Aizdedziet sveces
Aizdedziet sveces! –
Aizdedziet sveces, kad darbos svētīta diena ir ieslīdējusi
pagātnē!
Aizdedziet sveces, kad esiet apvaldījis savu mēli ļaunā
pusvārdā!
Aizdedziet sveces, kad rūgtumu norijis, spējat apkampt
savu brāli vai māsu!
Aizdedziet sveces, kad klausāties mūziku, kura viļņo jūsu
dvēselē kā sidraba ezers ar dzintara saules atspīdumu!
Aizdedziet tās, kad jūsu iedomātā varenība sabrūk putekļos
un jūs redziet sevi sīku.
Aizdedziet sveces!
Aizdedziet savas dvēseles sveces, kad rokas saliekas lūgšanā
pateicībā par maizes riecienu uz galda.
Aizdedziet sveces, kad skumjas jūs ietin, jo bez skumjām
jūs neprastu novērtēt prieku.
Aizdedziet tās, kad runājiet ar savu sirdsapziņu.
Aizdedziet, aizdedziet sveces!
Irma Grebzde

Sadraudzības koncerts
Ziemassvētku noskaņā
Viens no Ziemassvētku koncertiem izskanēja novada domē.
To sniedza Ozolnieku un Salgales Mūzikas skolu audzēkņi.
Abas jauno mūziķu sagatavošanas
mācībiestādes ir nesen dibinātas, vēl
pietrūkst vēsturisko tradīciju, taču
aktīvu darbīgumu un vēlmi muzicēt
pierādīja visi mazie koncertētāji.
Salgales Mūzikas skolas direktors
Gunārs Endzelis atzina, ka viņa audzēkņi esot «pūtēji», «sitēji» un klavieru
spēlētāji. Tas tad arī tika demonstrēts
solo un ansambļa muzicēšanā.
Ozolnieku mūzikas skolā īsā laikā ir
izveidojies visai respektējams skanīgu
balsu koris.
Ozolnieku bērniem un jauniešiem
iespējas muzicēt ir lielākas, jo skolas iegādātais instrumentu klāsts ir
daudzveidīgāks. Vijoļspēli nomainīja
akordeons, sekoja trompetes solo,
sevi pieteica sitaminstrumentu ansamblis, neizpalika arī klavieres.
Dāmas saksofonistes Latvijā ir ieguvušas popularitāti, iespējams,
ka «ozīšu» Elza arī kādreiz viņām
pievienosies.
Tad, kad atskanēja Karaļu deja, skolotājam muzicējot kopā audzēkņiem,
zāli pāršalca sajūsma! Marimbas spēle
paver iespējas!
Novada domes priekšsēdētājs Māris
Ainārs visus mūzikas garā ceļa iesācējus atalgoja ar saldām balvām. Vienu
gan viņš tā īsti neapzinoties – kādās
attiecībās Ozolnieki patlaban ir ar Sidrabeni. Kāzu diena visai tuvu. Laikam
esot saderināšanās laiks...

Meklēt
gaišumu sevī!
Katram gadam ir savs svētvakars. Tad, kad atvadāmies no
aizvadītā gada un domu spiets jau
ielido nākamajā...
Šogad L atvijas iedzīvotājiem,
sagaidot gadumiju, prāts nav no
līksmākajiem. Ekonomiskā krīze
– šie vārdi skan masu medijos un
ikdienas sarunās, pat saviesīgos
vakaros.
Vai padosimies likstām? Skatīsim dzīvi melnā krāsā – vai tas
līdzētu?
Latvietis vienmēr ir ķepurojies
– strādājis, cīnījies. Ir pārdzīvots
daudz vēsturisku brāzmu un sūru
nedienu. Visbriesmīgākās ir kara
šausmas, šodien tālu no tā!
Tāpēc nepakļausimies pesimismam!
Mazas, pašgatavotas vai rūpīgi
piemeklētas dāvaniņas radīs patiesu prieku saņēmējam.
Arī galda klājums lai nerada rūpestus – atcerēsimies vienkāršos,
veselīgos senču ēdienus! Galda
nofor mējums var būt viesiem
pārsteigums, atliek ņemt palīgā
izdomu.
Novēlu katram rast savu prieka
avotu, ieraudzīt dzīves gaišo pusi!
Lai ikvienam gandarījumu dod trīs
vārdu piepildījums: miers, mājas,
mīlestība!
Laimīgu 2009.gadu!
Māris Ainārs,
novada domes priekšsēdētājs

Ministrija atbalsta
apvienošanās
projektu
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) ir
izvērtējusi 2007.gada 4.septembra
Ministr u kabineta noteikumos
Nr.596 «Noteikumi par vietējo
pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu» plānotā Ozolnieku novada apvienošanās projekta
papildinājumus.
RAPLM saskaņā ar noteikumu
12. punktu informē, ka sagatavotā
apvienošanās projekta iesūtītie
papildinājumi atbilst apvienošanās
projekta sagatavošanas metodikai
un noteikumiem.
RAPLM aicina Ozolnieku novada
apvienošanās projektā iesaistītās
pašvaldības veikt pasākumus projekta realizācijai.
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Novada domes decembra sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt novada pašvaldības
policijas nolikumu.
- Apstiprināt saistošos noteikumus
«Par Ozolnieku novada domes budžetu 2008.gadam».
- Piešķirt novada pašvaldības
policijas priekšniekam pašvaldības
policijas virsleitnantam Arnim Jomam pašvaldības policijas kapteiņa
atšķirības zīmi.
- Apstiprināt pašvaldības policijas
kārtībnieku Jura Antonova, Georga
Lukjanova, Gināra Sproģa iecelšanu
inspektora amatā.
- Piešķirt pašvaldības policijas
inspektoriem Jurim Antonovam,
Georgijam Lukjanovam virsnieka
vietnieka atšķirības zīmi.
- Piešķirt pašvaldības policijas
inspektoram Gunāram Sproģim
virsseržanta amata atšķirības zīmi.
- Apstiprināt grozījumus novada pašvaldības iestāžu sniegto pakalpojumu
izmaksās 2009.gadā un noteikt:
Ozolnieku novada iedzīvotājiem
sporta pasākumu apmeklējumam abonenta maksa Ls 5 mēnesī, bērniem
bezmaksas.
- Apstiprināt novada Ānes kulAtbilde

Kāpēc kora
mēģinājumi
notiek
Jelgavā?
Septembrī, atsākot mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības
sezonu, Ozolnieku tautas namā
notika jaunu dalībnieku uzņemšana visos kolektīvos. Interesenti
atrada laiku ierasties un sākt
darbību izvēlētajos kolektīvos,
sekojot informācijai, «Ozolnieku
Avīzē», afišās un 3000 reklāmas
skrejlapās, kuras nokļuva Ozolnieku iedzīvotāju pastkastītēs.
8. un 15. septembrī jauktā kora
diriģente nesagaidīja nevienu jaunu dziedātāju.
Šobrīd koris mēģina Jelgavā,
tāda ir vienošanās. Ozolnieku iedzīvotāji, kuri dzied korī, labprāt
dodas uz turieni, jo darbavietas
pārsvarā visiem ir Jelgavā. Koris
noteikti varētu mēģināt Ozolnieku
tautas namā, ja vien palielinātos
Ozolnieku iedzīvotāju vēlme dziedāt korī.
Lūdzu raksta autori un viņas
minētās kolēģes un paziņas pieteikties korī pa tālruni 26529279
– diriģentei Intai Zakenfeldei. Organizatoriskos jautājumus par kora
mēģinājumiem Ozolnieku tautas
namā atrisinās direktore.

tūras nama direktora amatā Raivi
Zigmundu.
- Piedalīties Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
līdzfinansētā projektā «Tautas nama
rekonstrukcija un gājēju velosipēdistu celiņa izbūve Ozolnieku novadā» ar
kopējām izmaksām Ls 198000.
Nodrošinot minētā projekta līdzfinansējumu Ls 73000.
- Apstiprināt 2008.gada 4.decembrī
sastādīto vienošanos par izmaiņām
līgumā starp Ozolnieku pašvaldību un
Ozolnieku Baptistu draudzi.
- Apstiprināt līgumu starp Ozolnieku novada domi un Calinesti
pašvaldību Rumānijā par sadarbības
uzsākšanu pašvaldību līmenī.
- Apstiprināt novada domes sociālā
dienesta un sociālo lietu komitejas
26.08.2008. sēdes protokolu Nr.15 un
8.09.2008. sēdes protokolu Nr.16 par
trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu,
sociālo pabalstu un brīvpusdienu piešķiršanu novada maznodrošinātajām
ģimenēm:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas, sedzot
tās 100% apmērā 16 novada skolēniem no 01.09.2008. – 30.11.2008.
1.2. Piešķirt septiņpadsmit dāvanu

kartes Ls 20 apmērā deviņām ģimenēm mācību līdzekļu iegādei, par
summu Ls 340.
1.3. Piešķirt uzturmaksas atlaides
100% apmērā sešiem bērniem PII
«Zīlīte», «Bitīte» un «Saulīte» no
01.09.2008. – 30.11.2008.
1.4. Segt uzturmaksu 50% apmērā vienam bērnam PII «Bitīte» no
01.09.2008. – 30.11.2008.
1.5. Apmaksāt 20 dāvanu kartes
«Kancleram plus» Ls 20 vērtībā
par summu Ls 400 mācību līdzekļu
iegādei, trūcīgo ģimeņu bērniem pēc
piestādītā rēķina.
2. Pabalsti veselības stāvokļa uzlabošanai (Ls 525) četrpadsmit maznodrošinātiem, iedzīvotājiem.
3. Piešķirt Ls 135 trim aizbildnības
bērniem.
4. Piešķirt Ls 265 vienam aizbildnības bērnam.
5. Piešķirt četriem invalīdiem,
kuriem nav likumīgo apgādnieku, Ls
550 malkas iegādei 2008.gadam.
6. Piešķirt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
vienai novada ģimenei.
7. Segt izdevumus par apbedīšanu.
8. Noslēgt līgumu ar Jelgavas rajona

