
Apbalvot 

KASPARU  POLMANI, 
ar Ozolnieku novada domes 

Atzinības rakstu un naudas balvu 
Ls 100 par drosmi, glābjot no 

ugunsgrēka cilvēku  
Ozolnieku novadā.

Novada dome

Diskusijā par Zemgali kā Ei-
ropas reģiona nākotni piedalījās 
5 Eiropas Parlamenta deputāti, 
tajā iespēja klāt būt bija arī 
«OA».

Sarunu gaitā tēma paplašinājās, skarot 
situāciju tagad un attīstības scenāriju 
Latvijā un Eiropā.

Ineses Vaideres skatījumā Latvijas 
valdības rīcība ir nepārdomāta, tāda tā bi-
jusi arī Jelgavas Cukurfabrikas likvidēša-
nā. Baltkrievi tagad izmanto šīs iekārtas 
un pelna naudu. Vissliktākais, ka Latvijā 
nav makroekonomiska skatījuma.

Ar valdības kritiku aizrāvās arī Ģirts 
Valdis Kristovskis. Latvijas valdībai 
interesējot tikai viens – kā aizbāzt 
«caurumus», kaut vajadzētu domāt par 
eksportspēju. Valdību neinteresējot, 
vai SVF lielo aizdevumu varēs atdot. 
Efektīvi nav izmantoti struktūrfondi, 
valda birokrātija.

Roberts Zīle atzina, ka «krīzes situ-
ācijā mēs visi vairāk vai mazāk esam 
vainīgi». Jo, piemēram, nodokļu politiku 
varēja veidot citādi. Viena no valsts at-
labšanas iespējām - «Atbalsti savējos!» 
Ar taupīšanu vien, uz ko aicina valdība, 
izmaiņu nebūšot.

Uz ierosinājumu reāli sodīt grēkāžus, 
R.Zīle izsacīja savu pārliecību: «Tas tikai 
sašķeltu sabiedrību. Viņi tiks sodīti kā 
politiķi.»

Jāpiebilst, ka tautsaimnieks Zīle jop-
rojām ir valdības koalīcijā. Ekonomiskās 
politikas veidošanā mūsu valstī arī 
viņam bijusi ne mazā loma. 

Kā vienmēr, lietišķi un bez emocijām 
savu sakāmo formulēja Valdis Dombrov-
skis. Viņš vienmēr ir aizstāvējis viedokli 
par budžeta pārpalikuma veidošanu. 

Eiroparlamentārieši Latvijas 
valdībai kritiku netaupa

Valdības kļūda ir arī PVN paaugsti-
nājums. Nerezultatīva bijusi ministra 
Rozes darbība. Struktūrfondu sadalē 
valdot tāda birokrātija, ka cilvēkiem pie 
fondiem reāli nepiekļūt.

Pierādot savu kompetenci un eko-
nomista loģiku, korekti situāciju anali-
zēja Guntars Krasts. Kā valdība varēja 
nesaklausīt ieteikumus, ka jāveido 
sabalansēts budžets? Skaidrs bijis, ka 
nekustamo īpašumu politika ved pretim 
kraham. Pilnīgi noteikti valsts pārval-
dē nepieciešama reforma! G.Krasts 
modelēja Latvijas rītdienu: «Latvijā 
krīze beigsies aptuveni pusgadu vēlāk 
nekā citās valstīs Eiropā. Grūtības 
būs ar speciālistiem, viņi būs paguvuši 
aizbraukt uz ārvalstīm. Algu līmenis 
strauji necelsies.» Parlamentārieša 
pārliecība: «Varbūt 2016. – 2018.gadu 
periodā atbrīvosimies no sekām, ko 
sastrādājusi koalīcija.» Valsts institūciju 
nekordinētība ir liels zaudētās naudas un 

iespēju cēlonis. 
Valdības politika visu deputātu ru-

nās tika kritizēta daudz un pamatīgi, 
pierādot to ar ekonomikas teorijām, 
secinājumiem par notiekošo pasaulē un 
vērtējumu, kā būtu vajadzējis rīkoties. 
Taču visi šie politiķi ir ciešām saitēm 
sieti ar Latvijas partijām, bijušajiem ko-
lēģiem Saeimā. G.Krasts ir vienīgais pie 
partijām nepiederošs deputāts. Ja visiem 
politiķiem būtu viens mērķis – Latvijas 
un iedzīvotāju labklājība, sadarbībai 
būtu augļi. Eiroparlamentāriešus izvēl 
tauta, lai viņi būtu mūsu interešu pau-
dēji. Tādas ir arī mūsu cerības, ievēlot 
Saeimu.

Uz pārdomām vedina saietā izsacītais: 
«Andris Piebalgs ar mums, Latvijas ei-
roparlamentāriešiem, visu šo gadu laikā 
nav ticies ne reizes.»

Cik attālināti vai savrupi tad patiesībā 
esam?

Anna Veidemane

6.jūnijā mūsu novada domē 
tiks ievēlēti 15 deputāti – gan 
no Ozolniekiem, gan Sidra-
benes.

15 deputātus ievēl novados, ja 
iedzīvotāju skaits ir robežās no 
5001 - 20000.

Centrālās Vēlēšanu komisijas 
dati apliecina, ka Ozolnieku novadā 
ir 10237 iedzīvotāji.

Vienlaicīgi ar pašvaldību vēlē-
šanām notiks Eiropas Parlamenta 
(EP) vēlēšanas 27 ES dalībvalstīs.

