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Apsveicam!
- Apbalvot ar Atzinības rakstu Ozol-
nieku vidusskolas skolotāju Rasmu 
Skruļu par ilggadēju, radošu darbību 
un augstvērtīgu rezultātu sasniegša-
nu skolēnu izglītošanā.

- Apbalvot ar Pateicības rakstu 
Ozolnieku vidusskolas skolotāju 
Marinu Cīruli par augstvērtīgiem 
rezultātiem skolēnu sagatavošanā 
sporta sacensībām.

LR Izglītības un zinātnes   
ministrs Rolands Broks

- Apbalvot ar Atzinības rakstu Ozol-
nieku vidusskolas skolotāju Vinetu 
Zīverti par kvalitatīvu darbu skolēnu 
fiziskās attīstības veicināšanā.

Ozolnieku novada dome

Saspringts aizvadītais gads bijis 
kā valstī, tā novadā.

Lielus līdzekļus no budžeta - kā 
vēl nekad - nācās izlietot sociāla-
jiem pabalstiem.

Ir izdevies īstenot vairākus 
nopietnus projektus, tie tiks tur-
pināti arī šogad. Starp vērienīgā-
kajiem jāmin "Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Ozolnieku 
novada Ozolnieku ciemā" un 
"Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
izbūve Emburgā."

Apguvām Eiropas finansējumu, 
kaut arī vairāku būvnieku izvēle 

bija neveiksmīga. Prieks par sa-
kārtotajām pirmsskolas iestādēm 
un vidusskolu!

Nākotnes cerība ir bērni un 
jaunieši, tāpēc šogad uzsāksim 
jauna bērnudārza celtniecību. 
Ānes jaunieši tiks pie sava centra 
- pašvaldība šim nolūkam izlēmusi 
iegādāties kultūras namam blakus 
esošo ēku.

Neizmirstams notikums bija 
Skolēnu dziesmu un deju svētki, 
kur novads ar plašo līdzdalību 
sevi lieliski reprezentēja. Paldies 
skolām par skaisto sniegumu!

Vēl nesen vērtību skalā bija ten-
dence materiālās lietas iegūt vieg-
lā ceļā. Arvien vairāk saprotam, 
ka dzīve veidosies tāda, kāda būs 
mūsu griba strādāt un censties, 
būt radošiem.

Jaunajā gadā novēlu vairāk prie-
ka un gaišu brīžu! Piekopsim vese-
līgu dzīves veidu un priecāsimies 
par katru savu un līdzcilvēku 
veiksmi!

Māris Ainārs,  
novada domes priekšsēdētājs

Vairāk prieka un gaišu brīžu!

Turpinot Rīgas pilī iedibināto 
tradīciju, Valsts prezidents 
Valdis  Zat lers  un Li l i ta 
Zatlere aicināja 24 ģimenes 
no visas Latvijas iedegt Rīgas 
pils Ziemassvētku egli.

Egles iedegšanas pasākumā 
piedalījās tās kuplās un radošās 
ģimenes, kuras šogad pelnījušas 
sabiedrības cieņu un uzmanību.

Pilī ielūgta bija Sergejevu ģime-

ne no Cenu pagasta Brankām.
Maijas un Vladimira ģimene ir 

kupli sazarota: četras pašu atva-
ses un trīs radu bērni, par kuriem 
rūpes uzņemties likusi ģimenē 
valdošā iejūtība, izpalīdzīgums un 
situācijas izpratne.

Par dēlu Gunāru -  L atvi jas 
lakrosa izlases komandas dalīb-
nieku - "OA" jau rakstīja. Andris 
sācis patstāvīgas dzīves gaitas, 
Katrīna strādā, Marta mācās An-

glijā. Trīsgadīgā Elīna pierādījusi 
savu dziedātājas talantu konkursā 
"Cālis". Mihaila un Timura aizrau-
tība ir futbols.

Audžubērni vai pašu četrīši - 
šķirots netiek. Maijas un Vladi-
mira sirds atvērtībā katram rasts 
savs stūrītis.

Tuvas ģimenes paziņas īpaši 
apbrīnojot Maiju par viņas pras-
mi radīt ģimenē draudzīguma 
gaisotni, spēju uzklausīt katru, 

uztvert bērnu intereses, būt mī-
ļai un izdarīgai namamātei, kurai 
algota darba stundas aizrit Rīgā. 
Kā to visu savienot? "Tas vien 
jau būtu iemesls, lai par Sergeje-
viem pastāstītu plašāk" - tā avīzē 
vēlēja rakstīt pagastļaudis.

Stipras ģimenes - kā Sergejevi 
- ir Latvijas pamats. Tās rada pār-
liecību par tautas dzīvotspēju.

 Anna Veidemane

Patiesā vērtība ir sirds siltums
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Nolēma:
- Apstiprināt saistošos noteiku-

mus" Ozolnieku novada pašvaldības 
nolikums".

- Apstiprināt grozījumus "Ozol-
nieku pašvaldības administrācijas un 
no pašvaldības budžeta finansējamo 
iestāžu darbinieku darba kārtības 
noteikumos".

-Apstiprināt finanšu komitejas 
sastāvu:  Māris Ainārs - komitejas 
priekšsēdētājs Jānis Vīgants, Ilgvars 
Lecis, Zeltīte Skrabe, Anita Bībere.

- Apstiprināt izglītības, kultūras, 
veselīga dzīvesveida veicināšanas 
komitejas sastāvu: Anita Bībere 
- komitejas priekšsēdētāja, Dina 
Štelmahere, Rasma Skruļa, Rolands 
Baranovskis, Alfrēds Puriņš.

- Apstiprināt novada domes iepir-

kumu un izsoles komisiju: Alfrēds 
Puriņš, Ilgvars Lecis, Eva Segliņa, 
Anita Bībere, Ģirts Neija.

- Apstiprināt saistošos noteikumus 
"Par Ozolnieku novada domes budže-
tu 2010. gadam".

- Veikt grozījumus pašvaldības 
štatu sarakstā

- Palielināt novada domes līdzda-
lību SIA "Ozolnieku KSDU" pamat-
kapitālā.

- Apstiprināt uzturēšanas maksu 
SAC "Zemgale".

- Izdarīt grozījumus PII "Saulīte" 
nolikumā.

- Izvirzīt PII "Saulīte" padomes 
sastāvam novada domes izglītības, 
kultūras, veselīga dzīvesveida komi-
tejas locekli Dinu Štelmaheri.

- Apstiprināt Ozolnieku novada 

domes sociālo lietu komitejas sēdes 
protokolu Nr.22 un sēdes protokolu 
Nr.23 par trūcīgās ģimenes statusa 
piešķiršanu, sociālo pabalstu un 
brīvpusdienu piešķiršanu Ozol-
nieku novada maznodrošinātajām 
ģimenēm.

- Noteikt 25 zemes vienībām/ 
daļām/ jaunus nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus.

- Piešķirt nosaukumu Skolas iela 
32 (Ozolnieku pag.).

- Likvidēt reģistrēto adresi - Jel-
gavas iela 36.

-Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Mainīt adresi no "Beikas" uz  

"Liepziedi 1" (Sidrabenes pag.).
- Likvidēt adreses - "Fejas" un 

"Gailenes" (Cenu pag.).
- Finansiāli atbalstīt sportista gata-

vošanos Olimpiskajās spēlēm 2012. 
gadā un piedalīšanos 12 Eiropas 
čempionāta posmos.

- Finansiāli atbalstīt Ziemassvētku 
pasākuma rīkošanu Ozo ledus hallē.

- Finansiāli atbalstīt O.Kalpaka 
bataljona Cēsu rotas karoga izgata-
vošanu.

- Izmaksāt pabalstu sakarā ar 
nenodrošināšanu ar vietu pirmssko-
las izglītības iestādē (Ls 50) trim 
personām.

- Finansiāli atbalstīt biedrību   
"Lāčplēsis".

- Apstiprināt uzturēšanas maksu 
novada izglītības iestādēs.

- Piešķirt Ls 100 no novada domes 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem ceļu attīrīšanai no sniega 
veciem, vientuļiem pensionāriem.

Novada domes decembra sēdē

Saimnieciskās aktivitātes

- Noslēgusies "epopeja" tautas 
nama remontdarbi. Ieplānoto divu 
mēnešu vietā šis process ieilga turpat 
pusgadu.

Celtniecības firma SIA "Būvpro-
jektu vadība" nespēja pildīt savas 
saistības. Kavēti tika būvdarbi arī PII  
"Saulīte", šāds darba stils tiek turpi-
nāts Garozas pamatskolas objektā.

- Tautas namā atjaunots ārsienu 

apmetums un krāsojums. Nomainīti 
vairāki logi. Namā ierīkota venti-
lācija.

- Izremontēta telpa PII "Saulīte" 
papildus grupas uzņemšanai.

- Būvdarbi noslēgušies "Bērnu un 
jauniešu centrā" Tetelē.

- Iedzīvotāju apkalpošanas centram 
Brankās uzlikts jauns jumts.

Beidzot tautas nams  
sakārtots!

Būvvalde

Novembris
Ekspluatācijā pieņemtie objekti 
Dārza mājas - 1 
Piesārņotās grunts attīrīšanas iekārtas - 1

Izsniegtās būvatļaujas 
Ražošanas ēkas - 1 
Auto ceļu rekonstrukcija - 1 
Lauksaimniecības tehnikas novietne - 1

Ņemot vērā vispārējo situā-
ciju Latvijas ekonomiskajā 
telpā, iedzīvotājiem ir izvei-
dojies maldīgs priekšstats 
par būvniecības aktivitātēm 
aizvadītajā 2010.gadā. Šobrīd 
būvniecības sektora attīstī-
bas temps novadā ir samērā 
vienmērīgs. 