2008. gada decembris

bērnu un ģimeņu atbalsta centru par
divu bērnu aprūpi.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem:
Mika iela 23, Mika iela Nr.18 (Ozolnieku pag.), «Svirkaļi», «Ainavas»,
«Bērzes», «Vālodzītes», Kopiela 1A
(Cenu pag.).
- Par aizdevumu termiņu pagarināšanu.
- Piešķirt jaunas adreses: «Ezermalas 1», «Ezermalas 2», «Ezermalas
3», «Ezermalas 4» (Cenu pag.).
- Pagarināt zemes nomas līguma
termiņu.
- Apstiprināt SIA «Ozolnieku
KSDU» tehniski ekonomisko pamatojumu un tajā izmantotos pieņēmumus ūdenssaimniecības attīstības
projektam «Ūdenssaimniecības
attīstība Ozolnieku novada Branku
ciemā».
- Apstiprināt SIA «Ozolnieku
KSDU» izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu un tajā izmantotos
pieņēmumus ūdenssaimniecības
attīstības projektam «Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku novada
Dalbes ciemā».

Esam atvērti uzņēmējdarbībai
Novada domes priekšsēdētājs Māris Ainārs bija uzaicināts uz paplašināto Latvijas
Pašvaldību savienības domes
sēdi, kur tika saskaņoti viedokļi pašvaldības interesējošos
jautājumos. MK pozīciju pauda
ministru prezidents Ivars Godmanis.
Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus 2009.gada
budžetā. Apstiprināta valsts
ekonomikas stabilizēšanas
programma.

Kāds skats iedzīvotājiem paveras
rītdienā?
Situāciju un pašvaldības prioritātes
skaidro M.Ainārs.
Pamatjautājums, kā valstij izkļūt
no ekonomiskās bedres par ko pašvaldību vadītājus informēja ministru
prezidents Ivars Godmanis.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
(IIN) likme samazināta no 25% līdz
23%, bet neapliekamais minimums
ir noteikts 90 latu apmērā.
Pašvaldību budžeti turpmāk saņems
83% no IIN. Valsts budžetā tiks ieskaitīti 17%. Faktiskos skaitļos pašvaldībām
ieņēmumi saruks, jo ir samazināta
IIN ieņēmumu prognoze nākamajam
gadam – to aprēķinājusi LPS.
Turpmāk PVN likme tiks paaugstināta no 18 uz 21 procentu.
PVN 10% apmērā būs medikamentiem, siltumam, dabasgāzei, elektrībai, zīdaiņu produktiem u.c. sfērām.
21% PVN attieksies uz dažādiem
Ja rodas papildus jautājumi, komunālajiem maksājumiem, grāmalūdzu zvaniet – 26525350
tām, sporta un kultūras pasākumiem
u.c. jomām.
Rita Barona ,
Nākamā gada budžeta izdevumu
tautas nama direktore daļa samazināta, tāpat arī ieņēmumi.

Pašvaldībām mērķdotācijām samazinājums 47 miljoni.
Izvērtējot Ekonomiskās stabilizācijas
plānā ietvertos uzdevumus, pašvaldības
un valsts pārvalde uzņemas solidāru
atbildību. To apzinoties, pašvaldības
apņemas 2009.gadā, salīdzinājumā ar
2008.gadu, būtiski samazināt kopējos
izdevumus, tajā skaitā darba samaksas
fondu par 15%.
Ekonomiskās krīzes pamatā ir
vairāki iemesli: mūsu ekonomika ir
attīstījusies nevis uz pašražota produktu vai preču eksporta rēķina, bet
uz aizņemtu kredītlīdzekļu un patēriņa importa rēķina. Valstī tika ievesti
importa produkti, būvniecība attīstījās
ar ārzemju dotiem kredītresursiem.
Tanī pat laikā Latvijas eksportspēja
nepaaugstinājās.

Ekonomisti ir vienisprātis,
ka palielināt preču un pakalpojumu noietu eksporta
tirgos nespējam tādēļ, ka
mūsu saražotais neiztur
konkurenci.
Kredīti iedzīvotājiem bija
viegli pieejami. Tika daudz
būvēts, remontēts, iegādāti
dārgi sadzīves priekšmeti,
lepnas automašīnas.
Par to liecināja arī ainas pie
konteineriem novadā, kur
izmests tika ne mazums labu
un vēl izmantojamu lietu.
Pieprasījums pēc celtniekiem burtiski «leca» augšup,
izpaliekot darba ražīgumam
un kvalitātei.
Mūsu valsts nespēja attīstīt ražošanu. Vienlaicīgi bija
sakritība ar naudas aizplūdi
no bankām un kolīzijām pasaules finanšu tirgos.
MK un LPS vienošanās paredz, ka
pašvaldību budžetam ir jābūt sabalansētam: ienākumu daļai ir jāsakrīt
ar izdevumu daļu.
Sastādot 2009.gada budžetu, ceru
uz deputātu atbalstu līdzšinējo prioritāšu maiņai. Par nākamā gada prioritātēm jāizvirza: iedzīvotāju sociālā
nodrošināšana, izglītība, sabiedriskā
kārtība, tautsaimniecība, kultūra,
veselīgs dzīves veids.
Nodokļu sistēmas maiņas būtība
ir sniegt atvieglojumus uzņēmējiem,
lai viņi kļūtu tirgū konkurētspējīgāki.
Ražošana ir jāatjauno!
Ozolnieku novads ir atvērts uzņēmējiem: te ir sakārtota infrastruktūra, ir ceļi un zemes platības, kur
izvērsties – gan Ozolniekos, gan
Jaunpēterniekos un Ānē.
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Prieks par jauniegūto
kultūras namu
Kā novada pensionāri vērtē
aizvadīto gadu, varēja uzzināt
Ziemassvētku ballēs Ozolniekos
un Ānē.
Lielumlielās daļas balles apmeklētāju
domas aptuveni līdzīgas tām, ko pauda
kāds bijušais meliorators: «Treknums
nav izbaudīts, liesuma pietiek.»
Ka pats galvenais ir veselība, atzina
visi. Olimpiadai pārbaudīts padoms:
«Liela gudrība ir dzīvot taupīgi!»
Ballētājai Vijai bērni nopirka dzīvokli, apmēbelēja – kā Eiropā! Par ko
gausties?
Laima: «Mums pašiem sava māja,
reizi gadā jāsagādā kurināmais. Valstī
notiekošajam cītīgi sekoju līdz. Daudz
ko nepieņemu, noraidu.»
Jānim galvenais ir brīvība, iespēja
izteikties. Par ko? Tā īsti «kreptīgi» par
valdību!
Āriju pilnīgi tracinot, ka āžus liek par
dārzniekiem. «Un to āžu varas dārziņā
tik daudz!»
Valda pati par dzīvi nesūrojas, bet «ko
apkārt redzu – raudāt gribas.»
Malda apliecina, ka dzīvei nav vainas:
«Ir patīkami, ka par mums rūpējas, sagādā prieku. Ja tāds svētku galdu klājums,
varu novada vadībai sacīt tikai atzinīgus
vārdus.»
Novada domes priekšsēdētājs Māris
Ainārs dalījās pārdomās: «Ir grūti. Bet
visas grūtības ir pārvaramas!» Pensionāru darba gadi ietrāpījās vēsturiski smagā
laikā, kad grūtību bija ne mazums. Ir
iegūta prasme ar tām tikt galā.
Novada vadītājs minēja daļu no šogad
pašvaldības paveiktā: jauns kultūras
nams Ānē, izbūvētas divas bioloģiskās
attīrīšanas iekārtas Brankās,
izveidoti gājēju celiņi, ierīkots
apgaismojums, bērnu priekam
radīti rotaļlaukumi. Ir tapis vērienīgs tehniskais projekts, kura
īstenošana izmaksās piecarpus
miljonus latu, bet rezultāts būs
kvalitatīvs dzeramais ūdens.
Ozolniekos fragmentus no
uzveduma par veiksmes raušiem parādīja muzikālais teātris
«Nianse», bet Ānē dziedāja un
dejoja Teteles pamatskolas un