Aptuveni 65 procenti no Saeimas 
pieņemtajiem likumiem vispirms 
tiek pieņemti EP.

Eiropas Parlamenta pamatfunkci-
ja: saglabāt līdzsvaru starp atseviš-
ķu dalībvalstu un visas ES kopējām 
interesēm.

Pašreiz EP strādā 785 deputāti, 
tai skaitā 9 no Latvijas.

EP deputātu darbs norit grupās, 
kurās viņi apvienojas pēc savas 
politiskās, nevis valstiskās pie-
derības.

Deputāti darbojas parlamentāra-
jās komitejās – līdzīgi kā Latvijas 
Saeimā.

Valentīna Linde, 
vēlēšanu komisijas locekle

6.jūnijā – 
dubultvēlēšanas

Valstī notiekošo pārmaiņu radītās 
neskaidrības un korekcijas ir pie-
spiedušas pašvaldību pilnībā mainīt 
prioritātes un no iecerētā budžeta 
„nomest” aptuveni 1,5mlj. latus.

FinAnSējumA 
SAmAZinājumS

Papildus tam, ka plānotie ieņēmumi 
2009.gadam šobrīd ir 87% no 2008.gada 
izpildes, valsts nolēmusi vairs nefinan-
sēt 2 līdz 4 gadīgo bērnu apmācību, arī 
minimālā alga pacelta uz Ls 180, bet 
papildus līdzekļi šiem mērķiem no valsts 
pārdalāmās naudas nav paredzēti. Šī gada 
sākumā valsts pieņēmusi kārtību, ka par 
izglītības pakalpojumiem būs jāmaksā 

reālās izmaksas, nevis valsts noteiktie 
normatīvie cipari. Sakarā ar to, ka daudzi 
pašvaldības bērni mācās ārpus Ozolnieku 
novada teritorijas, arī šis izmaksu pos-
tenis salīdzinoši ar pagājušā gada 148 
tūkstošiem pieaudzis līdz 344 tūkstošiem 
šajā gadā. Tā nu pašvaldībai jārisina valsts 
radītās problēmas... Arī speciālā budžeta 
ceļu fonda sadaļā valsts finansējumu 
samazinājusi no Ls214900 pagājušajā 
gadā, līdz Ls105878 šogad. Līdz ar to arī 
šajā jomā iespējams darboties tikai uz 
„izdzīvošanu”.

TAuPīgS buDžETS 
iZDZīVOšAnAi

Februāra beigās, apstiprinot budžetu, 

mēs faktiski dalām vēl nenomedīta lāča 
ādu, jo patreiz vēl neviens nevar dot nekā-
das garantijas par to, kā pildīsies ieņēmu-
mu plāns. Zinot to, ka Ozolnieku novada 
pašvaldības galvenā ieņēmumu pozīcija 
ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu 
nodokļa (aptuveni 72% no kopējiem 
ieņēmumiem), kā arī redzot nemitīgi 
augošos bezdarbnieku skaita pieauguma 
tempus, budžets ir veidots ļoti rezervēti. 
Salīdzinoši ar pagājušā gada 140 tūksto-
šiem, šogad līdz 237 tūkstošiem latu 
pieaudzis sociālais budžets. Vēl joprojām 
lielākā izdevumu daļa (aptuveni 42% no 
kopējiem izdevumiem) tiek novirzīta 
izglītībai. Kopējo ieņēmumu samazināju-
ma dēļ, tautsaimniecībā tiek plānoti tikai 

neatliekamie darbi par kopējo summu 
537 tūkstoši latu, priekšroku dodot tiem 
projektiem, kuriem piesaistīts blakus 
finansējums no dažādiem fondiem.

jāTurPinA kOPīgi STrāDāT
Skatoties uz lietām objektīvi, šobrīd 

ir pienācis laiks, kad turpmākā attīstība 
bez reālām un taustāmām pārmaiņām 
vairs nav iespējama, tāpēc šajā mums 
visiem grūtajā laikā būsim stipri un 
saprotoši, atbalstīsim viens otru un 
mērķtiecīgi strādāsim mūsu kopējam 
mērķim – sakoptam un plaukstošam 
Ozolnieku novadam!

jānis kažotnieks, 
novada domes izpilddirektors

Cerīgais sākums
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Novada domes februāra sēdē
- Apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr.4/2009 “Par Ozolnieku novada domes 
budžetu 2009.gadam”.

- Apstiprināt „Ozolnieku novada 
pašvaldības, domes deputātu, adminis-
trācijas struktūrvienību un pašvaldības 
budžeta apmaksājamo iestāžu darbinieku 
Darba samaksas un sociālo garantiju 
nolikumu”

- Apstiprināt Ozolnieku novada domes 
2009.gada štatu sarakstu.

- Apstiprināt grozījumus Ozolnieku 
novada pašvaldības administrācijas un no 
pašvaldības budžeta finansējamo iestāžu 
darbinieku darba kārtības noteikumos.

- Apstiprināt Ozolnieku novada domes 
saistošos noteikumus Nr.5/2009 “Grozī-
jumi Ozolnieku novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.1/2009 „Par sociālās palī-
dzības  pabalstiem  2009.gadā””.

- Apstiprināt PII Bitīte izdevumu tāmi 
2009.gadam Ls 90144 un noteikt mācību 
maksu vienam izglītojamam mēnesī Ls 
129.52.

- Apstiprināt PII Zīlīte izdevumu tāmi 
2009.gadam Ls 223932 un noteikt mācību 
maksu vienam izglītojamam mēnesī Ls 
122.77.

