veterānu sekcijas gadskārtējais 
saiets notika Ozolniekos.

Savulaik Ozolnieki bija republikas 
meliorācijas balsts. Profesionālo vīru 
palīdzību gaidīja pat Sahalīnā! Viens 
no meliorācijas pionieriem Tālajos 
Austrumos- Auseklis Baumanis, kurš 
uzrakstījis aizraujošu atmiņu stāstu.

Plašu ieskatu modernās zinātnes 
atziņās sniedza LLU profesors Dr. Viesturs 
Jansons, Vides un ūdenssaimniecības 
katedras vadītājs.

Viņa skarto problēmu loks: 
lauksaimniecības ietekme uz ūdens 
vides kvalitāti, vides piesārņojums, 
mēslošanas līdzekļu izvērtējums. Viens 
no secinājumiem: „Latvijas arāmzeme 
bez drenāžas praktiski iztikt nevar. 
Agri vai vēlu meliorācija valstī tiks 
sakārtota.”

Meliorācijas lomu saprata Pūņu muižas 
īpašnieks, 1850. gadā laukos izbūvējot 
māla cauruļu drenāžu.

To, ka bez meliorācijas neiztikt, pierāda 
pati dzīve. Bez meliorācijas intensīva 
lauksaimniecība nav iespējama, atzina 
lektors.

„Uzdevums ir veidot tādu valsts 
politiku, lai zemniekam būtu vieglāk 
darboties pareizajā virzienā.

Attīstības virzienu nosaka ES, kuru 
mums nākas respektēt”.

Anna Veidemane

Meliorācija atdzims

Irēna Leitēna
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Mīļi sveicam septembra jubilārus!

               
Izolde Ozoliņa
Valija Bortaščenoka
Laimonis Kļava
Zigrīda Dreismane
Marfa Kārkle
Drosma Ulmane
Antoņina Munda
Vanda Stivriņa
Helēna Uršte
Sofija Novaša

Sidrabenes pagasts
Marija Vīgante               Novada dome

• 1.09. plkst.11 – 16 Zinību dienas 
Jampadracis pie Ozolnieku ezera atpūtas bāzē 
„Ezerkrasti”! Ieeja - brīva

• 16.09. Dzejas dienu sarīkojums – 
tikšanās ar Balto domu, Saules, Dabas un 
Mīlestības dzejnieci Maiju Laukmani „Ja es iešu ar gaismu 
pie cilvēkiem, ļaunums man neko nevarēs padarīt…”.

Mīļi gaidām: plkst. 16 īpaši jauniešus, plkst. 18 - visus 
dzejas mīļotājus! Ieeja brīva.

Aizsaulē aizgājuši:
Anastasija Apine (1920)
Juris Baranovskis (1947)
Mieriņš Bergmanis (1937)
Vladislavs Bižans (1922)
Franciska Daukule (1927)
Tabita Frola (1935)
Eleonora Elvīra Grūbe (1921)

Imants Juhna (1942)
Valentīna Krasjukova (1930)
Ilma Štāla (1924)
Broņislava Trupa (1928)

Pasākumi Sidrabenes pagastā
26.septembrī plkst.18 tiek rīkots brauciens uz Dailes 

teātra komēdiju “Gaisa grābekļi”.
Mēs atkal esam uzkāpuši uz tā paša grābekļa, kur reiz 

mūsu senči. Valda Grēviņa aprakstītā pagājušā gadsimta 
30.gadu Latvija ar tās ekonomisko depresiju un sociālo 
krīzi atgādina mūsu laikam raksturīgās problēmas... 
Biļešu cena Ls 1.80 Lūdzu pieteikties un samaksāt līdz 
14. septembrim .

Tel. 26311317, 20349949, 29109265, Anda

Ozolnieku Mūzikas skola 
Līdz 6.septembrim aicina pieteikties 

bērnus vecumā no 7 līdz 12 gadiem 
mācībām šādās izglītības programmās:

•Saksofona spēle,
•Akordeona spēle,
•Flautas spēle.

Pieteikšanās pa tālruni 29229482,
vai personīgi Ozolnieku Mūzikas skolā Rīgas ielā 23.

Suņu un kaķu izbraukuma vakcinācija

18. septembrī
plkst.10-11 Garozā
plkst. 11.15-12 Jaunbērziņos
25. septembrī
plkst. 10-11.30 Emburgā

No plkst. 12 izbraukuma vakcinācija. Pārējā teritorijā- 
pēc iepriekšēja pieraksta. Suņu un kaķu vakcinācija pret 
trakumsērgu ir obligāti reizi gadā.

Dina Circene,
PVD pilnvarota veterinārārste,

tel. 29185709, 63085877

Pārējās darba dienās inspektori ir sastopami Jelgavā, Pētera ielā 5

Valsts policijas Kārtības policijas Jelgavas iecirkņa  
inspektoru pieņemšanas laiki

Ozolniekos
Inspektors Igors Svjatskis
Pirmdienās 10-12
Ceturtdienās 10-12
Tel. 20293433, 63004298

Cenu pagastā
Inspektors Vitauts 
Grigaļēvičs
Otrdienās 14-16
Ānes kultūras namā
Tel. 20293263

Sidrabenes pagastā
Inspektors Raimonds 
Jurgeļēvičš
Otrdienās 9-11
Emburgā, pagastmājā
Tel. 20293253

Vokālā pedagoģe Evija Lagzdiņa pasniedz nodarbības visa vecuma dziedāt 
gribētājiem. Iemācīšu pareizi nostādīt balsi, paplašināt diapazonu, pareizi nostādīt 
elpu  un nostabilizēt vokālo tehniku, kā arī  attīstīt dzirdi, dziedot dažādu grūtības 
pakāpju vingrinājumus. Palīdzēšu arī sagatavoties solo dziedāšanas konkursiem.  