PII «Saulīte» bērni. Savu spēlētprieku un māku abos koncertos parādīja
ģitāristi.
«Kapitāli atjaunotais kultūras nams
mums ir liels ieguvums» - daudzu ānenieku pārliecība.
Pārsvarā izskanēja vēlējumi, lai katra
paaudze te atrastu sev nodarbi, bet, protams, īpaši vajagot domāt par bērniem
un jauniešiem.
Marijai patīkot dziedāt, viņa cer, ka
kultūras iestādē notiks koncerti.
Olita savulaik dziedājusi, dejojusi un
teātri spēlējusi: «Pensionāriem derētu
kas rāmāks, piemēram, folkloras kopa.
Vajag dažādus pulciņus, arī rokdarbniecēm.»
Ojārs: «Kultūras nams paver plašas
iespējas. Tas ir pārdomātās pagastu
apvienošanās ieguvums, labi, ka izdarīts
savlaicīgi.»
Lilija: «Līdz šim te nekas nav bijis.
Dievs dod jaunajam direktoram iekustināt šo Sūnu ciemu. Teātris sākoties ar
garderobi, sacījis Staņislavskis. Kultūras
iestāde – ar cieņu pret namu, pret pasākuma rīkotājiem un sevi. Laika gaitā
varbūt sāksim to saprast un arī pedagogi
nerādīs sliktu paraugu, koncertējot ielas
apavos.»
Jevdokija lūdza uzrakstīt pateicību par
kultūras namu un attieksmi pret pensionāriem: «Es priekšniekam pateicos no
visas sirds.»
Kad atskanēja mūzika, dejotāji nebija
lūdzami. Kā vienmēr – aktīvāk parketu
«apguva» ānenieki.
Par Ziemassvētku prieku paldies
pelnījis sciālais dienests, pensionāru
padome un sponsori.
Anna Veidemane

Jauns nams, jauns direktors
Raivis Zigmunds, izturot nopietnu konkurenci, ir
kļuvis par Ānes kultūras
nama direktoru.
Patlaban jaunā iestādes
vadītāja galvenās rūpes
esot saimnieciskas dabas:
«Nams jāsakārto tehniski,
lai ēka funkcionētu nevainojami.
Mūsu namam ir jākļūst
par visa ciema kultūras
centru. Ar pirmo balli
nams nu ir «iesvētīts».
Idejas rodas darbā. Ceru
uz vietējo iedzīvotāju
atsaucību un ierosmēm,
kultūras dzīvi veidosim
kopīgi.»
Lauksaimniecība

Zemniekam
nepieņemamie absurdi
Decembrī noslēdzās «Sējēja»
konkurss – jau 17. reizi kopš
neatkarības atgūšanas.
«Sējējs 2008» svinīgajā sarīkojumā
Rīgā, Latviešu biedrībā, veicināšanas
balvu un citas atzinības par sasniegumiem lauksaimnieciskajā ražošanā
saņēma Gundars Liepa, novada lauku
attīstības speciālists.
Sidrabenes pagasta zemnieku saimniecībā «Liepziedi» gūtas augstas ražas augkopībā. Lauksaimnieks Liepa
pievērsies labības, rapša un kartupeļu
audzēšanai.
Katrā no 11 nominācijām «Sējēja»
balvas pretendentiem kritēriji tika izvirzīti stingri. Augkopjiem nācās pierādīt, kā ievērota mēslošanas, augu
aizsardzības līdzekļu izlietošana, vai
sēkla bijusi sertificēta, kādā kārtībā
uzturēta melioratīvā sistēma u.t.t.
Atlasē zemnieku saimniecības
tika sagrupētas pēc apgrozījuma, ko,
protams, sasniegt
var tikai ar efektīvu saimniecisko
darbību. Ja Sesavas
pusē augsnes auglībai ir 70 balles, tad
«Liepziedos»vidēji
– 40. Kā zināms,
augsnes auglība
ir augstu ražu pamats. Kā ielabot
augsni?
Agronoms Liepa
dalās pieredzē: «17
saimniecības pastāvēšanas gados ne
salmiņš nav sadedzināts vai aizvests
no lauka. Strikti ievēroju agrotehniskās prasības. Rezultātu pierāda
agroķīmiskās analīzes – humusa
saturs ir krietni palielinājies! Tātad
agrotehniski strādāju pareizi. Ražas
stabilizējas.»
«Liepziedos» tiek izmantoti kredītresursi. Vai tas nav pārmērīgs slogs
finansiālās un ekonomiskās krīzes

laikā?
G.Liepa: «Kredīti ir ņemti realitātes
robežās, «paceļami», taču, lai veicinātu attīstību, gūtu peļņu. Mērķtiecīgi
eju uz ekonomiskas lauksaimniecības
tehnikas iegādi.»
Skarbs ir viņa sacītais par valsts
politiku: «Nedrīkstēja pieļaut, ka
attīstības ceļu pavēra tikai lielajām
zemnieku saimniecībām. Vidējie un
mazie zemnieki tehnikas modernizācijas projektos praktiski palika aiz
strīpas.
Ir jāatjauno garantētais valsts
iepirkums, pēc kā varētu vadīties,
sagatavojot plānus. Šogad augustā
slāpeklis tonnā maksāja 350 latus,
bet novembrī – 260 latus. Turpretī
kvalitatīvus graudus augustā iepirka
par Ls 120 tonnā, šodien – vai vispār
var pārdot? Ja izdodas dabūt pircēju,
vairāk par 60 latiem tonnā necerēt!
Kā šādos apstākļos sastādīt reālu
biznesa plānu? Valsts iepirkums
garantētu vidējo
iepirkuma summu,
pēc kā vadīties.
Ja valsts zaudētu, pārdodot ražu
dzir navniekam,
tas būtu mazāks
zaudējums nekā
pazaudēt centīgus,
strādātgribošus
zemniekus.
Nākamais absurds. Ir pieņemts
Lauksaimniecības
likums, kas nosaka: 2,5% no valsts
budžeta jānovirza
lauksaimniecībai.
Šogad šim mērķim tika novirzīti 32
miljoni latu, aptuveni 0,9%.
2009.gadā paredzēti vairs tikai
0,6% likumā noteikto divarpus
procentu vietā! Turklāt šī nauda
simtprocentīgi nemaz nenonāk līdz
lauksaimniekam! Kāda ir Lauksaimniecības likuma jēga, ja tas netiek
pildīts?»
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Pildot īpašo misiju
Par pašaizliedzīgu darbu un
ieguldījumu sociālo pakalpojumu darbības nodrošināšanā un
attīstībā novada sociālā dienesta vadītāju Vladislavu Lipšāni
Labklājības ministrija apbalvojusi ar Atzinības rakstu.
Novada sociālā dienesta darbiniecei
Zeltītei Skrabei tas neesot pārsteigums: «Vlada ir bezgala apzinīga.
Korekta. Dokumenti viņai pedantiskā
kārtībā. Vienmēr no sirds iedziļinās
to iedzīvotāju problēmās, kuri mūs
apmeklē, cenšas palīdzēt, cik vien
iespējams. Viņas darbs ir grūts, tas
prasa nervus, veselību.»
Vajadzētu divreiz
vairāk darbinieku
Pirms 11 gadiem, kad Vladislava
kļuva par sociālo darbinieci, viņa pagastā bija vienīgā. Tagad priekšniecei
palīdz 3 darbinieces, kuru pienākumi
ir atšķirīgi: darbs ar invalīdiem un
pensionāriem, darbs ar ģimenēm, kā
arī sociālā darba pedagogs.
Ministru kabineta noteikumi paredz, ka uz 1000 iedzīvotājiem ir
jābūt sociālajam darbiniekam, tātad
vajadzētu vēl četrus sociālos darbiniekus, jo novadā ir pāri par 8000
iedzīvotāju.
Pieredze ļauj tikt galā ar pienākumiem, taču par īstu slogu V.Lipšāne
uzskata neskaitāmo «papīru» plūdus
– atskaites dažādām iestādēm: «Šo
laiku vērtīgāk būtu veltīt darbam ar
ģimenēm.»
Ja ir griba papūlēties
Līdz 1.decembrim pēc palīdzības
sociālajā dienestā ir griezušies turpat 300 cilvēku – krietni vairāk kā
iepriekšējā gadā. Izskaidrojums esot
ekonomiskā situācija valstī, bezdarbs.
Visvairāk palīdzību lūdzot ģimenes

ar bērniem, kur uz vienu ģimenes
locekli neiznāk 80 latu.
Vēl nesen pensionāri mēnesī saņēma 60, 70 latus. «Tagad pensijas
visai bieži ir 140 – 160 latu robežās.
Daudz tas nav, bet, ja ir sakņu dārziņš,
griba papūlēties sēņot vai ogot, sava
iztikšana sanāk. Es nerunāju par cilvēkiem ar veselības traucējumiem»
- stāsta sociālā darba veicēja.
Šis darbs par prastu...
Vladislavu jeb Vladu – kā viņa
parasti tiek uzrunāta – sāpinot ļaužu
vieglprātība, neapdomība: «Cilvēks
paņēmis kredītu, ieķīlājot privatizēto
dzīvokli, bieži vien pat nestrādā un...
lūdz palīdzību!
Cits piemērs. Sieviete esot bezizejā, vai nevaram palīdzēt. Sameklējam
darbu, kur iespējams to apvienot ar
bērna audzināšanu, bet... darbs esot
par prastu. Kā viņa izskatīšoties?
Piešķiram malku, aizgādājam uz
māju. Drīz vien tās vairs nav, jo ir