- Apstiprināt PII Zīlītes filiāles izdevu-
mu tāmi 2009.gadam Ls 91950 un noteikt 
mācību maksu vienam izglītojamam 
mēnesī Ls 109.46.

- Apstiprināt PII Saulīte izdevumu tāmi 
2009.gadam Ls 116038 un noteikt mācību 

maksu vienam izglītojamam mēnesī Ls 
122.40.

- Apstiprināt Ozolnieku vidusskolas 
izdevumu tāmi 2009.gadam Ls 159757 
un noteikt mācību maksu vienam izglī-
tojamam mēnesī Ls 30.89.

- Apstiprināt Teteles pamatskolas 
izdevumu tāmi 2009.gadam Ls 77203 
un noteikt mācību maksu vienam izglī-
tojamam mēnesī Ls 33.33.

- Apstiprināt novada domes sociālā 
dienesta un sociālo lietu komitejas 2009.
gada 09.februāra sēdes protokolu Nr.2 
un sociālā  dienesta sēdes protokolu Nr.1 
par trūcīgas ģimenes statusa piešķir-
šanu, sociālo pabalstu un brīvpusdienu 
piešķiršanu novada maznodrošinātajām 
ģimenēm: 

1.1. Piešķirt brīvpusdienas, sedzot tās 
100 % apmērā  septiņiem skolēniem.

1.2. Segt uzturmaksas  atlaides 100% 
apmērā  novada  sešiem trūcīgo ģimeņu  
bērniem.

1.3. Segt parādu par uzturmaksu PII 
”Saulītei.

- Piešķirt pabalstus veselības stāvokļa 
uzlabošanai  Ls 487,85 sešpadsmit 
trūcīgiem un maznodrošinātiem  iedzī-
votājiem.

- Piešķirt Ls 225 četriem  aizbildnības 
bērniem.

Piešķirt Ls 265,00 vienam bārenim.
- Piešķirt pabalstus vienai trūcīgai 

personai un trim trūcīgām ģimenēm, 

kopā Ls 440. 
- Piešķirt vienreizēju materiālo pa-

balstu vienam  trūcīgam iedzīvotājam 
Ls 25.

- Ievietot trīs  Ozolnieku novada iedzī-
votājus  SAC „Zemgale.

- Piešķirt pabalstu divām trūcīgām 
ģimenēm. Vienai – aizvest malku, otrai 
– Ls 150 malkas iegādei.

- Piešķirt pabalstu  komunālajiem 
maksājumiem  Ls 25,00 mēnesī novada  
trūcīgām ģimenēm.

- Piešķirt pabalstu komunālajiem 
maksājumiem Ls 12,50 mēnesī novada 
nestrādājošiem  pensionāriem un inva-
līdiem.

- Ieskaitīt Ls 375,00- SIA „ĀNE – EP” 
kontā.

- Ieskaitīt Ls 225,00- SIA  „OZOLNIE-
KU KSDU”kontā

- Apstiprināt vienošanās projektu 
par grozījumiem 2004.gada 02.aprīļa 
līgumam Nr.11 un vienošanās projektu 
par grozījumiem 2004.gada 15.aprīļa 
līgumam Nr.10.

- Nodot lietošanā Ānes kultūras nama 
telpas Andrim Ekmanim sporta deju no-
darbību organizēšanai un vadīšanai.

- Nodot lietošanā Ānes kultūras nama 
telpas Jurim Kaufeldam orķestra mēģi-
nājumiem.

- Piedalīties Eiropas lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELF-
LA) līdzfinensētā projektu konkursā 

iesniedzot projektu «Tautas nama 
rekonstrukcija un gājēju - veloceliņa 
izbūve Ozolnieku novadā». Projekta 
kopējās izmaksas LVL 181019,71 (ie-
skaitot PVN), no kurām LVL 140000 
ir attiecināmās izmaksas. Projekts 
tiks īstenots no pašvaldība 2009. gada 
budžeta līdzekļiem.

- ELFLA līdzfinansējums LVL 105000, 
pašvaldības finasējums – LVL 76019,71.

- Uzņemt PII„ Zīlīte” divus bērnus, 
atskaitīt vienu

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Atbalstīt OZO Ledus hallē 2009.gada 

13.aprīlī rīkoto ģimeņu spartakiādi „Ping-
vīnu Lieldienas 2009” un segt  ledus 
laukuma īres izmaksas Ls 300 apmērā.

- Atteikties no pirmpirkuma  tiesībām 
uz nekustamajiem īpašumajiem īpašu-
miem.

- Piešķirt atdalāmajām zemes vienī-
bām jaunas adreses: „Lejupes”, 
«Meža pētnieki”, „Pārupītes”, „Meža 
mikas”,  Druvenieku ceļā numerāciju 
no 8A līdz 8F (Ozolnieku pag.),  ”Poķi”, 
„Eņģeļi”, Dārza iela 4 (Cenu pag.).