Pašreiz novadā aktuāli ir dažādu 
inženiertīklu izveides un rekons-
trukcijas risinājumi. Līdz š.g. 15.de-
cembrim saskaņoti 132  projekti, 
tai skaitā 23  inženiertīklu projekti. 
Neizpaliek arī savrupmāju un dārza 
māju apbūve ar palīgēku grupām - 
gan jaunbūves, gan rekonstrukcijas 
– saskaņoti 20  tehniskie projekti, 
tai skaitā 9 saimniecības ēkas 
un izsniegtas 27  būvatļaujas, tai 
skaitā 10 būvatļaujas tieši palīgēku 
būvniecībai. 

Līdz š.g.15.decembrim ir iz-
sniegti  82  plānošanas un ar-
hitektūras uzdevumi, no tiem 
31 savrupmāju, dārza māju un 
saimniecības tehnisko projektu 

izstrādāšanai. Izvērtējot pēdējo 
pāris gadu laikā uzbūvēto ēku 
risnājumus, vairums par l ielu 
trūkumu atzīst saimniecības ēku 
un palīgtelpu trūkumu, tādēļ vien-
laikus ar savrupmājas būvniecību 
plāno saimniecības ēku izbūvi. No 
iepriekš pieminētajiem izsniegta-
jiem 31 plānošanas un arhitektūra 
uzdevuma - 10 tika izsniegti tieši 
saimniecības ēku projektēšanai.

Šajā gadā ievērojamu aktivitāti 
izrādījušas dažādu nozaru sabied-
rības ar ierobežotu atbildību un 
individuālie uzņēmēji ar ES fondu 
finansējumiem. ES fondu finan-
sējumus izmanto arī pašvaldība 
sabiedrisko ēku renovācijai un 
energoefektīvo rekonstrukcijas 
darbu veikšanai. Neatpaliek arī 
komunālās saimniecības un dibi-
nātās biedrības ar energoefektīvo 
rekonstrukcijas darbu veikšanu 
dzīvojamo ēku sektorā.

Nākamā gadā jāturpina darbs pie 
ES struktūrfondu apguves mājokļu 
energoefektīvas rekonstrukcijas 
darbu veikšanai sabiedriskā un dzī-

2010.gada tendences būvniecībā
2010.gadā lielākie ekspluatācijā pieņemtie pašvaldības objekti
Ozolnieku vidusskolas telpu piemērošana izglītojamiem  
ar funkcionāliem traucējumiem 56 016 LVL
Ozolnieku tautas nama jumta rekonstrukcijas darbi 32 112 LVL
Gājēju veloceliņa izbūve gar Rīgas ielu – Ozolniekos 38 390 LVL
Skolas ielas rekonstrukcijas darbi - Ozolniekos 19 909 LVL
PII „Bitīte”ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 28 648 LVL
Gājēju – velosipēdistu celiņu jaunbūve Ānē un Brankās 46 288 LVL
PII „Saulīte” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 83 576 LVL
Autoceļa rekonstrukcija Zirgu stallis – Zvirbuļi Nr.61 20 847 LVL
Ozolnieku tautas nama fasādes remonts un zāles ventilācijas izbūve 34 772 LVL
PII „Saulīte” virtuves remontdarbi 8 806 LVL
Gājēju – velosipēdistu celiņa izbūve Skolas ielā  
posmā no Stadiona ielas līdz Meliorācijas ielai 11 511 LVL
Siltummezgla un ūdensapgādes projektēšanas un  
izbūves darbi Ozolnieku vidusskolā 32 600 LVL
PII „Saulīte” bērnu grupu remontdarbi 24 227 LVL
Ozolnieku vidusskolas remontdarbi 10 683 LVL
Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Tetelē 37 689 LVL
 486 074 LVL

vojamā sektora ēkās, kas šobrīd ir 
viens no aktuālākajiem ēku renovā-
cijas jomas problēmu jautājumiem.

Nākamā gadā vēlējums: veselību, 
nezūdošu enerģiju, optimismu! 
Neatliksim uz rītdienu to, ko varam 
izdarīt šodien!

Inese Teivāne,  
novada būvvaldes vadītāja

Lāstekas uz daudzdzīvokļu 
namu jumtiem apdraud gājēju 
drošību, tās Ozolniekos likvidē 
komunāldienesta vīri.

SIA "Ozolnieku KSDU" valdes 
priekšsēdētājs Aldis Kluburs: 
"Diemžēl ir neapzinīgi automašīnu 
īpašnieki, kuri iedomājas, ka var 
savus spēkratus turēt tieši pie 
ieejas namā. Tā, piemēram, spriež 
kāds kungs Kastaņu ielā 4 ("Kur tad 
lai lieku auto?"), kā arī iedzīvotāji 
Kastaņu ielā 7.

Šāda rīcība traucē strādājo-
šiem, bet pilnīgi nepieņemami, 
ka tur neiespējama ir specializētā             
transporta piekļuve, piemēram, 
ātrās palīdzības mašīnām.

Kāpēc namiem veidojas lāstekas? 
Cēlonis - nepareiza siltuma sadale. 
Iedzīvotāji maksā par lāstekām, 
tā tiek izmesta nauda par apkuri. 
Vienīgais risinājums - kompleksa 
māju siltināšana. Visā pilnībā, ne 
pa pussolīšiem.

Iedzīvotāji maksā par lāstekām

Komunāldienests
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Tuvojoties gadu mijai, "OA" 
lūdza novada pašvaldības amat-
personas atbildēt uz diviem jau-
tājumiem.

 Kāds bijis aizvadītā 
   gada veikums?
 Ko novēlēsiet novada 

   iedzīvotājiem?

Pēteris Veļecis, novada domes 
izpilddirektors:

- Ņemot vērā sociāli ekonomisko 
situāciju valstī savos nodomos par 
novada attīstību bijām piesardzīgi, 
īstenojot dažādus projektus.

Gan valsts kopumā, gan mēs ie-
mācījāmies dzīvot krīzes apstākļos. 
Tika optimizētas pašvaldības iestādēs 
strādājošo algas, ierobežoti tēriņi. 

Iespējams, ka kādubrīd varbūt 
bijām pat pārāk piesardzīgi, jo bu-
džetā ir izveidojies pārpalikums. To 
ceram izmantot jaunā bērnudārza 
celtniecībai.

Rēķināmies ar negatīvām tenden-
cēm: pieaug sociālo pabalstu saņē-
mēju skaits, abos komunālajos uzņē-
mumos kritiski liels ir nemaksātāju 
skaits par saņemtajiem komunālajiem 
pakalpojumiem. Nespējot atmaksāt 
dabas gāzes rēķinus, var rasties no-
pietnas problēmas ar siltumapgādi.

Manā izpratnē 2010. - krīzes gads - 
savā ziņā bija kā zāles no nepamatotas 
eiforijas. Savukārt 2011. gadu uztveru 
ar cerībām par ekonomisko atveseļo-
šanos. Beidzot cilvēki sapratīs, ka bez 
cītīga darba pie labklājības netiksim. 
Ziepju burbulis, kas tika uzpūsts, 
nebija normāla lietu attīstība.

Novēlu katram: lai izdodas, kas 
iecerēts - gandarījums par sasniegto 
mūs stiprina kā garīgi, tā fiziski - uz-
labojas pašsajūta, možs kļūst gars, 
mēs iegūstam sirdsmieru. Un tad jau 
taciņu pie mums atradīs laime.

Antra Plotņikova, zemes ierī-
kotāja:

Ja salīdzinām 2010. gadu ar "trekna-
jiem" gadiem, darījumu skaits ar zemi 
ir samazinājies.

Iezīmējusies ir tendence, ka ban-
kas vēršas pie tiesu izpildītājiem, 
lai atgūtu izsniegtos kredītlīdzekļus. 
Diezgan daudz īpašumu - ēkas, zemes 
un dzīvokļi pāriet banku īpašumā.

Vērojams, ka Sidrabenes pagastā 

Aizvadīto gadu vērtējot, jauno sagaidot

tiek pārdota vai nu lauksaimnieciskā 
vai meža zeme. Pircēji ir fiziskas 
un juridiskas personas. Tas, kuram 
kabata nespiež, neko nepārdod.

Cita tendence - krietni vairāk tiek 
noslēgti nekustamā īpašuma manto-
šanas un dāvinājuma līgumi brāļiem, 
māsām, radiniekiem.

Ir pilnīgi skaidrs, ka pārspīlēti 
neadekvātās cenas, kādas tās bija 
Latvijā nekustamajiem īpašumiem, 
turpmāk nebūs. Arī apbūves zemes 
kadastrālā vērtība kritīsies.

Šogad pirmo gadu maksājam mā-
jokļa nodokli. Šajā sakarībā nākas 
dzirdēt neizpratnes pilnus jautāju-
mus - māja man veca, prasa remontu, 
bet jāmaksā lielu nodokli...

Varu paskaidrot: izejošos datus 
novadā saņemam no Valsts Zemes 
dienesta. Pašvaldības funkcijās ir 
piemērot attiecīgo nodokļu likmi, 
bet ne apstrīdēt vai izmainīt īpašuma 
kadastrālo vērtību.

Novēlu katram iegādāties īpašumu 
tik lielu, lai pats spētu to godprātīgi 
apsaimniekot, nevis lolot cerību 
viegli tikt pie lielā "rubļa".