pārdota.
Citas mājas sētsvidus. Jaukajā
vasaras laikā aizgādājām malku. Vēl šodien tā nesastrādāta
mirkst un pūst lietū un sniegā.
Kā tiks kurināta krāsns?
Palaikam pie mums iegriežas
nebūt ne rūpju pārņemti cilvēki. Dažkārt pabalstu bērnu
uzturēšanai lūdz īstas modes
dāmas – spīd un laistās gredzeni
un auskari, apģērbs pirkts ne
lētākajos veikalos.
Atsevišķa grupa, kas apgrūtina darbu, ir pudeles mīļotāji.
Vēl ir stabils lūdzēju kontingents, kas ierodas regulāri
– tā, it kā te pienāktos saņemt
naudiņu.
Neatrisināts jautājums ir kardinālas palīdzības sniegšana
cilvēkiem pēc atbrīvošanas no
ieslodzījuma: «Pēc cietuma piešķiram vienreizējo pabalstu – 30 latus
– dokumentu nokārtošanai. Šogad
šādu ļaužu ir visai paprāvs pulciņš,
lielākoties no Ānes.
Problēma ir tā, ka nav darbinieka,
kura kompetencē būtu risināt šo ļaužu
sadzīves jautājumus. Rezultāts: kāds
brīvībā padzīvo mēnesi, cits – nedaudz ilgāk, un atkal ir aiz restēm.
Dzīvojamā platība pienākas bērnu
namu iemītniekiem, sasniedzot pilngadību – to prasa likums. Tādu iespēju
mums nav.»
Nepārtraukti domājot, kā iedzīvotājiem palīdzēt, bieži naktīs Vladai
miegs ir laupīts: «Zinu, ka darba lietas
nevar ņemt uz māju. Nesanāk. Kā lai
es palīdzu, ja zaudēts darbs? Prāts
neatslābst, ja kādam atgadījusies
nelaime. Vai arī – dusmas, ja cilvēks
stiepj roku: dodiet, bet situāciju radījis viņš pats, rīkodamies pilnīgi bez
galvas vai arī pārāk «gudri», citus
uzskatot par naivuļiem.»

Atsvarā tumšajām darba pusēm ir
arī gaišās. Kā zināms, domes lēmums
paredz jubilāru apsveikšanu, sākot no
75 gadiem un tālāk, ik pēc 5 gadiem.
«Cik daudz prieka, gaišuma izjusts
šādos brīžos!»
Jubilāru apmeklējumi dažkārt esot
sagādājuši arī pārsteigumus, kas
savukārt neraisa pozitīvas emocijas.
Vlada: «Izrādās, ka vecais cilvēks
dzīvo vientulībā un galējā nabadzībā,
bet pie mums nav bijis ne reizes
– lepnums liedz.
Ir vientuļnieki, kuri mūs palaikam
apciemo, lai parunātos, viņiem neko
vairāk nevajag. Mājup dodas sakot, ka
ap sirdi esot palicis vieglāk.»
Daudzu nelaimju
īstais cēlonis
Sociālā dienesta vadītāja apzinoties, ka pildot īpašu misiju – sniegt
palīdzību cilvēkiem, kuriem tā ir
nepieciešama. Daudziem tiek izlīdzēts, bet... «Apzinos, ka līdz daudzu
nelaimju īstajam cēlonim netieku.
Pārāk daudzos gadījumos patiesās
saknes ir dziļas jo dziļas, kuras
mums, sociālajiem darbiniekiem,
neatrakt. Tas ir mīlestības trūkums
sabiedrībā, savstarpējas iecietības un
sapratnes deficīts. Cik bieži nesaprotas vai pat naidojas rads ar radu, bērni ar vecākiem. Ģimenē nav laika vai
gribas savstarpēji izrunāties. Bērni
dara nedarbus, jo netiek pieskatīti
– vecāki viņus redz maz, jo strādā
garas stundas.»
Šādu un līdzīgu vērojumu ir
daudz. Kā te lai palīdz sociālais
darbinieks?
«Jaunajā gadā visiem novēlu
labestību, sirsnīgas sasvstarpējās
attiecības, izpalīdzīgumu – tas palīdzēs saglabāt stipru garu un dzīvot
ar prieku skarbajā ekonomiskajā
situācijā valstī –» Vladas vēlējums.

Policija: gada «bilance» neiepriecina
Tēma – likumpārkāpumi
– nav īsti piemērota gadu
mijai. Taču tāds ir novada
Pašvaldības policijas darbs.
Kāda bijusi šī gada «bilance», stāsta novada Pašvaldības policijas priekšnieks
kapteinis Arnis Joma.
Aizvadītais gads bijis diezgan smags, rezultāts – divas itin
apjomīgas mapes. Ar katru gadu
palielinās pārkāpumu skaits, pamatojoties uz iedzīvotāju sūdzībām.
Iepriecina, ka iedzīvotāji arvien
vairāk uztver policiju kā sabiedroto,
kur meklēt palīdzību un to arī gūt.
Jauna ir kļuvusi parādība – nepakļaušanās policijas darbiniekiem.
Vēl pirms nedaudz gadiem nepakļaušanās policistiem un viņu prasībām bija neiedomājama. Īpaši šogad
katastrofāli daudz ir gadījumu, kad
par nepakļaušanos policijas darbiniekiem nācies sastādīt protokolus
un nodot lietas izskatīšanai tiesā.
Tiesa par minēto pārkāpumu pie-

spriež naudas sodu.
Piemērs. Aizrādām jauniešiem,
kuri sabiedriskā vietā lieto alkoholu.
Viņi sacīto «nedzird», atļaujas izsacīt ciniskas un rupjas piezīmes. Ir
nācies pielietot arī fizisku spēku.
Bieži vien iedzīvotāji atsakās
parakstīt administratīvo pārkāpumu
protokolu vai arī sniegt paskaidrojumus par notikušo.
Īsta sērga ir demolēšana. Darām
visu, lai vaininiekus atrastu. Autostāvvietas pie Ozolnieku vidusskolas postītāja vecākiem nācās šķirties
no pusotra simta latu. Atradām arī
«varoņus», kuri izlauza žoga dēlīšus
Teteles kapos. Sods piemērots pašvaldības dzīvokļa durvju bojātājiem.
Arī bērnu rotaļu laukuma vandāļi
nesodīti neizspruka!
Valsts svētku dienās novadu
greznoja Latvijas karodziņi. Tos
nolauza bariņš 13 – 14 gadus veci
pusaudži, ejot... uz filmu «Rīgas
sargi». Tā tika demonstrēts savas
valsts «patriotisms»!
Pašvaldības policijas darbu sek-

mēs jauniegādātā automašīna, kas ir trafarēta, tai ir
piešķirts operatīvā transporta statuss.
Nākamgad sodīsim pārkāpējus, kuru automašīnas
atradīsies zem aizlieguma
ceļazīmēm, pat bez paša
transportlīdzekļa klātbūtnes.
Ceram, ka deputāti atbalstīs policiju, atvēlot
nepieciešamo finansējumu,
lai varētu iegādāties pneimatisko ieroci klaiņājošu
mājdzīvnieku iemidzināšanai. Ikdiena pierāda, ka
aicinājumi ievērot suņu
turēšanas noteikumus netiek sadzirdēti.
Policijas vēlējumi, ieejot
2009.gadā, ir it kā pašsaprotami: cienīt vienam otru,
respektēt katra darbu un
paveikto, ievērot sadzīves normas novadā kļūtu droša un patīkama.
sabiedriskajās vietās un mājās. Vai Tādu to veidosim kopīgi!
tas ir daudz? Visi vēlamies, lai dzīve
Anna Veidemane
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Vēsture