1. Novada domes un Eiropas Parla-
menta vēlēšanām 2009.gada 6.jūnijā 
noteikt 4 (četrus) vēlēšanu iecirkņus:

1.1. Nr.472, Ozolniekos, Stadiona 
ielā 10;

1.2. Nr.473, Brankās, Parka ielā 4;
1.3. Nr.958, Ānē, Celtnieku ielā 12B;
1.4. Nr.477, Vīgriezēs, Emburgā.

OZOLniEku nOVADA 
DOmES un SiDrAbEnES PAgASTA PADOmES 

DEPuTāTu kOPSAPuLcE 

nolēma:
1. Apstiprināt Ozolnieku novada vēlēšanu komisiju 9 locekļu sastāvā:
Guntis Dukurs, Valentīna Linde , Vladislava Lipšāne, Olita Bojarune, 
Uldis Rītelis, Jautrīte Pelne, Urzula Jēkabsone, Irēna Pauloviča., Ineta 
Freimane
2. Apstiprināt Ozolnieku novada vēlēšanu komisijas rezerves kandidātus:
Inga Krūzmētra, Sandra Zvejniece, Lonija Leikuma

Automašīnu novietošana ir 
kļuvusi par problēmu daudzās 
apdzīvotās vietās, arī novadā. 
Par diskutablu tēmu izvērtu-
sies autostāvvieta pie Ozolnie-
ku stacijas, jo ne vienam vien 
tur novietoto transportlīdzekļu 
īpašniekam iznācis vērsties 
pēc palīdzības policijā.

Ir izdevīgi līdz stacijai aizbraukt ar 
savu mašīnu, un, lai turpinātu ceļu 
uz Rīgu, izmantot vilcienu. Diemžēl 
mašīnas tiek zagtas vai arī tām tiek 
nodarīti bojājumi. Zagļi apzinās, ka 
viņu rīcībā ir vesela darbadiena, jo 
pārsvarā autovadītāji Rīgā strādā 
garas darba stundas.

«OA» saņem jautājumus, vai paš-
valdība nevarētu paplašināt stāv-
laukumu, labiekārtot, nodrošinot ar 
apsardzi. Elita: «Neesmu tāda profe-
sionāle, lai mazajā laukumiņā spētu 
veikli izgrozīties – mašīnu tur bieži 
vien, ka biezs.»

Dzelzceļa klientu vēlmes vērtē 
novada domes izpilddirektors Jānis 
Kažotnieks: «Stāvlaukums atrodas 
uz VAS «Latvijas dzelzceļš» zemes. 
Pašvaldībai nav tiesību veikt finansiā-
las un citas darbības tai nepiederošās 
teritorijās. Asfaltētais laukums iekār-
tots, lai būtu vieta, kur apgriezties 
autobusiem vai arī ar mašīnām atvest 
vai aizvest pasažierus – tātad mašīnu 
novietot uz īsu brīdi, nevis noparko-
ties uz garām stundām.   

Ir jādomā arī citā aspektā – par 
tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri vēlas 

atpūsties ekoloģiski tīrā vidē. Ļoti 
plašā apkārtnē Ozolnieku ezers ir 
vienīgā vieta, kur tīrs ūdens, patīkama 
apkaime. Lai arī ezers nav sertificēta 
peldvieta, baudīt sauli un ūdeni šurp 
dodas liela daļa jelgavnieku. Patiesa 
vērtība ir klusums, to jācenšas sagla-
bāt! Netālu no stāvlaukuma ir maksas 
stāvvieta, kāpēc neizmantot?» 

Individuālā uzņēmuma «Atpūta 
Ozolniekos» plašā teritorija atrodas 
pavisam tuvu mazajam stāvlauku-
mam.

Jozs Barausks: «Kā redzat, mums ir 
kārtīga sēta, apgaismojums, sensori, 
kas reaģē uz kustību. Ir arī apsargs. 
Par diennakti iekasējam vienu latu, 
par laiku no rīta līdz vakaram – 50 
santīmu. Ja mašīnu būtu daudz, nav 
problēmu izmantot profesionālu 
apsardzi, kaut gan arī tagad situācija 
nav labvēlīga zagļiem – operatīvais 
dienests pie mums ierodas minūtes 
laikā, mums jau ir pieredze.

Aptuveni 20 mašīnām varam arī 
patlaban nodrošināt pastiprinātu 
apsardzi.

Ja salīdzina mašīnas cenu un izmak-
sas mūsu auto stāvvietā, secinājumi 
runā paši par sevi. Ekonomiskās 
krīzes laikā, kā ziņo policija, nozie-
gumu skaits aug, arī attiecībā uz 
mašīnām.»

Novada pašvaldības policijas 
priekšnieka Arņa Jomas viedoklis: 
«Atstāt uz ilgāku laiku braucamo 
bez uzraudzības ir vienkārši bezat-
bildība! Vēl jo vairāk tāpēc, ka turpat 
blakus atrodas autostāvvieta par lētu 

samaksu. Cilvēki cer: ar mani nekas 
nenotiks. Mašīnas nozog, tās pat uz 
īsu brīdi novietojot pie veikala vai 

Bezatbildība vai vieglprātība?

iestādēm. Tāpēc atkārtoju vēlreiz: 
«Bezatbildīgums!»

Anna Veidemane
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Pamatbudžeta ieņēmumi Pamatbudžeta ieņēmumi procentos

Pamatbudžeta izdevumi Pamatbudžeta izdevumi procentos

šogad pēdējo gadu var iz-
pirkt lauku zemes, tādēļ, lai 
lauku zemes izpirkšanas pro-
cess noritētu sekmīgi, zemes 
izpircējiem ir nepieciešams 
ievērot dažus svarīgus ter-
miņus.