Kaķa gadā ikvienā situācijā nokrist 
kā kaķim - eleganti, un vienmēr uz 
kājām!

Sarmīte Strode, sociālā dienesta 
vadītāja:

- Paldies pašvaldībai, ka 2010. gadā 
sociālajām vajadzībām bija atvēlēta 
lielāka summa kā iepriekšējos ga-
dos.

Sociālo pabalstu izmaksas netika 
kavētas - ja pabalsts pienācās, pie-
mēram, novembrī, tad tas arī tika 
saņemts.

Būtiski ir pieaudzis to cilvēku 
skaits, kuri saņem GMI pabalstu, 
tiek piešķirta uzturmaksa bērnu-
dārzā, brīvpusdienas skolā, sagādāta 
malka.

Gandarīti, ka varam palīdzēt cilvē-
kiem, iekļaujoties atvēlētā budžeta 
ietvaros.

Novēlu uzdrīkstēties! Ne tikai 
meklēt darbu, bet apsvērt iespējas 
pašiem uzsākt uzņēmējdarbību, kaut 
ar mazumiņu. Valstī ir daudz pozitīvu 
piemēru. Galvenais - radoši domāt, 
izvērtēt apstākļus.

Valentīna Linde, kancelejas 
vadītāja:

- Iedzīvotāju noskaņojumu man 
nākas uztvert kā barometram, so-
ciālekonomiskie apstākļi to ļoti 
iespaido.

Vairāk nāk cilvēki ar negācijām. 
Neapmierināti ir gados vecāki ļau-
dis - kāds latiņš esot virs iztikas 
minimuma, pabalstu saņemt nevar. 
Pensionāri par garu darba mūžu 
saņem tik pat, cik plencis dīkdienis, 
kas dzīvi notrallinājis.

Emocionāli man smagi ir uzklausīt 
lūgumus - mēs braucam prom, bet 
katram gadījumam saglabājiet rindu 
bērnudārzā. Ir iedzīvotāji, kam pie-
trūkst ierastās vides, radu, draugu, 
viņi atgriežas, taču daudzi ierodas, 

lai paņemtu uz ārzemēm sev līdz ve-
cākus. Kredīti ir liela nelaime - nākas 
pamest dzimteni. Diemžēl attālums 
šķir, cik nepajūk ģimenes...

Mans novēlējums: 
Iededz vienu baltu sveci -
par mīlestību,
par visiem,
kas tev mīļi.
Un par sevi iededz - 
lai laime redz ceļu
uz mājām.

Andris Ziemelis, būvinspektors:
- Būvniecības apjoms 2010. sama-

zinājās. Ir radusies jauna problēma 
- darba kvalitāte. Līdz šīm tā nebija, 
ka būvprojektā nāktos nomainīt pat 
vairākas brigādes sliktās kvalitātes 
dēļ.

Kvalificēta darbaspēka trūkums ir 
akūts pat augsta bezdarba                 aps-
tākļos!

Objektos tiek pastiprināta būvuz-
raudzība. Būvuzraugs pārstāv pasū-
tītāja intereses, lai celtniecība tiktu 
realizēta atbilstoši projektam un pa-
redzētajam materiālam, ko iestrādātu 
atbilstoši tehnoloģijām.

Ozolnieku pašvaldības būvprojek-
tos godprātīgi savus pienākumus veic 
būvuzraugs Jānis Zarāns.

Būvuzraugs ir obligāts valsts un 
pašvaldības objektos. Ja pasūtītājs 
ir privātpersona, kas celtniecībā nav 
kompetents, es ieteiktu pieaicināt 
būvuzraugu, par kuru ir labas at-
sauksmes, uzkrāta pieredze un piemīt 
augstas morālās īpašības.

Lai cilvēkiem Jaunajā gadā būtu 
vairāk pozitīvu domu! Lai būvētā-
jiem nebūtu jāsaskaras būvprocesā 
ar negatīvo!

Ārija Lakmute, dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja:

- Tikai mazliet mazāk ir no dzīves 
šķīrušos aizvadītajā gadā kā iepriekš. 
Arī piedzimušo bērnu reģistrācija 
noritējusi aptuveni tādā pat līmenī. 
Samazinājies laulību skaits.

2010. gads bija “zeltīts” - 3 zelta 
pāri! Zeltam blakus ieskanējās arī 
sudrabs, gan tikai viens laulātais 
pāris.

Novēlu būt augstsirdīgiem un go-
dīgiem! Censties darīt citu labā to, ko 
vēlētos, lai dara paša labā.

Ozolnieku vidusskola atsaucās 
akcijai "Paēdušai Latvijai". 
Novada mērogā to organizēja 
vidusskolas skolēnu dome.

Iniciatīva tika īstenota sadarbībā ar 
novada sociālo dienestu.

Glītās paciņās skolēni iesaiņoja 
pārtiku un saldumus, klāt pievienojot 

glītas pašizgatavotas apsveikuma 
kartiņas.

Lai arī ierosme iepriecināt novada 
ļaudis, kuriem tas būtu visvairāk 
vajadzīgs, nāca no skolēniem, paciņas 
piepildīt aktīvi līdzēja skolotāji un 
darbinieki.

Rokurokā ar audzēkņiem paciņas 

gatavoja arī direktores vietniece 
audzināšanas jomā Lāsma Stašule: 
"Sirsnīgs paldies visiem, kuri sarūpēja 
dāvanas. Atsaucība no ģimenēm izrādījās 
negaidīti liela! Cilvēki kļūst iejūtīgāki. Ja 
redz, ka kāds ir grūtībās, gatavi palīdzēt. 
Īpaši mani iepriecina, ka šo labestības 
ideju ierosināja paši bērni."

Labestības aktivitātes skolā
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Nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķinā 2010.gadā ir bijušas 
daudz un dažādas izmaiņas un 
papildinājumi. 

Atkārtoti gribu vērst represēto 
personu uzmanību uz to, ka paš-
valdība gaida no jums iesniegumu, 
represētās personu apliecības kopiju 
(uzrādot oriģinālu) un īpašumu aplie-
cinošu dokumenta kopiju par ēkām un 
dzīvokļiem, lai varētu piemērot 50% 
atvieglojumu nodoklim 2011.gadam, 
jo pašvaldībā esošie jūsu iesniegumi 
atlaidei par zemi nevar tikt piemēroti, 
lai saņemtu atlaidi arī par ēkām un 
dzīvokļiem. 

Iesniegums un pievienojamie do-
kumenti ir jāiesniedz līdz 2011.gada 
1.februārim - tikai tad atvieglojumi 
tiks piemēroti par visu 2011.gadu. 
Ja tas tiks izdarīts līdz 2011.gada 
30.jūnijam – atvieglojums NĪN būs 
par 2011.gada otro pusi, ja vēl vēlāk 
– atvieglojums būs tikai ar nākošo 
gadu (pamatojums lik. „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” 5.pants un MK 
noteikumi Nr.495 no 2006.g.20.06. 
33.p-ts.). Ļoti lūdzu šos dokumen-

tus iesniegt pašvaldībā, jo par 
2010.gada aprēķināto nodokli bez 
atvieglojumu piemērošanas, esmu 
saņēmusi ļoti daudzus telefona zva-
nus ar pretenzijām un pārmetumiem, 
bet rakstiski iesniegumi par 2011.
gadu pašvaldībā saņemti tikai trīs. 
Nebūs iesniegumu, atviegloju-
mu nebūs, jo NĪN aprēķins tiek 
veikts atbilstoši likumam un MK 
noteikumiem.

Saskaņā ar MK 2010.gada 13.jūlija 
noteikumiem Nr. 635 š.g. decembra 
mēnesī 422 zemes īpašnieki par 446 
īpašumiem ir saņēmuši maksāšanas 
paziņojumus ar papildaprēķinu par 
neapstrādātu lauksaimniecībā izman-
tojamu zemi. Saskaņā ar šiem MK 
noteikumiem Lauku atbalsta dienesta 
Zemgales reģionālā lauksaimniecības 
pārvalde 2010. gada septembra un 
oktobra mēnešos ir veikusi zemes 
vienību apsekošanu. Apsekošanas 
rezultāti novembrī ir saņemti paš-
valdībā un decembrī ir veikts aprē-
ķins. Nekustamā īpašuma nodokļa 
papildlikme ir 1.5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības pēc stāvokļa uz 
2010.gada 1.janvāri. Papildlikmes 

Par nekustamā īpašuma nodokli

aprēķins ir lielāks par NĪN aprēķinu 
2010.gadam, jo šim aprēķinam netiek 
piemērots 25% ierobežojums.

Neskaidrību vai pretenziju gadī-
jumā par papildus aprēķinātu NĪN 
lūdzu zvanīt nodokļu ekonomistei 
pašvaldībā 63057762.

Par NĪN aprēķināšanu 2011.gadam 

un 2010.gada kopējiem NĪN ieņēmu-
miem un parādniekiem informācija 
būs tuvākajos "OA" numuros.

Veiksmīgu 2011.gadu!

Lidija Žukovska, 
novada domes nodokļu  

ekonomiste 

Labklājības ministrijas Bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcija 
pašvaldībās rīko konsultāciju 
dienas, decembrī pasākums 
notika Ozolniekos.

Par tā norisi informē novada bā-
riņtiesas priekšsēdētāja Urzula Jē-
kabsone:

- Šoreiz apspriedām vecāku atbildī-
bu bērnu izglītošanā.