Tolaik, pirms 18 gadiem...
Jo vairāk attālināmies no
1991.gada janvāra, jo svarīgāk ir atgādināt, īpaši jauniešiem, par vēsturiskajiem notikumiem pirms 18 gadiem.
Kam par to vēstīt? Visupirms
– pašiem to dienu notikumu dalībniekiem.
Viens no tiem – Aigars Augšpols.
Jelgavas PMK – 13 darba gaitas
viņš sāka 1984.gadā, bija traktorists
un metinātājs. Pilnīgi negaidīti Aigara dzīve krasi izmainījās.
Tiešais provokators, apliecina Aigars, esot bijuši omonieši,
viņu visatļautība. Omons, kas bija
speciālās nozīmes milicijas daļa,
apkaroja noziedzību. Atradās spēki,
kas vēlāk viņus pašus padarīja par
likumu pārkāpējiem. Dedzinot,
postot un šantažējot omonieši
izraisīja patriotisko spēku apņemšanos stāties tiem pretī. Rīgā,
Jelgavā un citviet, arī Ozolniekos,
savu patriotismu darbos pierādīja
daudzi. Melioratoru smagā tehnika
bija viena no pirmajām, kas ripoja
uz Rīgu. Tas notika pēc iedzīvotāju trijā! Kas cits aizstāvēs Latviju?»
Tā mēs, 20 – 30 vīru, pa taisno
mītiņa Daugavmalā.
devāmies uz Iekšlietu ministriju.
Man tobrīd bija 24 gadi.»
Pavēle: pasīvā
Pa to laiku jau bija notikusi Iekšpretošanās!
13.janvārī vairākiem jelgavnie- lietu ministrijas apšaude. Ieejot
kiem un Ozolnieku vīriem, tostarp ēkā, vīri ieraudzīja omoniešu ložu
Aigaram Augšpolim un Ar nim pēdas.
Tanī pašā dienā tika izveidots
Jomam, tika uzticēts nodrošināt
kārtību tautas mītiņā pie tribīnes pirmais policijas bataljons. Gaitis
Daugavas krastmalā. Pēc tautas Grūtups, tagad «Zemgales Ziņu»
izklīšanas sekoja uzaicinājums žurnālists, reģistrēja brīvprātīgos.
brīvprātīgajiem palikt pa nakti, Viens no pašiem pirmajiem bija
nodrošinot kārtību Ministru pa- Ozolnieku meliorators Aigars.
Melioratoru saimē Aigars vairs
domē.
A.Augšpols: «Mūs aizveda uz neatgriezās. Vajadzēja ietērpties
Ministru padomi. Ēka bija tumša, padomju milicijas formā, jo citu
tukša. Neomulīgi! Pavēle bija: ja iespēju nebija.
Jaunās varas pārstāvjiem nācās
kas notiek – pasīvā pretošanās!
Neizraisīt konfliktus, neatbildēt mācīties, ātrā tempā apgūt pamatvardarbībai! Sakari ar ārpasauli zināšanas. Treniņos tika attīstīta
fiziskā sagatavotība.
– viens vienīgs telefons.
Nakti nonīkuļojām krēslos. DiePadomju karaspēka
nā, kad strādāja ministri un darielenkumā
binieki, atbildējām katrs par savu
Barikādes tika nojauktas. Omotelpu. Logus nosedza finieri. Tikai
pa šķirbiņām pamanījām, ka ap nieši savaldīti. A.Augšpolim bija
namu tiek sadzīta smagā tehnika. lemts piedzīvot vēl kādu īpašu
Bijām izolēti. Vienīgā informācija brīdi:«Man bija uzticēts Rīgas
lidostā gādāt par drošību omono cilvēkiem, kuri ienāca namā.
Neizejot no Ministru padomes, niešu aiztransportēšanas laikā uz
pagāja sešas dienas. Tikai uz īsu Krieviju.»
Bet pir ms omonieši pameta
brīdi izkļuvu ārā. Kad ieraudzīju
izveidotās barikādes, sajutu tautas Latviju, viņi atbruņoja 1. Policijas
pacilātību, prāts kļuva līksms! Kā- bataljonu. Aigaram liktenis bija
jas pašas nesa atpakaļ uz posteni. labvēlīgs: «Pie mums, kādiem 10
Un atkal garas neziņas stundas! cilvēkiem, viņi klāt netika. Ņemot
Joprojām gulējām uz galdiem un līdzi ieročus, devāmies uz mežu.
Situācija bija ļoti saspringta
krēsliem.
Tad ieklīda informācija: omonieši - kur u katr u brīdi, izmantojot
vismazāko iemeslu, varēja sākties
plosoties, šaujot.
Mums nebija ne oficiāla statusa, bruņots konflikts. Visapkārt bija
padomju karaspēks: uz katra ceļu
ne ieroču.
Tad pie mums griezās kapteinis krustojuma viņu postenis.
To dienu atmosfēra bija ļoti noJuris Vectirāns: «Latviešu zēni!
Jums jānāk strādāt Iekšlietu minis- kaitēta.»

Latvijas sargi
ārzemniekus pārsteidz
Augustā, saka Aigars, «nācās
padzīvot Augstākajā padomē».
Tagad vīri bija bruņoti. Mērķis
gan tas pats: aizstāvēt savu tēvu
zemi!
Puča dienās par Latvijas sargiem
īpašu interesi izrādīja ārzemju
žurnālisti. «Tad arī pirmo reizi ieraudzījām mobilos telefonus, varen
iespaidīgu izmēru kastes.
Man prātā šāda aina: uz kušetēm
guļ mani biedri, gaiss – ka ar nazi
griezt, jo labākā gadījumā nomazgātas tika rokas, - un... Normunds
Pirtnieks no Ozolniekiem spēlē
klavieres... Zviedri, ienākot telpā,
bija šokā! Tanī laikā mūs daudz
intervēja.
21.augustā man piedzima meitiņa. Mazo Aigu ieraudzīju tikai
pēc 10 dienām, kad man atļāva
atstāt Augstāko padomi», atceras
Aigars.

piemēram, par Jeļcina drošību vizītes laikā Latvijā.
«Drošībniekiem», laikam ejot,
pavērās aizvien plašākas darba
iespējas. Aigars: «Diemžēl daļa
mūsējo pārgāja pretējā pusē, aizstāvot savu darba devēju savtīgās
intereses.»
A.Augšpols turpināja dienestu
valsts militārajās struktūrās. Ar
laiku kļuva par Valsts prezidentu
– Gunta Ulmaņa un Vairas Vīķes
– Freibergas personiskās apsardzes virsnieku. Darbavieta bija
Rīgas pils.
Šajā laikā tika pabeigta Aizsardzības akadēmija.

Fotoattēls – vēstures
liecinieks
Fotogrāfijā redzam Latvijas 1.
Policijas bataljona vīrus zvēresta došanas dienā – 1991.gada 30.aprīlī.
Uzņēmumā redzami arī Ozolnieku ļaudis: Guntis Kupčs, Ivars
Pēterfelds, Juris Skribāns, Aigars
Augšpols. Vidū – Juris Vectirāns,
tobrīd jelgavnieks, šodien armijas
ģenerālis. Vēlāk šie cilvēki iekļāvās
Beidzot pirtī!
Tā īsti pie tīrības Augstākās pa- dažāda veida Iekšlietu ministrijas
domes apsargi tika Ozolnieku spor- militārajās struktūrās.
ta nama pirtī. Bijušais meliorators
Anna Veidemane
nevarot aizmirst efektīgu skatu:
«Pliki veči, bet katram pie sāna
Cienījamie
automāts. Ja būtu bijusi šodienas
fototehnika... Grand Prix pasaulē
autori!
ar garantiju!»
Rakstus un
Ozolniekos esot bijusi laba bāze
fotogrāfijas
sūtīt
– te notika gan treniņi, gan tehnikas
uz
šādu
e-pastu:
apkope un remonts – viss draudzīgas sarunāšanas kārtā... Par naudu
oavize@gmail.com,
neviens pat neieminējās! Šodien
ne vēlāk kā
šāda situācija nav iedomājama.
līdz
katra mēneša
Vēlāk Aigars tika iekļauts spe20.
datumam.
ciālo uzdevumu vienībā, atbildība
kļuva arvien lielāka.. Bija jāgādā,
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Krīze ir vērtību pārvērtēšanas laiks
Ekonomiskā situācija Latvijā
raisa daudzos pārdomas. Kā to
uztver uzņēmēji, kuru ražotnes
vai dzīvesvieta ir novadā?

noteiktajos laikos. Tas nenākas viegli.
Debitoru mums ir daudz. Daudz tiek
sūtītas skaistas garantijas vēstules:
situāciju saprotam. Maksāsim cik ātri
vien spēsim, bet šobrīd... Tiesāties?
Jāzeps Podnieks, SIA «Dārzs» Gaidīt gadu gadiem? Smags darbs
vadītājs:
atdabūt savu naudu, pūlamies dažādos
- Audzējam ziedus. Cenšamies veidos.
taupīt, kā un kur vien iespējams. Gājis ir visādi, savulaik bijis vēl trakāk.
Andrejs Meinards, SIA «Lata
Plinti krūmos nemetam. Strādājam, CMD» izpilddirektors:
domājam. Jātiek ar visu galā!
- Firmas specializācija – būvniecība,
montāžas darbi.
Startējam konkursos un citās akJānis Pols, SIA «Auto KADA»
tivitātēs. Pie mums strādā aptuveni
AJ» tehniskais direktors:
- Esam komerctransporta pēcavāri- pussimts darbinieku. Patlaban strādājas remonta uzņēmums. Darbiniekus jošo skaits nav samazināts, bet algas
ne atlaižam, ne samazinām. Algas gan slīdējušas lejup. Cilvēki izturas ar
strādājošiem izmaksājam līgumā izpratni – ka tik būtu darbs! Celtniecī-

bas apjoms visur samazinās, grūtības
izjutīsim, pats mazākais, vēl gadu.
Noteikumi, kādi ir nopietnos konkursos, mazām firmām nav pa spēkam, banka kredītus nedod. Ja kādreiz
peļņa bija līdz 20%, tagad – 7 – 8%.
Arnis Zviņģelis, SIA «Jelgavas
tipogrāfija» direktors:
- Ir grūti, it īpaši gada beigās. Problēmas ir ar maksājumu disciplīnu. Grāmatu ražošanā mūsu tipogrāfija ir viens no
lielākajiem uzņēmumiem valstī.
Intensīvi domājam par izmaksu optimizāciju. Jo uzņēmums ir lielāks, jo vieglāk
piesaistīt pasūtītājus, saglabāt kvalitāti un
līdz ar to noturēt labākos klientus.
Nav šaubu, ka ekonomisko krīzi
pārdzīvosim!