Ja vēlies skaisti un pareizi dziedāt – zvani! T. 26411308

SIA „Ozolnieku KSDU” 
darba laiks

Pirmdienās 8-19
Otrdienās  8-17
Trešdienās 8-17
Ceturtdienās 8-17
Piektdienās  8-14
Kases darba laiks
Pirmdienās 8-19
Otrdienās  8-17
Trešdienās 7-12
Ceturtdienās 8-17
Piektdienās 8-12 

Izsaku pateicību
dakterēm A. Gerhardei un 

E. Beirei, palīdzei M. Vālodzei 
un feldšerei I. Ritumai par 
profesionālo un sirsnīgo 
attieksmi manas slimības laikā, 
ārstēšanu un konsultācijām.

Andrejs Dovguško

Jau pusgadsimtu
Divi bērzi šalc,
No sulu brieduma
Un plauksmes apreibuši.
Nebeidz tie pēc  
pavasariem alkt,
Kaut tagad tiem
Jau birze apkārt saaugusi.

Sveicam Mirdzu un Franci 
Jankovskus zelta kāzās!

Novada dome

Pateicamies novada 
domei un personīgi M.Aināra 
kungam par lielo pārsteigumu- 
apsveikumu mūsu zelta kāzu 
jubilejā. Mūsu un „sudraba” 
pāra- Baibas un Māra- paldies 
par jauko laulību ceremoniju, 
ko sagādāja dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Ārija 
Lakmute un mūziķe Guntra 
Minkevica.

Zenta un Imants, 
Kreicbergi

4. septembrī plkst.11 OSC stadionā –  
OZOLNIEKU NOVADA SPORTA SVĒTKI !

Visiem būs ko darīt ! Reģistrācija un pulcēšanās no 
plkst 10.

Mīļie Ozolnieku novada 
iedzīvotāji! Ir sācies jauns mācību 
gads. Katrā ģimenē, kurā aug 
skolas vecuma bērni, tas ienes 
gan prieku, gan rūpes.

Ierosinām novadā organizēt 
regulāras „Labdarības dienas”, 
kurās mēs visi varam dāvāt 
skolas lietas: burtnīcas, zīmuļus, 
krāsas, mugursomas, grāmatas 
u.c., kā arī apģērbus (vēlams 6.-
11.g. vecuma bērniem).

Lai īstenotu labdarības 
akcijas, mums ir nepieciešams 
Jūsu atbalsts un darba rokas – 
brīvprātīgie palīgi.

Pirmais labdarības pasākums 
tiek plānots oktobrī. Turpmāk 
tās varētu kļūt par regulārām 
„Labdarības dienām”.

Gaidām Jūsu ierosinājumus 
un iniciatīvu.

Tālruņi ierosinājumiem 
un pieteikumiem: 26525350; 
63050144; U.Gāle 29254061

e-pasts: tautasnams@
ozolnieki.lv; uldis.gale@
ozolnieki.lv

Ar cieņu Ozolnieku TN 
direktore R.Barona un 
Ozolnieku novada izglītības 
speciālists U.Gāle

Palīdzēsim  
viens otram!

Divu- Latvijas kausa un 
Ozolnieku kausa- izcīņa 
notika Ānē.

Svara klasē l īdz 700 
kilogramiem kauss pēc vairākiem 
gadiem ir atgriezies Ozolniekos.

Diemžēl Ozolnieku novada 
kausu džentlmeniski atdevām 
ventiņiem.

Sviedri lija skatītājiem, sviedros 
peldējās mūsu vīri, kas spēja 
pieveikt Ventspils „Velkoni”: Egīls 
Gūtmanis, Andris Sarģelis, Māris 
Kunkulbergs, Valdis Kaktiņš, 
Mārtiņš Zitāns, Aleksandrs 
Verškovs, Ainārs Vizulis, Oskars 
Oļševskis, Normuds Sergejevs 
un Reitis Krievs.

Vēlētos pateikties Ānes 
līdzjutējiem, kuru atbalstu 
nevarējām nesajust! Tādu līdzu 
dzīvošanu piedzīvot nākas ļoti 
reti.

Pateicos novada domei par 

atbalstu un izpilddirektoram 
Pēterim Veļeckim personīgi 
par aktīvo uzmundrinājumu 
sacensību norisē.

A ic inām v isus  mūsu 
atbalstītājus turēt īkšķus 13. 
septembrī, kad pārstāvēsis 
Latviju un Ozolniekus pasaules 
čempionātā Dienvidāfrikā.

Edgars Ludzītis,
treneris

Vienu kausu ieguvām,  
otru zaudējām

Visi, kas vēlas spēlēt hokeju, 
nodarboties ar šorttreku vai 
daiļslidošanu, vai arī vienkārši 
iemācīties slidot, laipni aicināti 
pieteikties ledus skolas 
“Zemgale” nodarbībās visām vecuma grupām “Ozo” ledus hallē. 

Sīkāka informācija pa tālruni 63050615, 20386080 vai 
20386070.

Ilze Aleksa, «Ozo» ledus halles sporta pasākumu 
organizatore, mob. tel. 25411611