Interesentu loks bija plašs: “sociālā 
dienesta darbinieki, pašvaldības poli-
cisti, izglītības iestāžu pārstāvji.

Kā skolēni ievēro mācībiestādes 
iekšējās kārtības noteikumus, kādi 
pārkāpumiem ir cēloņi, un kādas 
sekas - aktuāla tēma ne tikai mūsu 
novadā. Secinājām, ka pozitīvu re-
zultātu var dot starpinstitucionālā 

sadarbība, kur ar vienotu mērķuz-
stādījumu sadarbotos ģimenes ārsti, 
bāriņtiesa, pedagogi, sociālie darbi-
nieki, policija.

Esam vienisprātis, ka normatīvajos 
aktos ir nepieciešami precizējumi 
vai pat izmaiņas, nosakot stingrākas 
sankcijas vecāku bezatbildības gadī-
jumos. Nav pieņemams - ja vecāki 
ar savu atvasi ģimenē netiek galā, 
atbildību cenšas uzvelt skolai. Kā rāda 
novada skolu pieredze, pat viens vie-
nīgs bērns spēj dezorganizēt veselas 
klases mācību darbu.

Novadā ir ieplānota Bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas tikšanās ar 
iedzīvotājiem, par ko iepriekš tiks 
ziņots "OA". Jo plašākā sabiedrībā 
diskutēsim, jo pozitīvākas pārmaiņas 
sasniegsim.

Kā stāties pretī vecāku 
bezatbildīgumam?

Kādudien Ānes kultūras 
nama darbiniekus sagaidīja 
nepatīkams pārsteigums - 
izsists logs, telpā mētājās 
ķieģeļi.

Operatīvi tika noskaidrots, ka īstā 
vainīgā ir 22 gadus veca divu bērnu 
māmiņa, kura uz šādu rīcību pamudi-
nāja savu pavadoni nakts gaitās.

Nekur nestrādājošajai sievietei 
no Celtnieku ielas izrādījās ļoti liela 
nepieciešamība nakts melnumā tikt 
pie alkohola. Diemžēl "Dumbrājos" 
benzīna uzpildes vietas bankomātā 
GMI pabalsta naudas nebija.

Kā tikt pie pudeles? Zvērīgais 
sašutums tika izpausts, bojājot paš-
valdības īpašumu - pašvaldības, 
kura izsniedz pabalstu ne jau, lai 
nodzertu.

Pašvaldības policijas priekšnieks 
Arnis Joma: "Gribu izteikt pateicību 
Ānes iecirkņa inspektoram Geor-
gijam Lukjanovam par profesionālo 
rīcību, atklājot vainīgos. Valsts po-
licija šajā lietā ir uzsākusi krimināl-
procesu."

Kāpēc sieviete nevarēja saņemt 
pabalsta naudu?

Novada sociālā dienesta vadītāja 
Sarmīte Strode:

- GMI pabalsts tiek piešķirts uz 
pusgadu, bet ik pēc 3 mēnešiem 
pabalsta saņēmējiem ir jāierodas 
sociālajā dienestā - jāparaksta vie-
nošanās par izpildīto un jāslēdz 
jauna vienošanās par turpmākajiem 
3 mēnešiem.

Sociālais pabalsts nav automātiski 
saņemama alga, kārtību nosaka Mi-
nistru kabineta noteikumi.

Ānes iedzīvotājai bija jāierodas 
sociālajā dienestā līdz 31. oktobrim, 
lai slēgtu vienošanos par 3 turpmāka-
jiem mēnešiem, kas netika izdarīts. 
Vēl līdz šim brīdim nav iesnieguma 
par nākamo periodu! Ja āneniece 
atradīs par vajadzīgu ierasties janvārī, 
tad pabalstu saņems, sākot ar janvāri. 
Bezatbildīguma dēļ pabalsts par no-
vembri un decembri ir zaudēts.

Absurds, ka šo personu ir nācies 
meklēt ar radu palīdzību, lai atgādinā-
tu... par sociālo pabalstu! Sociālajiem 
darbiniekiem ir pieņemšana turpat 
Ānes centrā.

Līdzdarbības principi ir jāievēro 
visiem dažādu sociālo pabalstu sa-
ņēmējiem.

Pudeles cena -  
kriminālatbildība

Cienījamie autori!
Rakstus un fotogrāfijas sūtīt uz šādu e-pastu: oavize@gmail.com,

ne vēlāk kā līdz katra mēneša 20. datumam.
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Ināras Gailes dzejoļos, 
kuru skaits ir pārsteidzošs, 
gaiši optimistiskā dzīves 
apliecinājumā izskan arī 
klusi slēpta rezignācija. Vai 
acumirkļa izjūtu zibsnis?

Dzejnieci sastopu "Zīlēs" Garozā, 
piesniguša meža ielenkumā.

Biju gatava sarunai par dzeju, 
kurai savu zīmogu uzliek autores 
smagā slimība.

Mazajā namiņā pārsteigums seko-
ja pārsteigumam! Romantiski lirisko 
vārsmu autore izrādījās neikdienišķi 
stiprs cilvēks.

Ozolu ēnā - "Zīles"
"Zīles" celtas 1924. gadā, kaut pir-

mo ozolu vecaistēvs iestādīja 1914. 
gadā. "Šajās dzimtas mājās top mana 
dzeja" - saka Ināra. 

Es paceļu plaukstas pret ozolu 
stalto,

Reiz vectēva rokas stādīto.
Un jūtu tā stiprumu caur ozola 

zariem,
Ko vectēvs mantojumā atstājis 

mums.
Kara laikā tieši "Zīlēs" bija visīstākā 

elle: vienā mājas pusē vācieši, otrā 
- krievi, ēka krustugunīs. Apšaudē 
nošāva vecomāti, ievainoja Ināras 
mammu un tanti. Vīri bija frontē.

Pēckara gados visi 4 bērni - kā 
no Garozas skolas mājās, tā palīgā 
mammai fermā.

Dramatiski bija turpmākie gadi: 
noslīka Ināras brālis, ugunsgrēkā 
nodega "Zīles", dūmos nosmaka 
mamma, autokatastrofā bijā gāja 
māsa, nomira vīra vecāki, tad tēvs, 
kurš pēdējos deviņus gadus bija 
kopjams. Bēdu virteni noslēdza vīra 
nāve - ērču encefalīts.

 "Tā nu es sešus gadus esmu 
viena"... Bieži ciemos ierodas abas 
meitas, znoti un mazbērni. Znoti 
palīdzēja sakārtot vienīgo dzīvojamo 
telpu pēc ugunsgrēka.

Rokdarbi un ... četras sabied-
riskās organizācijas

Ieejot dzīvojamā telpā, šķiet, ka 
nokļūts daiļamata meistares darb-
nīcā: lieli grozi ar dzijas kamoliem 
un adījumiem (top Ziemassvētku 
dāvanas), tamborētas grīdsedzi-
ņas, kartona kārbas ar kreppapīru, 
kastaņām, zīlēm, čiekuriem, rožu 
lapiņām - izveidotās kompozīcijas 
arī tikšot dāvinātas.

Rokdarbniece parāda nule kā dari-
nāto smalksmalku pērlīšu kaklarotu, 
to valkāšot pie grezna kostīma. Arī 
dzimtas sievietes bijušas lieliskas 
rokdarbnieces.

Mammu - izslavētu saimnieci - 
aicināja klāt kāzu un bēru galdus. 
Arī Inārai ir kulināres talants. 
Cienastā - sēņu pīrādziņi. Kaut kas 

Es nestāvu uz vietas

neierasts...
Vēl nesen "Zīļu" saimniece dejoja 

"Garrozē". Pēc nieres transplantāci-
jas ārsti to aizliedza. Bet vai tāpēc 
nedejot? Par skaisto valsi uz abām 
pusēm klubā "Pīlādzītis" novinnēts 
konkurss!

Ināru mājās sastapt pat māsai ir 
grūti, jo viņa darbojas četrās (!) sa-
biedriskajās organizācijās: sieviešu 
organizācijā "Zvaigzne", dzejas klubā 
"Pieskāriens", Invalīdu biedrībā (viņa 
ir 1. grupas invalīde) un Latviešu 
biedrībā. Pieaugušo izglītības centrā 
Jelgavā viņa apgūst floristiku, un tad 
vēl... angļu valodas kursi.

Tautā saka - āriene maldina. Tas 
noteikti ir par Ināru! Tādu fizisko 
likstu uzskaitījumu, ko nācās dzir-
dēt, prātam grūti aptvert. Kur nu 
vēl savienot ar možu garu un fizisko 
nenogurdināmību!

Slimība slimības galā
Slimību buķete Inārai veidoju-

sies no 9 gadu vecuma. Pēc tam, 
kad izgrieza mandeles, konstatēja 
ļaundabīgo audzēju, bija operācija. 
Starojuma sekas - sāka sabrukt 
nieres. Drīz vien bija jāoperē krūti, 
lai veiktu nieru dialīzi, pārstādīja 
asinsvadus. Veselu gadu asinis at-
tīrīja no šlakvielām - uz Stradiņiem 
nācās braukt trīs reizes nedēļā 
veselu gadu. Un tad - Ināra mājās 
nokrita ar insultu. Pēc tam sekoja 

divas vēdera operācijas, tad atkal 
dialīze, šoreiz vēderā, pusgadu. 
Pēc tam - nieru transplantācija, 
pēc kuras atkal - vēdera operācija. 
Dienā izlietojot ap diviem dučiem 
dažādu zāļu, tika zaudēta vienas 
acs redze, oktobrī acs tika operēta: 
“Tagad gaidu, kas notiks ar otru 
aci" - tā Ināra.