Arnis Kaminskis, SIA «Valtek»
valdes priekšsēdētājs un Juris
Narubins, valdes loceklis:
- Cīnāmies! Vairāk laika veltām
klientiem. Pastiprināti sekojam līdzi
naudas kavējumu procesiem – tas
dod efektu.
Šodien, lai dabūtu tādu pat rezultātu
kā agrāk, ir jāstrādā vairāk, ļoti lielu
vērību pievēršot darba kvalitātei.
Kā redzam, pirkumi ir profesionāli izvērtētāki. Lauksaimniekiem
ir saspringts laiks, taču labam
zemniekam nav neapstrādāts ne
hektārs.
Krīze, mūsuprāt, ir vērtību pārvērtēšanas laiks. Tā palīdz atbrīvoties
no diletantiem, izdarīt rezumējošus
secinājumus.

Vai ekonomiskā krīze nenomāks svētku prieku?
Helēna:
- Ka būtu finansiālas grūtības, ģimenē īpaši
neizjūtam, abi ar vīru strādājam.
Toties darbā gan izjūtu ko nebijušu: priekšnieks kļuvis nervozs, arī kolēģi saspringti,
nervozi. Esmu ierēdne, darbs ir ar cilvēkiem. Un
pat zvanītāji pa telefonu ir kļuvuši neiecietīgāki,
asāki. Attiecības starp cilvēkiem mainās.
Ģimenē svētkus svinēsim, ja arī varbūt ne tik
bagātīgi kā citus gadus.
Juris:
- Ekonomisko krīzi raksturo acīm redzamās
pazīmes: veikalos cenu atlaides, benzīns kļūst
lētāks. Tas nozīmē, ka cenas vairs nevar celt uz
augšu, ir jālaiž lejā, citādi pircēju nebūs.
Pats cenšos retāk doties uz veikalu, iepirkšanās ir pārdomātāka.
Liekas naudas mūsu ģimenē nekad nav bijis
un arī tagad nav krituma.
Galds būs jauki klāts un visi trīs bērni zem
eglītes arī kaut ko atradīs.

Pieprasītas ir cūku ādas
«Arka» Ozolniekos ir iecienīts veikals, kur parasti redz
daudz ļaužu.
Ar pārdevēju Agritas kundzi iznāca
parunāties, jo pircējus pārdotuvē
gandrīz nemanīja.
Nodaļā – gaļas izstrādājumi un
konditoreja.
Gaļas patēriņš esot mazs. Agrāk
nācies malt gaļu divreiz vairāk. Pēc
lētām cūku ādām gan liels pieprasī-

jums. «Notirgoju pāris čingulīšus,
nedaudz kauliņus.
Labi pērk skābos kāpostus, arī
vārītās bietes.
Minimāli pērk bulciņas, kaut no
katras šķirnes veikalam pieprasām 3
– 5 bulciņas. Vakarā liela daļa tās vēl
ir tepat uz paplātes... Nākas nocenot,
tad tās izpērk.
Salātus pasūtām pa kilogramam
no dažādiem salātu veidiem, vairāk
nebūtu lietderīgi.
Jau pēcpusdiena, bet esmu
pārdevusi tikai
gabaliņu kēksa,
bet divus gabaliņus plātsmaizi.
Kā dabūt apgrozījumu?
Lielā mērā «iegriež» tilta būve,
tā atņem pircējus. Cilvēki nosoļo gar vitrīnu, paskatās, un dodas
tālāk pie piena
produktiem.»

Kārlis:
Nenomāks! Svētki
ir svētki, īpaši Ziemassvētki
un gadumija. Strādāju tepat
Ozolniekos, vairs tālu darbā
nebraucu, ir izdevīgi un ērti.
Arī vecākiem klājas pat ļoti
labi.
Mans draugs Īrijā pelna 600
latus mēnesī. Kāda jēga būt
tur? Izdevumu tur pietiek!
Ēvalds:
- Izmaiņas? Šņabi var nopirkt
mazāk! Būtībā dzīves stils man
nav īpaši mainījies. Teikšu, kā
ir: ar rokām vien naudu vairs
nenopelnīt. Nākas ņemt galvu
palīgā. Štukot... Tad sanāk.
Galds svētkos nebūs tukšs! Un
pudelītei ar vieta atradīsies.
Grūtības! Tās tak arī līdz šim
bijušas visādas, bet cauri tikts!

Raivis:
- Klājas pagrūti. Manu
biznesu bremzē parādnieki. Arī pasūtījumu
kļūst mazāk. Svētkus,
protams, svinēsim, kā
nākas, bet esam atteikušies no tāla ceļojuma, kā
bija domāts.

Dienas kārtībā – ēku siltināšana
Cik bieži būvinspektoram
Andrim Ziemelim jādodas uz
objektu pieņemšanu novadā,
kādas izmaiņas būvniecībā
nākas konstatēt? A.Ziemeļa
secinājumi.
- Izdoto būvatļauju skaits novadā
samazinās. Būvatļaujas tiek izdotas
tiem, kuri būvē priekš sevis, ne pārdošanai. Celt un pārdot gribētāji ir
pazuduši. Vēl nesen bija tendence iegādāties lielu zemes platību ar mērķi
to attīstīt un tad pārdot. Būvkvalitāte
redzami gāja uz leju – gandrīz ikviens
sacījās esam celtnieks.
Objektā prasu: kurš te ir ar celtnieka izglītību? Labākā gadījumā
– būvdarbu vadītājs. Arī viņi bieži
vien bija tieši no skolas sola, bez
pieredzes.
Kvalitatīvie rādītāji tagad paaugstinās, jo konkurence būvniecībā
saasinās. Izmaksas slīd lejup.
Vislabākais rezultāts ir tad, ja
topošās mājas saimnieks pats aktīvi
iesaistās būvprocesā. Ne jau arhitekts dzīvos mājā, kuru projektē.

Ja īpašnieks visā piedalās, domā,
izsaka savs vēlmes arhitektam, ir
kontaktā ar būvniekiem, tad rezultāts parasti ir labs. Novadā redzu
ne mazumu objektu, par kuriem
patiess prieks!
Pie iepriekšējā darba pārmērīgās
intensitātes bija visai maz iespēju
pievērsties nelikumībām. Nereti tās
tiek pieļautas nezināšanas dēļ. Bieži
vien pietiek apspriesties ar speciālistu, izdarot nelielas izmaiņas, un
problēma atrisināta.
Ne visos gadījumos dīķu racējiem
ir projekti un atļaujas. Aizbildinājums: zeme ir mana, ko gribu, to
daru. Tā vis nav! Ja es kā būvinspektors konstatēju nelikumīgu
būvniecību, tālāk tiek sastādīts
pārbaudes akts. Seko domes rīcība
saskaņā ar likumu, kas praktiski ir
divējāda – vai nu atļaut noformēt
būvniecību vai nojaukt.
Gribu vērst uzmanību uz īpašo
aktualitāti – ēku siltināšanu. Paaugstinoties tarifiem, tās nozīmība tikai pieaugs. Būvniekiem tā ir jaunu iespēju
niša, kas paver plašas iespējas.
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Lai grūts tavs darbs vai ērts,
Ja tu tam mūžu ziedosi,
Ja visu dvēseli ieliksi,
Kļūs pats par sevi vērts.
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Aspazija