Pirmkārt, ir jāpārliecinās, vai 
VZD Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā ir 
reģistrēts zemes robežu plāns. 
Katrs lauku zemes izpircējs šo 
informāciju var pārbaudīt VZD 
mājas lapā, sadaļā «Publikācijas 
un statistika/Statistika» par VZD 
reģistros uzkrāto informāciju, ta-
bulā «Pārskats par Lauku zemes 
izpirkšanas reģistrā iekļautajām 
un ar nosacī jumu iekļautajām 
zemes vienībām». Iedzīvotāji var 
arī sazināties ar mērnieku, kurš 
izgatavo viņu zemes robežu plānu, 
un painteresēties par robežu plāna 
izstrādes norisi.

Otrkārt, līdz 2009.gada 31.au-
gustam lauku zemes izpircējiem ir 
jāiesniedz VZD Zemgales reģio-
nālās nodaļas birojā iesniegums 
lēmuma par zemes piešķiršanu 
īpašumā par samaksu pieņem-
šanai. Tad VZD pieņems lēmumu, 
lēmums pieņemams ne vēlāk kā 
līdz 2009.gada 30.oktobrim.

Treškārt, ja persona ir izpildījusi 

visas noteiktās prasības, tad pēc VZD 
lēmuma saņemšanas tā var doties 
uz Hipotēku un zemes banku, lai 
noslēgtu līgumu.Zemes izpirkuma 
līgums ar Hipotēku un zemes banku 
ir jānoslēdz ne vēlāk kā līdz 2009.
gada 30.decembrim.

Ja līdz 2009.gada 31.augustam 
VZD Zemgales reģionālajā nodaļā 
netiks iesniegts zemes robežu 
plāns, VZD nebūs saņemts per-
sonas  iesniegums lēmuma pie-
ņemšanai, kā arī ja līdz 2009.gada 
30.decembrim nebūs noslēgts 
pirkuma līgums, tad VZD Zemga-
les reģionālās nodaļas lēmums par 
zemes piešķiršanu īpašumā par 
samaksu zaudēs spēku un lauku 
zemes potenciālais izpircējs zaudēs 
iespēju izpirkt zemi par tās kadas-
trālo vērtību, kā arī zaudēs jau ie-
guldīto priekšapmaksu, kas veikta 
privatizācijas sertifikātos pirms 
zemes kadastrālās uzmērīšanas.

Tām personām, kuras nebūs 
izpildījušas kādu nosacījumu, vēl 
saglabāsies tiesības gada laikā nos-
lēgt nomas līgumu ar pašvaldību un 
pēc tam šo zemi iegādāties īpašumā 
Atsavināšanas likuma noteiktajā 
kārtībā.

Tādēļ laicīgi nokārtojiet nepiecie-
šamās formalitātes, lai neradītu sev 
liekas problēmas.

Valsts Zemes dienests

Neradīsim sev 
liekas problēmas

Kādu nakti AS «Latvijas Krāj-
banka» minibankā Ozolniekos tika 
izdarīts laupīšanas mēģinājums. 
Kad ieradās apsardze, iebrucēju 
vairs nebija.

Laupītāji centās tikt pie seifa, kas 
neizdevās, jo seifs tik stingri pie-
vienots pamatnei, ka to izkustināt 
ir neiespējami.

Mārtiņš Bušmeisters, miniban-
kas vadītājs: «Tas pats sakāms par 
bankomātu. Drošības sistēmas ir 

Laupītāji aizbēg 
bez guvuma

augstā tehniskā līmenī.»
Dace Dūze, AS «Latvijas Krāj-

banka» prezidenta padomniece: 
«Rēķināmies ar to, ka ekonomiskā 
situācija pasliktinās, noziedzība 
pieaug.

Mūsu uzdevums ir darīt visu, lai 
mēs aizsargātu savus īpašumus. To 
arī veiksmīgi darām! Apliecinu, ka 
Ozolniekos nekādi nopietni zaudē-
jumi nav izdarīti, izņemot nelielus 
jumta bojājumus.»
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2008.gada 9.decembrī mi-
nistru kabinets pieņēma trīs 
noteikumus, izdarot grozīju-
mus mk 2006.gada decembra 
noteikumos par daudzdzīvok-
ļu mājām.

Noteikumi attiecas uz sekojošām 
jomām: norēķināšanos par pakalpo-
jumiem, lietojot dzīvokļa īpašumu, 
par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu, un īrnieka, 
izīrētāja norēķināšanos ar pakal-
pojumu sniedzējiem par pakalpo-
jumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu.

Jaunie MK noteikumi nosaka kār-
tību, kādā tiek veikta samaksa par 
daudzdzīvokļu mājas uzturēšanu un 
nodrošināšanu ar nepieciešamajiem 
siltumenerģijas, ūdensapgādes, ka-
nalizācijas, asenizācijas un sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas pakal-
pojumiem.

Noteikumos norādīts, kā pakalpo-
jumus jāsniedz ar valsts dzīvojamās 
mājas valdītāja vai pašvaldības 
starpniecību.

Pakalpojumu nodrošināšanu dzī-
vojamām mājām organizē pārvald-
nieks (pašvaldība), slēdzot līgumu 
dzīvokļu īpašnieku vārdā.

namu apsaimniekošana

Grozīti noteikumi 
par daudzdzīvokļu mājām

Kārtību par savstarpējiem rēķi-
niem dzīvokļa īpašniekam ar pār-
valdnieku nosaka pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas līgums. 

Maksu par dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
kārtību paredz pārvaldnieka sastā-
dītā dzīvojamās mājas uzturēšanas 
un apsaimniekošanas darba tāme 
kalendārajam gadam. Aprēķins tiek 
paziņots dzīvokļu īpašniekiem. Vi-
ņus informē par tāmē paredzētajām 
izmaksām noteiktam laika posmam. 
Tiek sagatavots pārskats, ar ko 
iepazīstas dzīvokļu īpašnieki, par 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas maksas izlietoju-
mu kārtējā gadā.