Pāri 60 latiem mēnesī tiek izdots 
par zālēm. Uz kādas zāļu kārbiņas 
cena - Ls 261. Kad šo rindu autore 
ieraudzīja milzīgo zāļu maisu, va-
lodošana aprāvās. Zāles gan ārstē, 
gan ārda kaulus, zarnas, kuņģi, 
paaugstina cukura līmeni.

Pensija ir 180 latu. Laime, ka lielu 
daļu zāļu apmaksā valsts.

Mediķi slimniecei ir aizlieguši 
fiziski strādāt, ierobežojumi ir 
ēdienkartē.

Kā cilvēks to var izturēt?
"Tas viss ir pārdzīvojams! Dzīvē 

jārod prieks! Es tiešām nesūrojos 
ne par ko! Man spēku dod darbs."

Pretēji dakteru aizliegumam 
1. grupas invalīde paņem ķeblīti, 
fuksīti un ... ķeras pie malkas zāģē-
šanas. Vasarā - kaplis rokā un dārzā 
iekšā! "Es nedrīkstot pat galvu 
lejup liekt. Saplūcu puķes, piepildu 
spaini, to uz velosipēda, un prom 
un kapiem!" Dzimta bijusi plaša, 
kapsētu un kapiņu ne mazums.

"Pavasarī, lūk, iestādīšu šīs gladio-

las, dālijas un kannas" - no istabas stū-
ra tiek izvilktas lielas gumu kastes.

Slimības, nedienas, dzīves proza, 
aprūpējamie Riksis un Mīce un ... 
dzeja!

Dzeja ir kā mīkla, dzeja ir kā 
sāpe

"Dzejolīšus rakstīju jau skolas 
solā. Sešdesmitajos gados tiku 
publicēta "Karogā". Katru gadu mani 
dzejoļi ir literārajā almanahā, ko iz-
dod Jelgavas Latviešu biedrība. Daļa 
dzejas, pateicoties Dacei Cabei, ir 
kļuvusi arī par dziesmām. Svaiga 
ziņa no Itālijas - itāļu tulkojumā kāda 
izdevniecība jau maketē manu dzeju 
krājumu.”

Literāte lēš, ka vismaz 200 dzejoļu 
viņai esot. Sanāktu dzejas krājums, 
diemžēl tas maksā bargu naudu.

Ļoti daudz vārsmu dzejniecei ir 
galvā, viņas atmiņa ir fenomenāla!

Dzeju Ināra iesniedz datorrakstā, 
"kā gan šodien citādi"?

“Zīļu” saimniece nepazīst radošās 
mokas, “dzejoļi rodas paši no sevis.” 
Tas ir visa pārdzīvotā, saprastā, 
apjaustā un skatītā atspulgs sirdī. 
Kas Inārai ir dzeja, uz to atbild viņa 
pati:

Dzeja ir kā valsis, kas aizrauj,
Dzeja ir kā mīla, kas valdzina,
Dzeja ir kā sāpe, kas izsāp.
Un man tas viss ir zināms.

Radošā nerimtība
Par radošu nerimtību šo lauku sie-

vieti var tikai apbrīnot. Tagad viņai 
galvā ideja par "Zīļu" muzeja izveidi 
- klētī ir seni darbarīki, sadzīves 
priekšmeti, mēbeles. Uz vecvecās 
mātes lādes rotājas gadskaitlis 1824. 
Un vēl ir īpaši dārgumi - pierakstu 
burtnīcas.

Vecmāte, pieprasīta dziedniece, 
pierakstījusi, kas pie viņas nācis, 
kāpēc, kā ārstēts. Kladē ir arī tālaika 
populāro dziesmu vārdi.

Dziednieces talants piemitis 
arī mammai. Kad Ināra no čūskas 
koduma, likās, nav izglābjama, ne-
iespējamo paveica mamma. Mamma 
mīlējusi vēroto pierakstīt. Arī dzies-
mas un dzeju.

Tāds ir stāsts par dzejnieci, kas 
bargam liktenim spītējot, prot 
sniegt prieku citiem.

Debess nepārstāj purināt smago 
sniega seģeni. "Milzu kupenas, droši 
vien kādu laiku nāksies būt mājās?" 
- iejautājos.

"Neiznāks. Rīt man jābūt uz 
floristikas kursiem, bet pēc tam 
steigšos uz "Pieskāriena" saietu. 
Redziet, decembrī reta diena kalen-
dārā nav iezīmēta. Es jau nestāvu 
uz vietas."

 Anna Veidemane
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Straujo pārmaiņu laiku, kas 
aizsākās jau 1987. gadā, tagad 
jau sirmie vīri sauc par atbrī-
vošanās no komunistu varas 
un savas valsts atjaunošanas 
laiku. 

Vislielākās vienotības laiks šā 
mērķa sasniegšanai bija 1991. gada 
janvāra barikādes, kad Latvijas 
cilvēki bez ieročiem aizsargāja Rīgu 
un Tautas frontes sastādīto valdību 
no dažādu PSRS bruņoto struktūru 
uzbrukuma.

13. janvārī notika tautas manifes-
tācija Daugavas krastmalā, kurā ar 
vairākiem autobusiem bija ieradušies 
Ozolnieku melioratori. Sekoja zvans 

no rajona padomes, lai nozīmētu 
cilvēku un tehniku svarīgāko objektu 
aizsardzībai. PMK – 13 Jānis Melders 
deva rīkojumu dispečeriem, kuri 
praktiski organizēja darbinieku sūtī-
šanu uz barikādēm. J.Melders ir sa-
glabājis dokumentu, kur redzami gan 
datumi, gan stundas, kas aizvadītas 
valstiski svarīgo objektu apsardzē. 
Lielākā daļa Ozolnieku melioratoru 
bija Zaķusalā, lai aizsargātu TV cen-
tru un torni, kā arī nobrauktuves no 
Salu tilta. Vēl viens svarīgs objekts 
bija pie Augstākās Padomes (tagad 
Saeimas) ēkas Vecrīgā. Diemžēl nav 
saglabājušās foto liecības par Ozol-
nieku cilvēku līdzdalību barikādēs. 
Vienīgajā fotogrāfijā, ir redzami vīri, 

kuri barikādēs pavadījuši vairāk kā 
100 stundas: Viesturs Rozentāls, 
Alberts Želvis, Zigurds Pablaks, 
Jānis Strauts. 

Pirmie, kuri brauca uz Rīgu, bija 
buldozerists Leons Lecis un šoferis 
treilera vadītājs Juris Babčuks. 

Apbrīnojama bija rīdzinieku at-
tieksme – sirmas sievietes nesa 
cigaretes, sviestmaizes un dzeramos, 
L.Lecim sakāpa kamols kaklā, kad 
piedāvāja pat sava dzīvokļa atslēgas, 
lai tur Rīgas aizstāvji atpūstos.

Vistrauksmainākā nakts Zaķusalas 
aizstāvjiem bija nakts no 20. uz 21. 
janvāri, pēc uzbrukuma Iekšlietu 
ministrijai. 

13. janvāra vakarā baļķvedēja šo-

feris Varis Jansons paņēma līdzi Aiz-
upēs dzīvojošo Aivaru Zemīti, četru 
bērnu tēvu. Pa ceļam viņi iebrauca 
Mušķos, kur bija LLA kara katedras 
mācību poligons, un no zemes izrāva 
prettanku ežus. Pirmo nakti viņi pa-
vadīja pie televīzijas centra. Jansonu 
nofilmēja un parādīja tajā laikā popu-
lārā raidījuma „Labvakar” žurnālists 
Ojārs Rubenis. Uz jautājumu, vai 
viņam nav bail, Jansons atbildēja: „Ja 
iešu bojā, sieva bērnus izaudzinās.” 
Nākamajā rītā jau viņus nomainījām 
uz Rīgu divi baļķvedēji aizveda ap 20 
kubikmetru tehnoloģiskās koksnes 
Zaķusalas aizstāvju ugunskuriem. 

Aigars Stillers

Pieminēsim tautas vislielākās vienotības laiku!

Pensionāru ballēs Ozolniekos 
un Ānē, kā katru gadu, bija 
klāti galdi, koncerts un izdan-
cošanās.

Novada vadītājs Māris Ainārs, pa-
teicās līdzšinējai pensionāru padomes 
priekšsēdētājai Sarmītei Ķepītei par 
piecos gados veikto pensionāru labā. 
Viņš izteica pārliecību, ka jaunās pēc-
teces Vijas Vildavas spars nebūšot 
mazāks.

Dzidri, dzidri izskanēja aktrises un 
dziedātājas Vitas Baļčunaites daudz-
krāsainā balss, 12. klases skolnieka 
Mārtiņa Ruska vīrišķīgais dziedājums. 
Kā prognozē mūzikas speciālisti, jauno 
puisi sagaida spoža dziedoņa karjera. 
Komponists (visu dziesmu autors) Mā-
ris Lasmanis bija pavadītāja lomā. 