Nozīmīga jubileja pienākusi
vienam no vispieredzējušākajiem novada deputātiem
Guntim Rozītim.
Vienīgajā deputāta darbavietā visa
mūža garumā – Latvijas Lauksaimniecības universitātē – šī diena tika
atzīmēta ar plašu rezonansi. Jubilārs
saņēma daudz atzinību un pateicību.
«OA» vēlējās uzzināt jubilāra atziņas, sakrātas deputāta darbības
ilggadībā un nākotnes redzējumu,
taču sarunu nevarēja nesākt, protams,
par... zirgiem.
LLU profesora pašnovērtējums:
«Līdz matu galiem esmu zirgos. Tas
man ir maizes darbs, sportiskais
azarts, dvēseles aicinājums un vaļasprieks.»
- No kurienes šī nezūdošā mīlestība?
- Tak jau iedzimta. Nāku no stipras
zemnieku dzimtas, kur zirgs bija
tikpat kā ģimenes loceklis. Ja pa ceļu
braucis vecaistēvs, visi griezuši
ceļu, jo «vecajam Rozītim lepni zirgi»
- tas bija visiem zināms. Tēvs vadīja
jātnieku sporta sekciju Kazdangas
Lauksaimniecības tehnikumā.
Lai 1. klasē Jaungadā tiktu pie
saldumu tūtas, bija jāzīmē. Manā zīmējumā – varens melns rikšotājs.
Pieķeršanās zirgiem mūsu ģimenē
stipra – sievai, bērniem, mazbērniem.
- Nereti svētku reizēs Rozītis
kučierē karieti, vizinot LLU

rektoru vai pat valsts pirmo
personu...
- Trokšņainajās Azemitologa svinībās vai svētkos Rīgā valdīt dūkanos ir
atbildīgs uzdevums.
- Lekcijas augstskolas auditorijās rīta pusē, pēc tam - «direktorējat» Mušķos.
- «Mušķi» ir LLU Zirgkopības mācību centrs. Tur nākas domāt par to, kā
zirgiem ar barību, veselību, sportisko
sagatavotību.
«Mušķi» ir mācību bāze, reizē
zinātniski pētnieciskais centrs. Te
izaug selekcijas darba virzītāji, kas
Latvijas šķirnes zirgus, nešaubos,
spēs ievest pasaulē.
- Ja priekšgalā ir tāds Latvijas
šķirnes zirgu audzēšanas entuziasts...
- Kā Latvijas šķirnes zirgu audzēšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs
izvirzu mērķi: valstī sakārtot ciltsdarbu – izstrādāt kritērijus, metodiku,
lai mūsu zirgi izietu starptautiskajā
arēnā, saglabājot savu nacionālo
identitāti.
Visas nepieciešamās īpašības
šķirnei piemīt, to pierāda uzvara
Olimpiskajās spēlēs, tiesa, vāciešu
izlasei.
Nacionālā virziena zirgkopību var
attīstīt, tikai jāprot gudri apieties ar
ES finansējumu un Latvijas subsīdijām.
Par valsts interesēm nedomā «biezie», kuri ārzemēs savam prestižam
iegādājas superdārgus zirgus. Tie

diemžēl ne vienmēr ir derīgi mērķ
tiecīgam ciltsdarbam.
- Novadā ir izveidojušās vairākas jātnieku sporta bāzes.
- Zirgkopība attīstās. Pagaidām gan
mūsu reģionā slēgtās manēžas ir tikai
Mušķos un Tērvetē.
- Esat deputāts «ilgdzīvotājs»
- kopš 1989.gada. Kas un kā dzīvē
mainījies tautas kalpa acīm?
- 1989.gadā Cenu pagastā bijām 44
deputāti. 90.gadu darba «uzvaras»:
sagrāvām kolhozu sistēmu, īpašniekiem atdevām zemi.
Uz šiem gadiem atskatoties, aptveru kļūdas, kas tika pielaistas.
Tās nevarēja nerasties nesakārtotas
likumdošanas dēļ.
Tolaik pašvaldības varēja garantēt
kredītus, procesu un sekas pilnībā
mēs, deputāti, neaptvērām. Savā prātā nepieļāvām varbūtību, ka šo iespēju
izmantos blēži un afēristi. Tieši tas
bija galvenais cēlonis, kāpēc Cenu
pagasts savā attīstībā smagi «iekrita».
Visiem zināmas Svikuļu ģimenes «aktivitātes» - sākumā savu atbildību ar
parakstu apliecināja Georgs Svikulis,
vēlāk viņa dēls Guntis.
Īstajā brīdī radās iespēja pagastiem apvienoties. Tā arī Cenu un
Ozolnieku pašvaldības vienojās par
novada izveidi. Process neritēja gludi,
nācās pielietot gan diplomātiju, gan
sacīt stingru vārdu. Nenoliedzami,
te īpaši nopelni ir deputātam Mārim
Aināram.
- Kas iegūts? Patlaban valstī
notiek niknas batālijas. Daudzi apšauba,
kāds būšot labums,
veidojot novadus.
Pat mazs pagastiņš
pasludina sevi par
novadu.
- Jēga ir būtībā, ne
nosaukumā. Ozolnieku
novada budžets ļauj rīkoties vērienīgāk, nekā,
ja līdzekļi būtu sadrumstaloti. Vai Ānē pagasta
spēkiem vien varētu
tikt pie kultūras nama?
Renovēta vecā Ozolnieku skola, kas ir liels
ieguvums iedzīvotājiem.
Brankās sakārtotas attīrīšanas iekārtas. Rotaļu
laukumi bērniem ir daudzās vietās.
- Izstrādāts apvienošanās projekts ar
Sidrabeni.
- Sidrabenes pagasta

iekļaušanās novadā dos jaunu vērienīgumu. Pilnīgi skaidrs, ka nopietni
jāpievēršas ceļiem, īpaši nomalēs.
- K.Ulmaņa bilde jūsu kabinetā
pilī prātā atsauc zemniekošanu.
- Novads kļūst par Rīgā strādājošo
guļamvagonu. Sekas – zūd zemnieksētas. Apvienojoties ar Sidrabeni, iegūsim mežus un laukus, kas diemžēl
nav pati auglīgākā lauksaimniecības
zeme.
- Politiskā un ekonomiskā situācija valstī šodien? Kādēļ mūs
piemeklējušas tik nopietnas saimnieciskās likstas?
- Es gribētu vainot Tautas partiju
Kalvīša vadībā. Neatbildīgi, uzmācīgi
tika sludināts par piena upēm un
ķīseļa krastiem.
Godmanis strādā gandrīz visu ministru vietā, aizstāj finanšu ministru.
Vai premjeram vajadzētu detalizēti
iedziļināties banku lietās? Es izjūtu
pret šo darba cilvēku un valstsvīru
lielu cieņu.
Nekad neaizmirsīšu brīdi, kad
Ivars Godmanis un Cielavas kundze,
arī no Tautas frontes, iegāja īstā
«vilku» midzenī – pie naidpilnajiem
komunistiem, kuru centieni bija saglabāt veco iekārtu.
Kas Kremlī risināja pragmatiskas
sarunas ar Gorbačovu? Tieši Godmanis spēja pārliecināt kaimiņzemes
vadītāju, ka Latvija spēs patstāvīgi
attīstīties, iegūstot valsts statusu.
Tagad, kad valdošā koalīcija visu salaidusi grīstē, glābējs ir Godmanis.
- Cilvēku prāti šī gada nogalē
nav no priecīgākajiem.
- Nākamie gadi nebūs viegli. Aicinu
saglabāt optimismu. Esam izturējuši
daudzus pārbaudījumus. Šodienu ar
to, kas piedzīvots 1949.gadā, nesalīdzināt! To zinu no savas ģimenes, to
atceras daudzi.
Katram pašam ir jāattīsta sava
iniciatīva, jāsaskata iespēja, kur un
kā pelnīt iztikas līdzekļus. Daudz
jāstrādā! Darbu jāveic apzinīgāk,
kvalitatīvāk. Daļai ļaužu nāksies pārkvalificēties, radikāli mainīt līdzšinējo
nodarbošanos.
Kuram citam galva sāpēs par Latviju, ja ne mums pašiem? Pašiem vien
mums dzīve ir jāsakārto!
Prieku var radīt egles zars, spoža guntiņa, tikšanās ar radiem un
draugiem. Ne viss dzīvē ir par naudu
pērkams. Svētku prieku radīsim paši,
ja sirdis būs atvērtas cerībai, ticībai
un mīlestībai.
Laimīgu 2009.gadu!
Anna Veidemane
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Lielais hokejs arī Ozolniekos

Mīļi sveicam janvāra jubilārus!
Kaut katra
Nākotnes vasara būtu
Skaistāka par visām
Sen aizgājušām!

Decembrī Ozo ledus
hallē notika vairāki aizraujoši pasākumi.

Tatjana Bogdanova
Juzefa Driča
Stefānija Grigorjeva
Ņina Makejeva
Mefodijs Novašs
Astra Ozoliņa
Jēkabs Rijkuris
Helēna Zavadska
Olga Kozlovska

Jekaterina Ļubimceva
Aina Labanovska
Kitija Vīnava
Ziedonis Antonijs
Tamāra Balode
Mihails Malahovs
Zinaida Zaiceva

Apsveicam!

Labas ražas birumu arī turpmāk Gundaram Liepam,
Sidrabenes pagasta z/s «Liepziedi» īpašniekam,
Ozolnieku novada speciālistam lauku attīstībā, gūstot
veicināšanas balvu «Sējējs 2008»!
Novada dome

Cienījamā Zeltīte Skrabe!

No visas sirds pateicamies Jums par Jūsu labestību un
sirsnību, par Jūsu rūpēm un pašaizliedzību, labajiem novēlējumiem invalīdiem un pensionāriem – jubilāriem.
Vēlam Jums labu veselību! Lai Dievs Jums palīdz!
F.Jakovļevs, M.Petruka

Novēlu gaišus, priecīgus Ziemassvētkus
Osvaldam Strazdam un viņa darbiniekiem!