Ikdienā dzīvojamā mājā organizē-
jami uzturēšanas un apsaimniekoša-
nas pakalpojumi un mājas kopīpašu-
mā esošās daļas un tai piesaistītā 
zemesgabala sanitārā kopšana un 
labiekārtošana.

Līdz attiecīgā gada 15.oktobrim 
dzīvojamās mājas pārvaldniekam 
rakstiski jāpaziņo dzīvokļu īpaš-
niekiem par aprēķināto dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas un apsaimnie-
košanas maksu nākamajam kalen-
dāra gadam.

Kārtību, kādā dzīvojamās telpas 

īrnieks un izīrētājs norēķinās ar 
pakalpojumu sniedzēju par pakal-
pojumiem, nosaka Ministru kabi-
neta (MK) 2006.gada 12.decembra 
Nr.999 noteikumu grozījumi.

MK grozījumos ir noteikts, ka 
īrniekam iepriekš rakstiski jāpaziņo 
izīrētājam – ja patstāvīgi norēķinās 
– pakalpojumu sniedzējam par 
dzīvoklī dzīvojošās personas prom-

būtni, kas ir ilgāka nekā 7 dienas 
pēc kārtas, izņemot atrašanos sta-
cionārā ārstēšanās iestādē.

Minētie MK noteikumi precīzi 
reglamentē namu pārvaldnieka, 
dzīvokļu īpašnieka tiesības un 
pienākumus daudzdzīvokļu māju 
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

genoveva celma, 
novada domes juriste

kāDS ir iEguVumS?
• Šķirojot atkritumus, var sama-

zināt atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksas.

• Atkritumu šķirošana tiek veikta, 
lai samazinātu to atkritumu daudzu-
mu, kas tiek apglabāti atkritumu 
poligonā.

• Šķirotie atkritumi kļūst par otr-
reizējām izejvielām, no kurām var 
atkārtoti saražot jaunas – tādas pašas 
vai citas preces.

• Atdalot iepakojumu no pārē-
jiem atkritumiem, mēs samazinām 
iepakojuma daudzumu. Iepakojuma 
pārstrāde taupa enerģiju un citus 
dabas resursus.

• 1 tonna makulatūras ietaupa vidēji 
4 m3 koksnes, tas nozīmē, ka tiek 
saglabāti 12 – 14 pieaugušie koki.

kAm jāPiEVērš uZmAnībA, 
šķirOjOT ATkriTumuS?
• PET pudeles jāsaplacina un tās 

vēlams izmest bez korķiem. 
• Stikla konteineros nedrīkst mest 

spoguļus, lampu kupolus un logu 
stiklus.

• Papīra konteinerā nedrīkst 
mest piena, sulu, kefīra u.c. tetra 
pakas, kā arī izstrādājumus, kas 
satur foliju.

kā «ATšiFrēT» krāSAS?
• Zaļās krāsas konteineros ievie-

to tīras un vēlams nesaplēstas stikla 
pudeles un burkas.

• Dzeltenās krāsas konteineros 
ievieto tīras PET pudeles (minerāl-
ūdens, alus, kvasa un tml. dzērienu 
plastmasas pudeles), polietilēna 
maisiņus un plēves, kā arī tīrus un 
sausus kartona un papīra iepakoju-
mus, avīzes, žurnālus, grāmatas un 
rakstāmpapīrus.

• Pelēkas krāsas konteineros 
ievieto pārējos nešķirotos sadzīves 
atkritumus.

OZOLniEku nOVADā 
DALīTO ATkriTumu 

kOnTEinEri iZViETOTi 
SEšāS ViETāS:

- SAC «Zemgale»
- Parka, Skolas, Meliorācijas, Kas-

taņu ielas pagalmā
- Veikals «Arka»
- Saules iela
- Brankās
- Ānē

Šķirosim atkritumus!

Pēteris:
-  Aizst iklo ju 

lodžiju, siltuma 
pietiek. Lietainās 
dienās lodžijā pil 
ūdens, vajadzēs 
vasarā jumtu pi-
ķēt. Derētu arī 
mājas galus nosil-
tināt, lai nav auksti.

Kā tiek apsaimniekota 
jūsu māja?

Zigrīda:
- Bija pagrabā 

ūdens, tas tika sa-
kārtots. Arī jum-
tu salaboja. Mēs 
esam sprieduši 
par nama siltinā-
šanu, bet nav cil-
vēka, kas uzņem-
tos iniciatīvu.

ingus:
- Esmu apmie-

rināts. Ja kur tek, 
komunāldienests 
ierodas, salabo. 
Dzīvoklis ir silts, 
arī maksa par ko-
munālajiem pa-
kalpojumiem nav 
tā augstākā.

Leons:
- Dzīvoju «hruš-

čovkā», tās ir la-
bas mājas. Manējā 
– īpaši, jo tur, kad 
cēla, iemitinājās 
vairāki priekšnie-
ki. Paneļu māju 
celtniecību redzē-

ju, kā tas notika. Par tām man nav ne 
mazāko ilūziju.

Zigurds:
- Māja būtu ka-

pitāli jāremontē, 
bet tas prasītu 
iedzīvotāju vie-
nošanos. Ja mājā 
kas atgadās, pie-
mēram, pārplīst 
caurules, tas tiek 
salabots. Mūsu mājā ir izdarīgs mājas 
vecākais.