Vai Ozolniekos dzīvo tikai optimisti? 
Runā ar kuru gribi - neviens nevaima-
nāja par dzīves likstām! Irēnai šķiet 
- (Irēnu bija ne mazums!) ja blakus 
īstais cilvēks, tad viss ir kārtībā. Pēteris 
vēloties vienu - lai arī turpmāk būtu kā 
tagad. Ausma ar mazmazbērniem un 
ģimeni esot tā noņēmusies, ka prātā 
tikai darbošanās. Dzidra: "Nedomāju 
par politiku, un sirds ir mierīga". Annai 
pensija 141 lats par 40 darba gadiem, 
tāpēc audzē un tirgo puķes. Irēna 

atjautāja: "Kādi grūti laiki? Kad man 
pietrūkst nauda, piepelnos Īrijā, visam 
pietiek, arī kultūras pasākumiem. Rai-
monds: "Ozolniekus, mēs melioratori, 
sākām veidot no brikšņiem. Tagad te ir 
mazpilsētiņa! Kur vēl tik jauku atradīsi? 
Žēl, ka cēlēja paaudze aiziet"...

Mākslinieces Ilzes Ungures rokām 
darināti augšup cēlās eņģeļi, mirdzēja 
egle, uzplauka ugunīgi liesmojošs 
milzu brīnumzieds - droši vien tikai  
reizi gadā...

Arī Ānes kultūras namā valdīja svētki. 
Koncerts, ko sniedza mazie ānenieki, 
PII "Saulītes" audzēkņi, bija ļoti sirsnīgs. 
Bērnudārznieki dziedāja, skaitīja dzejo-
ļus, iejutās aktieru lomās, gādājot pilnu 
Ziemassvētku vecīša dāvanu maisu. 
Nevarēja nejust, ka bērni to dara ar lielu 
patiku un aizrautību! Tikai... Kam? Labi, 
ja diviem dučiem skatītāju.

Olita: "Nesaprotu, kāpēc Ānes pen-
sionāri tik kūtri? Glītas telpas, klāti 
galdi, lieliska deju mūzika! Un nav tālu 
jāiet!"

Gultnieku ģimene ar "OA" starp-
niecību vēlējās pasacīt vissirsnīgāko 
paldies Ozolnieku vidusskolā visiem 
visiem, kuri sarūpēja Ziemassvētku 
paciņas: "Tik labas lietas iekšā un eņ-
ģelīši klāt!"

Anna Veidemane

Sirdīs ielija svētku prieks

Cēsu rota bija viena no 
pirmajām latviešu nacionālā 
karaspēka vienībām. 

To sāka formēt 1918. gada 8. 
novembrī, tātad pirms Latvijas 
Republikas proklamēšanas.

Mazajam militārajam formēju-
mam pirmajam nācās stāties pret 
uzbrūkošajiem Padomju Krievijas 
spēkiem. Diemžēl rotai nācās at-
kāpties Rīgas virzienā.

1919. gada 3. janvārī kopā ar 
Latvijas pagaidu valdību un tai uzti-

cīgajām karaspēka daļām rota devās 
caur Ozolniekiem uz Jelgavu.

Kā 2. rota tā tika iekļauta O. Kal-
paka atsevišķajā bataljonā. Savda-
bīga ir saite, kas vieno Ozolniekus 
ar Cēsu aizstāvjiem.

Ozolniekos dzīvo Rolands Arājs, 
Cēsu rotas seržanta Augusta Arāja 
dēls.

19 gadus vecais Augusts 1. Pa-
saules kara laikā iestājās Cēsu rotā, 
piedaloties Latvijas Brīvības cīņās.

Rolandu ieinteresēja kā tēva 
liktenis, tā arī Cēsu rotas kara gai-

tas. Tā iesākās sadarbība ar Cēsu 
Vēstures muzeju.

Noskaidrojās, ka muzejā nav 
Cēsu rotas karoga. Rolands Arājs: 
"Man radās doma - kāpēc gan to 
neatjaunot? Cēsu rotas cīņas bija 
mūsu puišu patriotisma un ticības 
pierādījums brīvai Latvijai! Kāts un 
kāta uzgalis izgatavots Ozolniekos, 
karogs šūts Jelgavā. Karogs tiks 
glabāts Cēsu muzejā."

Finansiālos izdevumus sedza 
vairākas pašvaldības, tostarp arī 
Ozolnieku.

Pētot Cēsu rotas cīņu gaitasPateicamies ziedotājiem 
pensionāru eglītes 
sarīkojumam

• SIA „Uzars”
• SIA „Dinex Latvia”
• SIA „Astarte Nafta”
• SIA „Geor”
• IK „Reštilovs un Co”
• SIA „Dzars”
• SIA „Spars”
• SIA „Metra”
• SIA „Agro Vita”
• SIA „Auto Kada AJ”
• SIA „Rotors”
• Andris Ozoliņš
• Uldis Ameriks
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Gada nogalē atzinību par 
savu darbu Ozolnieku vidus-
skolā saņēma trīs sporta sko-
lotājas: Rasma Skruļa, Marina 
Cīrule un Vineta Zīverte.

Visas trīs pedagoģes cildina vidus-
skolas direktore Klāra Stepanova:

- “Mūsu skolā lielu vērību pievēr-
šam veselīgam dzīves veidam, sports 
šajā sistēmā ir cieņā un godā.

Apbalvotās skolotājas ir savas lietas 
entuziastes, azartiskas personības, 
kas šādu pozitīvu impulsu raida arī 
uz skolēniem. Jaunā sporta zāle ir ļoti 
noslogota, arī vakaros un brīvdienās.

Prioritāte skolā ir volejbols. Sports 
ir gan fiziska aktivitāte, gan prāta 
attīstība. Gūtās uzvaras ir ikdienas 
darba rezumējums.”

Sporta skolotājas loma audzināša-
nas un personības attīstībā. Kāds ir 
katras sporta skolotājas skatījums?

Vineta Zīverte:
-Mācu sportu 1.- 3. klasītēs. Uzska-

tu šo priekšmetu par vienlīdz svarīgu 
kā matemātika vai latviešu valoda. 
Esmu pārliecinājusies - ja bērnam 
ir problēmas mācībās, tad tādas ir 
arī sportā. Šie skolēni mani ne redz, 
ne dzird.

Pēdējos divos gados pie mums at-
nāk labi sagatavoti bērni no pirmssko-
las iestādes "Zīlīte". Sporta zālē viņi 
ātri "aklimatizējas"! Pirmklasnieki 
ir droši, aktīvi, nebaidās no bumbas, 
saprot, kas ir komanda.

Strādāju kā pie sportiskām iema-
ņām, tā arī pie uzvedības etiķetes: 
atbalstīt otru, atvainoties, ja gadās 
pāri nodarīt. Māksla ir prast zaudēt! 
Džentlmeniski ir jāpieņem patiesība, 
ka vienmēr kāds zaudē, bet cits uzvar. 
Olimpiskais princips ir godīgums, to 

cenšamies apgūt.

Marina Cīrule:
- “Pārsvarā darbojos ar 4.- 5. kla-

sēm. Šajās klasēs ienāk jauni skolo-
tāji, arī sportā. Prasības paaugstinās. 
Sākumā nereti "spuras gaisā", jauno 
pieņemt nav viegli. Ir atšķirība spēlēt 
tautas bumbu ar vienkāršiem notei-
kumiem un sarežģītākā variantā. Kad 
jaunie noteikumi un iemaņas apgūtas, 
spēle aizrauj, ir interesanta.

Iezīmējas jauna tendence - vairāk 
kļūst bērnu ar palielinātu ķermeņa 
svaru. Pamatā tam ir mazkustīgums. 
Šiem skolēniem liekam darboties at-
bilstoši viņu spējām. Savos centienos 
atduramies pret ārstu atbrīvojumu no 
sporta stundām. Ģimenes ārsts no-
liedz sportot, bet neraksta, ko skolēns 
drīkst darīt. Ja būtu rehabilotologs, 
situācija mainītos: katram bērnam 
būtu jāveic viņam atbilstošas aktivi-
tātes. Mēs, sporta skolotājas, virzām 
bērnus uz ārstniecisko vingrošanu. Ja 
zēns vai meitene fiziski nedarbosies, 

vēlāk būs problēmas ne tikai ar svaru, 
bet arī ar muguru un ceļgaliem.

"Tuklīšu" rašanās iemesli vispār 
zināmi: ilgas stundas pie datora, tele-
vīzijas, nepiemērota pārtika, pārvieto-
šanās automašīnā. Taču pats galvenais 
- vecāku attieksme! Vai jūs, cienījamie 
vecāki, mudināt sportot? Izskaidrojiet 
sporta nepieciešamību? Kopā ar bēr-
nu slēpojat, spēlējat bumbu? Audzina 
piemērs, īpaši - vecāku.

Aizvadītajā mācību gadā 9. klase 
"Lāses" kausā izcīnīja Latvijā 4. vietu, 
bet sesto - jaunatnes čempionātā 18 
komandu konkurencē. Nule kā sā-
kušās šī mācību gada "Lāses" kausa 
un Latvijas čempionāta sacensības. 
Ceram iekļūt pirmajā sešiniekā.”

Skolotāju Rasmu Skruļu "OA" 
apsveic ar iegūto gada titulu 
"Mans skolotājs 2010"! Šogad šajā 
nominācijā tika vērtēta skolotāju 
pedagoģiskā darbība, pieplusējot viņa 
hobiju. Ozolnieku sporta skolotāja 
prezentēja sevi kā teicamu kulināri.

Sporta stundās R. Skruļa iesāk no-

darbības ar pusaudžiem, bet noslēdz 
ar vidusskolas absolventiem.

Rasma Skruļa:
- Es turpinu kolēģu iesākto, kā arī 

skolēnus virzu uz kādu sporta veidu. 
Piedāvājums ir gana plašs, jo sadarbo-
jos ar, piemēram, airēšanas un futbola 
treneriem.