Paldies par atsaucību, operatīvu rīcību un labi padarītu darbu!
Vija
• 9.01. Lekciju cikla „Piedošanas mācība” pirmā
tikšanās. Sokrata tautskolas lektore –Elvita Rudzāte. (09., 16., 23., 30. janvārī., 06., 27. februārī)
Samaksa par dalību – brīvprātīgs ziedojums.
• 10.01. plkst.16 Bērnu muzikāla izrāde
„Veiksmes rauši”. Mūzikas un teksta autores:
I. Lipska, I. Cine
Piedalās: Ozolnieku novada bērnu un jauniešu muzikālais
teātris «Nianse», Jelgavas Bērnu un jauniešu mūzikas kluba
muzikālais teātris. Ieeja: Ls 0,50
• 13.01. plkst.18.30 Kursu „Sevis harmonizēšana” pirmā
nodarbība. Vadītājas – dziedniece Ilga Lilenfelde, astroloģe Anželika Žuravska /Nodarbības reizi nedēļā (2 – 2,5 stundas).
(Informācija pa tālruni 29942263)
• 14. plkst. 18 Ozolnieku vidusskolas floristikas darbnīcas
„Ziedu laiva” skolēnu un kursantu darbu izstādes atklāšana.
(Izstāde apskatāma līdz 31. 01.)
• 24.01. plkst. 11 Reiki garīgās prakses seminārs.
Reiki skolotāja Edīte Vēja. Pieteikties līdz 20.01. pa tālr.
26525350
Tautas nama adrese: Rīgas iela 23, tālrunis: 26525350,
63050144, fakss: 63050144

Aizsaulē aizgājuši:
Aina Alksne (1924)
Daiga Kola (1968)
Jekaterina Kotikova (1924)
Alberts Krastiņš (1918)
Lūcija Krumpāne (1929)
Valdis Luters (1952)
Marija Makarova (1930)
Irina Ņikiforova (1927)
Vera Radchenko (1923)
Nikolajs Semeņenko (1935)
Jekaterina Skoromko (1926)

Viktorija Stelmašuka (1920)
Olga Švalkovska (1914)
Ārija Veidliņa (1932)
Edvīns Zēvalds (1937)

Svarīgākais no tiem bija
Latvijas nacionālās izlases
spēle pret Latvijas U-20 (junioru) izlasi. Šī pārbaudes
spēle notika 16.decembrī
tieši Ozolniekos, jo Latvijas
U-20 izlase šeit no 8.decembra
līdz 17.decembrim aizvadīja
sagatavošanās treniņnometni
pirms došanās uz Pasuales
čempionātu Kanādā. Savukārt
pieaugušo izlases trenerim
Oļegam Znarokam šī bija
laba izdevība pārbaudīt vienu,
otru izlases kandidātu, pirms
došanās uz turnīru Baltkrievijā. Kā jau tika prognozēts,
pārāki bija Latvijas nacionālās
izlases spēlētāji, kuri uzvarēja
ar rezultātu 7:3. Vārtu guvēji:
Latvijas nac.izlase: Miķelis
Rēdlihs un Raimonds Daņiļčs
katrs pamanījās raidīt pretinieka vārtos divas ripas, bet
pa vienam vārtu guvumam
Kasparam Saulietim, Agrim
Savielam un Elvim Želubovskim. Latvijas U-20 izlase:
Precīzi ripas raidījumi bija
Kristapam Kuplajam, Ron-

aldam Cinkam un Robertam
Bukartam. Par spēles labākajiem treneri atzina Miķeli
Rēdlihu un Ronaldu Cinku,
bet Ozolnieku novada domes
priekšsēdētājs Māris Ainārs
par labāko izvēlējās Robertu
Jekimovu.
Arī HK Ozolnieki/Monarch
spēlētāji decembrī Ozo ledus
hallē aizvadīja trīs spēles.
6.decembrī mūsu komandai
nācās atzīt LSPA /Rīga komandas pārākumu, zaudējot
ar rezultātu 2:4. Savukārt 13.
un 14. decembrī Ozo ledus
hallē viesojās SC Energija
komanda no Lietuvas. 1.spēle
izvērtās sīva cīņa, kurā veiksme uzsmaidīja HK Ozolnieki/

Pasākumi Ozo ledus hallē:
HK Ozolnieki/Monarch
spēles:
• Sestdien, 17.janvārī pl.13:00
HK Ozolnieki/Monarch vs.
SK Liepājas Metalurgs 2
• Svētdien, 25.janvārī pl.13:00 HK Ozolnieki/Monarch vs.
HS Rīga Prizma/Hanza
• Sestdien, 31.janvārī pl.13:00
HK Ozolnieki/Monarch vs. DHK Latgale Juniors
Masu slidotavu laikiem lūdzu sekojiet līdzi Ozo ledus halles
mājas lapā www.ozoledushalle.lv

Bira zelts un sudrabs
Ja strādā, tad arī veicas!

Mazākie, t.i., 4. – 5. klašu
skolēni, metušies sportā ar
lielu vēlmi apgūt daudz ko
jaunu. Stundu un treniņu
darbs nes uzvaras mūsu D
grupas meitenēm. Labi veiktas stafetes ar bumbas driblēšanu un metieniem grozā.
Spēks un ātrums pildbumbu
nešanā.
Basketbolistiem – neviens
zaudējums, 1. vieta! Mūsu
«zelta» meitenes: Adelīna
Tāra, Elza Kanceviča, Zane
Lilienfelde, Anete Spudiņa,
Zanda Karpoviča, Adelīna
Galviņa, māsas Ieva, Kristīne
Gailes, Anna Petrago, Lelde

Monarch komandai. Mājinieki
uzvarēja 4:3. Turpretīm nākošajā dienā pārāki bija viesi,
gūstot uzvaru 5:1.
Daiļslidošanas cienītājiem
7. decembrī paši jaunākie
slidotāji rādīja savas prasmes,
pirmajās Ledus skolas „Zemgale” rīkotajās sacensībās
„Pingvīnu Ziemassvētku
kauss”. Šīs sacensības bērniem un arī vecākiem noteikti paliks atmiņā ne tikai
ar sekmīgiem startiem, bet
arī ar jaukiem ārpus ledus
pasākumiem. Par šo skaisto
sacensību sarīkošanu jāpateicas Ledus skolas „Zemgale”
vadītājām Ilzei Aleksai un
Jeļenai Šubertai.

Ģingule, Laura Jegorava.
D grupas zēni cīnījās pusfinālā bez neviena zaudējuma,
uzvarot Platoni ar 9 punktiem.
Finālā sanāca atkal tikties ar
Platoni. Varbūt pievīla pārliecība: vienreiz komanda ir
uzvarēta, otrreiz būs vieglāk.
Bet sports ir sports! Spēles
pēdējā minūtē mums bumba
grozā nekrita, tātad – esam
otrie. Sarūgtinājums un asaras par zaudētiem 3 punktiem
liks mobilizēties nākošajām
spēlēm! Par bumbu cīnījās:
Deins L andsbergs, Elvis
Landsbergs, Gundars – Filips Buncis, Elvis Karpovičs,
Artūrs Kvante, Tomass Bakevics, Valts Freibergs, Ernests
Skrūzmanis, Gustavs Puriņš,

Germans Sousovs, Renārs
Hincenbergs.
C gr. t.i. 6. – 7. klašu grupā
mūsu zēni izcīnīja 2. vietu.
Tas pats, kas jaunākajiem
– pēdējā minūtē esam vadībā
ar 2 punktiem, pretinieks
pēdējās sekundēs iemet 3
punktus, rezultātā – 2. vieta.
Komandā spēlēja: Artis Staļģis, Roberts Kemps, Aivis
Eglīte, Dāvis Vuškāns, Ričards Ziediņš, Edgars Jusis,
Raitis Kols, Dāvis Grinevics,
Krišjānis Grantiņš, Edgars
Ratkevičs.
Sportisku 2009.gadu!
Veselību un stipru gribu
novēl sporta skolotāja
Rasma Skruļa

Komandā jauni «ozoli»
Arī rudens lietavas un skarbi
vēji Ozolnieku virves vilcējiem
neliedz kāpināt savu sportisko
meistarību.
Bieži trenējamies slēpošanas
trasē, un, protams, arī sporta
zālē, lai stiprinātu savu fizisko
sagatavotību.
Allaž otrie... Un vienmēr – aiz
ventiņu «Velkoņa». Tas «Ozolu»
vīriem ir apnicis, tāpēc viņi ir
sev izvirzījuši mērķi apsteigt
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valsts stiprākos vilcējus. Pa- «Ozolos» nekad nebūs par
mats šādam uzstādījumam visai daudz! Pasaulē vēlamies sevi
reāls – pasaules virves vilkša- pierādīt pārliecinoši!
Edgars Ludzītis,
nas čempionātā bijām otrie, bet
«Velkonis» - 7. vietā. Ir iegūta
treneris
pārliecība, ka «mūžam pārākie»
nav neuzvarami! Un ar pārliecīNākamajā «OA»
bu var kalnus pārvietot...
numurā:
Esam ieguvuši jaunu papilElza – klinšu
dinājumu – četrus sportistus
iekarotāja
puišus. Novadā ir daudz jaunienācēju – īstu spēka «zaru»
no Ozolniekiem
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