Zenta:
- Derētu māju 

siltināt. Kam tas 
pa spēkam – vai 
pensionāriem, kas 
mājā ir pārsvarā? 
Es pati dzīvoju 
nama vidus daļā, 
viss ir normāli, 

bet iedzīvotājiem, kuru dzīvokļi ir 
mājas galos, ir auksti.
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SiA «LLkc» valdes priekš-
sēdētājs mārtiņš cimermanis 
reizē ir gan zemnieks, gan 
lauksaimnieku izglītības cen-
tra vadītājs. Viņa vārdu min arī 
starp potenciālajiem zemkopī-
bas ministra kandidātiem.

- ko varat sacīt par jauno lauk-
saimnieku programmu, lai stabili-
zētu saimniecisko darbību?

- Iniciatīva jau tiek īstenota kopš 
6.februāra. Programmas mērķis ir 
palīdzēt finansiālās grūtībās nonāku-
šiem zemniekiem risināt jautājumus 
ar kredītiestādēm. LLKC 
nozaru eksperti analizē zem-
nieku saimniecības darbību, 
izvērtē iespējas, ko varētu da-
rīt efektīvāk, racionālāk. Pro-
fesionāļa skats no malas bieži 
vien ir krietni redzīgāks.

Ražošanas izvērtēšanai jau 
ir pieteikušies 40 saimnieku.

- cik pamatotas ir runas 
par LLkc pievienošanu 
LLu?

- Šādu reorganizāciju bija 
iecerējis premjerministrs. 
Projekts piedāvāts apsprie-
šanai. Esmu par pārmaiņām, 
bet tikai par tādām, kas nes 
uzlabojumus. Godmanis ap-
vienošanā saskatīja iespēju 
ietaupīt līdzekļus. 

Atšķirību starp konsultā-
ciju centru un augstskolu ir 
pārāk daudz. LLKC ir pri-
vāta kapitālsabiedrība, tās 
galvenā funkcija ir sniegt 
pakalpojumus zemniekiem. 
Vai mācībiestāde būtu spējīga 
nodrošināt konsultantu pārstāv-
niecību 26 rajonos? Kā tiktu veikta 
sadarbība ar pagastu lauksaimniecības 
konsultantiem?

Abu iestāžu attiecības ir modelē-
tas jau 1991.gadā, izveidojot LLKC. 
Jau tad izšķīrāmies par skandināvu 
modeli: zinātnieki apmāca konsul-
tantus, bet konsultanti – zemniekus. 
Apvienošanās variantā zinātnieki paši 
skolotu zemniekus, kā tas notiek ASV. 
Tas augstskolai uzliktu lielu slogu. 
Zinot, piemēram, Lauksaimniecības 
fakultātes kapacitāti, diez vai tai pa 
spēkam būtu pildīt papildus funkcijas. 
Mēs esam ļoti ieinteresēti nepa-

zemināt lauksaimniekiem sniegto 
pakalpojumu kvalitāti. 

Visi zina, cik valdībā ātri viss mai-
nās, arī Godmaņa prātā...

- Piensaimniecībā no visām 
lauksaimniecības  nozarēm ir 
vissmagākā situācija. kāds valstī 
ir kopskats?

- Latvijā piensaimniecība ir sa-
drumstalota. Ļoti liels  piensaimnie-
cību īpatsvars ir mazās saimniecībās 
ar 1 – 5 govīm.

Mazām saimniecībām ir mazi ra-
žošanas apjomi, zema konkurētspēja, 
arī samaksa par saražoto produkciju 

ir zemāka nekā lielajām saimniecī-
bām. Tas izskaidrojams ar transporta 
izmaksām.

No 2005.gada ir vērojams mazo 
saimniecību skaita samazinājums, 
bet lielāko saimniecību, sākot ar 11 
liellopiem, palielinājums.

2007.gadā ir samazinājies to saim-
niecību skaits, kurās ir vairāk par 
500 liellopiem. Līdzīga tendence ir 
saimniecībās attiecībā uz slaucamo 
govju īpatsvaru. Iemesli? Neapdomīgi 
izlietoti kredītlīdzekļi, lopbarības 
sadārdzinājums, energoresursu cenu 
kāpums u.c. faktori. Rezultātā pieauga 
piena pašizmaksa, samazinājās ieņē-

mumi.
- Daudzi piena ra-

žotāji ir uz kritiskās 
robežas.

- Zemniekam ir jā-
spēj ražot tā, lai paš-
izmaksa sasniegtu 16 
santīmus kilogramā. 
Ja pašizmaksa ir virs 
20 santīmiem par kilo-
gramu, nepieciešama 
saimniecības pārstruk-
turizācija.

- kā ar ārzemju tirgiem?
- Jāiziet uz industriālo produktu 

– liela apjoma, bet lēti saražoto. 
Katrs otrais piena litrs ir jāizved 
ārā no valsts. Ja to neizdarīsim, 
pusei Latvijas piena ir jāpazūd. 
Pircējs veikalā izvēlas lētāko pre-
ci, Lietuvas importpreci veikalos 
katrs redz.

- ko ieteiksit darīt zemnie-
kam?

- Izdzīvot šo gadu! Pēc iespējas 
samazināt izdevumu daļu, gatavot 
ziemai lopbarību, sēklot lopus. 
Neizkaut dzīvniekus! Kas izdzī-
vos šo grūto laiku, tas pastāvēs.