Ārpus stundām ir iespēja pilnveido-
ties volejbolā. Bērniem patīk kolektī-
vie sporta veidi - vieglāk    sasniegt 
rezultātu, notušējot savu ego.

Volejbols ir viens no sarežģītāka-
jiem sporta veidiem. Nebija viegli ie-
gūt 6. vietu "Latvijas kausā" 1997./98. 
g. dzimušajiem. Rīgas atklātajā jaunat-
nes čempionātā šajā vecuma grupā 
bijām paši labākie. Patlaban gatavoja-
mies Latvijas jaunatnes čempionātam 
volejbolā.

Mani centieni ir virzīti uz dažādu 
sporta veidu apguvi, arī pavisam 
jaunu, neierastu.

Sporta lomu pārvērtēt nevar. Pē-
tījumi pierāda, ka fiziskais noslogo-
jums veicina intelektuālo attīstību, 
šīm abām pusēm ir jābūt savstarpējā 
harmonijā. Sports ieaudzina discipli-
nētību, laika plānošanu, atbildīgumu, 
sniedz patiesu gandarījumu par 
sasniegto. Taču vēlmei darboties, pie-
krītu kolēģēm, ir jānāk no ģimenes.

Arī šogad maijā Ozolnieku vidus-
skola rīkos ģimeņu sporta dienu. Ļoti 
ceru, ka līdzšinējo 12 ģimeņu vietā 
redzēsim 200 ģimenes!

Nežēlosim bērniem savu mīlestī-
bu, taču to nepaudīsim tikai vārdos. 
Atradīsim laiku, būsim kopā ar savu 
bērnu sporta laukumā, kur galvenais 
nav rezultāts. Jūsu dēls vai meita to 
pratīs novērtēt.

Anna Veidemane

Sports vidusskolā ir cieņā un godā

Ziemas garie vakari aicināt 
aicina pievērsties galda spē-
lēm, kas iekļautas novada 2. 
spartakiādē.

Janvārī notiks zolītes turnīra 3 
pēdējās kārtas. Ikviens var pievie-
noties jebkurā kārtā, tiesa, izredžu 
uz uzvaru gan nav.

Piektdienu vakaros līdz pat aprīlim 
lidināsim šautriņas un veiksim bas-
ketbola soda metienus. Abos šajos 
sporta veidos pastāv iespēja startēt 
arī citu sacensību laikā. Piemēram, 
trenažieru zāles apmeklējuma laikā 
var ielūkoties sporta spēļu telpā 2. 
stāvā.

Ja būtu iedzīvotāju vēlme un atsau-
cība, mēs labprāt dotos arī uz Embur-
gu vai Garozu, lai tur organizētu šāda 
veida aktivitātes.

Gan šautriņu mešanā, gan basket-
bola soda metienos noskaidrosim 
trīs labākos sieviešu un vīriešu 
konkurencē. Vadoties pēc ieskaišu 
rezultātiem, noskaidrosies komandas 

vieta.
Lai ieskaitītu iespējami vairāk 

dalībnieku spartakiādes norisē, tiks 
vērtēta komandas dalībnieku iemesto 
punktu kopsumma.

Šogad izvirzām jaunu iniciatīvu: 
"Kaimiņ, nāc sportot!" Dodoties uz 
sporta centru, raidiet ziņu arī kai-
miņiem! Pirmā reize var būt tikai 
pavērošana...

Šogad ir tik lieliska ziema! Aktīvi 
izmantosim Ozolnieku 2,5 kilomet-
rus garo slēpošanas trasi!

Februāra beigās tiksimies distanču 
slēpotāju svētkos - izklaides iespējas 
būs lielam un mazam. Noslēgumā 
mielosimies ar gardām pankūkām. 
Un ievārījums - pēc izvēles!

Sporta centra darbinieki novēl 
sportisku 2011. gadu! Nepiemirsīsim 
klasisko teicienu: "Veselā miesā ve-
sels gars!" Arī panākumus tautsaim-
niecībā nespēsim panākt, ja nebūsim 
stipri, veselīgi un fiziski aktīvi!

Irēna Leitēna,  
OSC direktora vietniece

Kaimiņ, nāc sportot!
Šogad 1. Līgā volejbolā ar ļoti 

labām sekmēm ir startējis volej-
bola klubs "Ozolnieki JNSC". 

Pirmajā aplī tika izcīnītas septiņas 
uzvaras un piedzīvoti trīs zaudējumi. 
Pēc pirmā riņķa mūsu komanda atrodas 
augstajā trešajā vietā.

Pēc neveiksmīgā turnīra sākuma 
tika izdarīti pareizie secinājumi, 
novērstas visas pieļautās kļūdas, un 
mūsu komanda nākamajās spēlēs 
sāka rādīt ļoti labu sniegumu. Turp-
māk tika apspēlēti gan spēcīgi, gan 
ne tik spēcīgi pretinieki, un Ozolnieki 
komanda lika uzvaru pie uzvaras 
un turnīra tabulā pamazām kāpa uz 
augšu. Starp uzvarām gadījās divi 
zaudējumi, zaudēts tika spēcīgām 
komandām - pretinieku laukumā un 
piecu setu cīņā, tas nozīmē, ka mūsu 
vienība šajos zaudējumos izcīnīja pa 
vienam punktam. Tā Ozolnieki šajā 
aplī savāca 21 punktu un tas dot trešo 

vietu turnīrā. 
Volejbola komandai sešu gadu 

pastāvēšanas vēsturē šis ir nozīmīgs 
gads, jo pirmo reizi "Ozolnieki JNSC" 
startē kā lielās komandas "Poliurs/
Ozolnieki" fārmklubs. Līdz ar to 
beidzot Ozolnieku volejbolā veidojas 
volejbola piramīda. Vēl tikai klubam 
vajadzētu izveidot vairākas bērnu 
komandas un tad jau būtu piramīda 
uz stabiliem pamatiem. Tas ir tikai 
laika jautājums.

VK „Ozolnieki JNSC” šogad spēlē: 
Jānis Balodis, Gatis Balodis komandas 
kapteinis, Kristaps Balodis, Edgars 
Kalniņš, Jānis Valerts kluba prezi-
dents, Jānis Leitis, Dāvis Daneiks, 
Artis Daneiks, Gints Kamols, Aivis 
Āboliņš, Matīss Miklāvs, treneris 
Aldis Bērziņš. 

Gatis Balodis, Aivis Āboliņš un 
Kristaps Balodis spēlē arī "Poliurs/
Ozolnieki" sastāvā.

 Kaspars Balodis

1. Līgā volejbolā ir 
noslēdzies pirmais aplis



8.lpp. 2010. gada decembris

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

Reģ. nr. 00702098
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki. tālr./fakss 3050241
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors
Iespiests SIA «Jelgavas tipogrāfija»

Mīļi sveicam janvāra jubilārus!
Lai katrā solī labi sokas
Un mīļā Laima mājā mīt!

Viktors Saulgrieze
Vera Siliņa
Albina Dudaite
Indulis Bullītis

Aizsaulē aizgājuši:

Ņina Andrejeva (1941)
Zoja Krivoguza (1932)
Raimonds Levics (1947)
Andrejs Maškovs (1933)
Marija Pastušenko (1923)
Vladimirs Repkins (1937)
Broņislavs Rimša (1936)
Mareks Ritums (1995)

Atis Rudēvics (1938)
Aina Strautniece (1933)
Oto Štelmahers (1923)
Austra Vilaua (1928)
Zigmunds Zariņš (1931)

• 5.01. – 4.02. Jelgavas Tautas gleznošanas 
dalībnieku darbu izstāde. 
• 4.01. plkst. 19 Ozolnieku amatierteātra 
izrāde Š. Dileini „Medus garša”.  
Režisore D. Vilne. (Stāsts par alkām pēc laimes, 
mīlestības, tuvības, par maldiem, kritieniem, sāpēm un vilša-
nos. Lugā darbojas gados vēl jauna māte, kurai piemīt daudzas 
vājības, bet kura izmisīgi pūlas nokārtot savu personīgo dzīvi 
un attiecības ar vīriešiem, un viņas gandrīz jau pieaugusī mei-
ta, kura tiecas izlauzties no savas nožēlojamās vides un neat-
kārtot savas mātes kļūdas…) Izrādē smēķē. Nav ieteicams 
skatīties līdz 14 gadiem. Ieeja: Ls 1,00. Biļešu iegāde izrādes 
dienā. 

• 15.01. plkst. 16  Bērnu un jauniešu muzikālā teātra 
„Nianse” koncerts „Svētku virpulī”. Ieeja brīva.

Jaunums!
Piedāvājam iegādāties 2011. gada sezonas kultūras 
pasākumu abonementu: 5 profesionālu mākslinieku 
sarīkojumi (izrādes, koncerti vai balles) – Ls 15, pensio-
nāriem, skolēniem – Ls 10. Garantēta biļete par zemāku 
cenu, noteikta vieta zālē un kvalitatīvs baudījums. 

Turpmāk profesionālu sarīkojumu cena - Ls 4, sarīkojuma 
dienā - Ls 5. Piedāvājums spēkā līdz 28.02.

Info: www.ozolnieki.lv, tautasnams@ozolnieki.lv,  
tālr: 63050144; 26525350. 

Abonementa iegāde P., T., C. 10– 20

Virginija Robežniece
Edgars Rodze
Laima Šaliņa
Grieta Zieberga
Jānis Kohanovičs
Osvalds Koškins

Sidrabenes pagasts
Velta Veckunga
Leons Balodis

Novada dome

Pasākumi Sidrabenes pagastā
6. janvārī plkst.15 Salgales pamatskolā pensionāru 
balle. Koncertu sniegs grupiņa "Raiņa ielas bērni ", Iveta 
Kalniņa ar dejotājām, dzejniece Ināra Gaile. Ballē spēlēs 
Normunds Cielava. Lūdzu pieteikties līdz 3.janvārim. 
Tel. informācijai par transportu un pasākumu 29109265, 
Anda.

28. janvārī plkst.19. brauciens uz Dailes teātri Reja 
Kūnija un Džona Čepmena komēdiju 2 cēlienos "Ar 
vīru nav viegli ". Biļešu cenas - Ls 4 un Ls 6. Lūdzu 
pieteikties un samaksāt līdz 7.janvārim. Tel. informācijai 
29109265, Anda.

Ozolnieku vidusskolas skolēni mācību gadu uzsāka ar uzvarām futbolā A, B, C grupās - pirmās 
vietas. 

Turpinājām sacensībās basketbolā, A grupā startēja: Rūta Jūrkalne, Kitija Višņavska, Linda Miķelsone, Inga 
Kairova, Anna Lagzdiņa, Elza Kanceviča, Santa Sausā, Krista Strautniece,  Nelda Kalniņa. 

B grupas spēlētājas: Elza Kanceviča, Anna Lagzdiņa, Adelīna Tāra, Eva Meldere, Lauma Bolmane, Beāte 
Hila, Kristiāna Spalva, Amālija Svarckopfa, Kitija Višņavska, Zane Lilienfelde, Zanda Karpoviča. 

B grupas spēlētāji: Edgars Ratkevičs, Klāvs Sviķis, Aivis Eglīte, Krisjānis Grantiņš, Artis Staļģis, Edgars 
Jusis,-pirmās vietas un zelta medaļas visās trijās grupās. C grupā zēniem sudrabu ieguva - Helvijs Staļģis, Renārs 
Hincenbergs, Gustavs Puriņš, Dāvis Zukulis, Ernests Skrūzmanis, Raivo Veļiks, Dāvids Lukjanovs, Edijs Veļiks, 
Edgars Bļodnieks, Kārlis Lagzdiņš. 

A grupas "sudraba" jaunieši -Andris Purens, Kristaps Balodis, Nauris Polītis, Martiņš Cimars, Jānis Pa-
slauskis, Silvestrs Skrūzmanis, Roberts Antonovs, Linards Grundmans, Elgars Tračums, Armands Tartilovs. 
Priecīga ziņa - B grupas zēnu volejbola komanda izcīnīja ceļazīmi uz 'Lāses' finālturnīru. Rīgā zelta medaļas kaklā 
kāra: Deins Landsbergs, Elvis Landsbergs, Artūrs Kvante, Edgars Ratkevičs, Edvarts Ulmanis, Elvis Karpovičs, 
Emīls Mackevičs, Matīss Tīsis, Renārs Hincenbergs, Ernests Skrūzmanis (mazais menedžeris). 

Veselīgu, sporta aktivitātēm bagātu jauno gadu novēl Rasma Skruļa, Marina Cīrule

Apmeklētājus novada 
būvvaldē gaidām pirm-
dienās no plkst. 9 -13 
un no plkst.13.45 - 17, 
bet ceturtdienās - no  
plkst.14 - 19.
 Novada būvvalde

Medaļas, uzvaras lauri
• Ozolnieku Ledus skolas 
šorttrekā trenere Evita 
Krievāne, startējot Latvijas 
izlases sastāvā šorttreka sa-
censībās Slovākijā, izcīnījusi 
sudraba medaļu.
• Sporta pedagoģijas akadē-
mijas ledus hallē «Draudzības 
sacensībās» uzvaras laurus 
savās grupās plūca Arīna 
Bondareva, Jana Antonova 
un Dmitrijs Druzs, bet Ma-
rija Korotkova ierindojās 
piektajā vietā. Trenere Anna 
Dubova.
• Tallinas ikgadējās daiļsli-
došanas sacensībās «Tallinn 
Trophy» bronzas godalgu 
izcīnīja Diāna Ņikitina. Spor-
tiste sacensībās Tartu ieguva 
pirmo vietu. Diānu trenē 
Armens Asojans.

"Poliurs/Ozolnieki" 
izcīna Latvijas kausu!

Otro reizi kluba pa-
stāvēšanas vēsturē ir 
izcīnīts Latvijas kauss 
volejbolā.

"Poliurs/Ozolnieki" šajā tur-
nīrā bija vieni no favorītiem, 
tāpēc cīņu šajā turnīrā sāka 
tikai no pusfināla. Pusfinālā 
pretim stājās fināla cienīgs 
pretinieks - "VK Biolars" no 
Jelgavas. Šī bija principiāla 
cīņa jeb derbijs, jo daļa "Bio-
lar" spēlētāju pagājušogad 
spēlēja Ozolnieku komandā. 
Šajā pusfinālā mūsu "Poliurs/
Ozolnieki" parādīja savu la-
bāko spēli un pretiniekam 
neatstāja nekādas cerības, 
līdz ar to tika izcīnīta uzvara 
ar rezultātu 3:1 (25:23 25:10 
23:25 25:21).

Finālā “ožiem” pretim stā-
jās "Lāse-R", kas savā pusfinā-
lā ar 3:0 pārspēja Daugavpils 
Universitāti. Pirmā  seta 
galotnē tika piedzīvots zaudē-

jums. Nākamajos setos mūsu 
vienība servēja veiksmīgāk, 
uzlaboja sniegumu blokā, 
uzbrukumā, aizsardzībā un 
izcīnīja pārliecinošas uzvaras. 
Spēle noslēdzās ar rezultātu 
3:1 (23:25 25:12 25:19 25:22) 
par labu Ozolniekiem. Spē-
lētāji un līdzjutēji ļāva vaļu 
emocijām! Spēlētāji pateicās 
līdzjutējiem un līdzjutēji spē-
lētājiem par izcīnīto kausu.

Latvijas kausu ieguva spē-
lētāji: Mārtiņš Pļaviņš, Ivo 
Baranovskis, Aivars Siļutins, 
Valērijs Lomakins - tika at-
dzīts par labāko spēlētāju fi-
nālā, Gatis Balodis, Raimonds 
Vilmanis, Kristaps Balodis, 
Kārlis Volodins, Aivis Ābo-
liņš, Uģis Puķītis, treneris 
Zigismunds Griguļinovičs. 

Vairāk informācijas skaitļos 
un foto var iegūt kluba mājas 
lapā – www.ozi-voejbols.lv

 Kaspars Balodis

Gadu mijā gribas at-
skatīties uz padarīto, ko 
gada laikā esi padarījis 
pats un ko citi.

Vēlos "Ozolnieku Avīzē"  
publiski pateikt paldies gan 
pašvaldības priekšsēdētājam 
M.Aināra kungam, gan citiem 
pašvaldības darbiniekiem, 
gan Sporta centra direktoram 
R.Baranovska kungam un viņa 
vietniecei I.Leitānes kundzei, 
kas kopīgiem spēkiem un ar 
vislielāko atbalstu un atsau-
cību ir devuši iespēju gada 
garumā Ozolnieku novadā 
dzīvojošajiem pierādīt sevi 
sportiskajās aktivitātēs. 

Visa gada garumā ir aizritē-
jusi 1.spartakiāde, kuras laikā 
bija iespēja spēlēt novusu, 
galda tenisu, futbolu, basket-

bolu un volejbolu, kā arī pie-
dalīties dažādos masu sporta 
pasākumos, gan slēpojot, gan 
skrienot un, protams, braucot 
ar velosipēdiem, un kur nu bez 
latviešu tradicionālās zolītes! 
Fantastiski! Citiem ir par ko 
pasapņot, bet mūsu novadā 
tas viss notiek pa īstam. God-
algoto vietu ieguvēji apbalvoti 
ar medaļām un lielākām vai 
mazākām balvām, absolūtā 
čempionu titula ieguvēji (otrā 
komanda) varējām izbaudīt 
braucienu uz Tallinu. Tieši 
pirms Ziemassvētku brīvdie-
nām kuplā skaitā, apmēram 30 
cilvēku, gan bērni, gan vecāki, 
kas bija visaktīvākie, izbaudīja 
Ziemassvētku noskaņu Tallinā 
un tās apkārtnē. Diez vai mēs 
katrs individuāli šajā roman-
tiskajā laikā būtu saņēmušies 

un aizbraukuši uz kaimiņzemi. 
Pateicoties novada sagādātajai 
balvai, jautrā noskaņojumā šī 
ekskursija kopā ar gidi bija 
izdevusies par visiem 100%! 
Paldies!

Beidzot gribētu aicināt 
tos, kas nepiedalījās pirmajā 
spartakiādē, piedalīties nu 
jau 2. spartakiādē, kas sāku-
sies ar zolītes spēlēšanu un 
turpināsies visu 2011. gadu 
lielā daudzveidībā. Ar visu 
notiekošo varat iepazīties gan 
Ozolnieku sporta centrā, gan 
Ozolnieku interneta mājas 
lapā. Lai visiem veiksmīgi 
sporta rezultāti, bet pašval-
dībai tikpat liels atbalsts un 
atsaucība, organizējot 2011. 
gada spartakiādi!

 Jānis Golubevs

Mūsu novadā viss notiek!