- kā ar ES fondiem?
- Pilnīgi jāizmaina izpratne fon-

du pieejamībā! Vācieši atmaksu  
plāno divdesmit, divdesmit piecu 
gadu laikā, mēs – piecu, sešu. 
Nereāli! Tad vēl plus investīcijas. 
Viss pārspīlēts! Uz vienu stāv-
vietu var rēķināt 2000 latu, bet 
ir fermas, kur summa sasniedz 4 
– 5 tūkst. latu.

- katram sava izpratne par 
mazo vai lielo zemnieku dzī-
votspēju. jūsējā?

- Rentabli var saimniekot abējādi. 
Eiropa pierāda, ka ģimenes saimnie-
cības ir vērā ņemamas. 

Varu parādīt projektu 100 govju 
saimniecībai, ko apkalpo divi cilvēki. 
Efektīvs modelis! Prasmīgā saim-
niekošanā jāņem vērā daudzi faktori: 
lopbarības resursi, ganību attālums, 
platības. u.t.t. Pie šiem komponen-
tiem jāpieskaita galvenie: cilvēka 
zināšanas un gudrība.

20 - 30 govju saimniecība var būt 
peļņu nesoša papildnozare.

- Arī cimermaņiem ir sava ģi-
menes ferma.

- Ceraukstē turam 35 govis. Var 

Kas izdzīvos šo laiku, tas pastāvēs!

sacīt – brīvā laika nodarbe. Tur savas 
teorētiskās zināšanas pielietoju prak-
tiski. Kā man nesaprast piensaimnie-
ku problēmas?

Cita ceļa nav – ražotājiem un pār-
strādātājiem jāvienojas par sekmīgu 
sadarbību, ir jāsaprotas! Tā tas ir, pie-
mēram, Zviedrijā. Neejot uz sarunām, 
pārstrādātāji, kuri bankrotēs, nelaimē 
ievilks arī zemniekus parādniekus. 
Daļai pārstrādātāju nāksies bankrotēt, 
sāpīgi, bet tā ir realitāte.

Pie sarunu galda jāsēžas 3 pusēm: 
zemniekiem, pārstrādātājiem un tir-
gotājiem. Ja tā nenotiks, tirdzniecība 
notiks pagalmos, jau tagad atdzimst 
mazie tirdziņi. Taču tas nerisina jautā-
jumu pēc būtības. Vai spēsim atrisināt 
piena eksportu? Tas ir galvenais!

- Eiropa latviešu piena ražotāju 
smagi apbižo. nevienlīdzība ar 
vecajām zemēm ir tik liela!

- Jābeidz gausties par ES pārinoda-
rījumu. Cik ilgi var kaisīt pelnus sev 
uz galvas? Pietiek! 2013.gadā būs 
jauns politisks uzstādījums. Ir jādod 
idejas, jārosina diskusijas, tas jādara 
kā zemniekiem, tā sabiedriskajām 
organizācijām.

- Zemnieka mārtiņa cimerma-
ņa skats uz varas kabinetiem un 
gaiteņiem?

- Politiķi ēd, grauž viens otru nost. Po-
litiskās sfēras ir sadalītas. Beidzot jānāk 
pie prāta visiem un jāvienojas vienam 
mērķim – strādāt mūsu valsts labā.

- Lai nu vienreiz Latvijā būtu 
«īsts» zemkopības ministrs! ne alus 
brūvētājs, ne akadēmisko rindu 
pārstāve, bet cilvēks, kam kūtī ir 
darba uzsvārcis, nav bailes turēt 
rokā mēslu dakšas un ir Eiropas 
pieredze un zināšanas. ministram 
nepieciešamas svešvalodas? mār-
tiņš vācu zemē ir kā mājās, un arī 
angļu mēle viņam nav sveša.

Anna Veidemane

Daudzi novada iedzīvotāji 
labprāt sekotu patriotiskajam 
sauklim: «iegādājies vietējo ra-
žojumu!» kāpēc tas ne vienmēr 
ir iespējams, iemesli ir dažādi.

Viens no tiem – liela aizņemtība. 
Vieglāk un ātrāk ir iegriezties tuvējā 
pārdotuvē vai arī iepirkties pa ceļam 
uz māju.

Arvien vairāk pasliktinoties situā-
cijai lauksaimniecībā, jo īpaši piena 
ražošanā, zemnieki ir kļuvuši dina-
miskāki, izmanto iespējas pa tiešo, 
bez starpniekiem, piekļūt pircējam.

Arī novadā parādās lapiņas, kas in-

formē, kur, cikos var iegādāties piena 
produktus un citus lauksaimniecības 
ražojumus. Jo tirdzniecības «ķēde» 
īsāka, jo labāka – nostrādā gan cena, 
gan preces vietējā izcelsme, svai-
gums un kvalitāte. 

Novada ļaudis ir sākuši izmantot 
interneta vietni www.zemnieks.info

Šī tirdzniecības forma nav jauna, 
tā jau sen tiek praktizēta daudzās 
valstīs.

Kāda Cenu pagasta zemkopja vie-
doklis: «Spiestā kārtā man ir jāpaliek 
par tirgotāju, kaut gan darba saimnie-
cībā papilnam. Diemžēl citu iespēju, 
lai izdzīvotu, šobrīd nesaskatu.»

Tupenīšu maiss pie mājas durvīm
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Divpadsmitgadīgās dvīnītes 
ievu un kristīni gailes pagrū-
ti atšķirt. meitenes mācās 
Ozolnieku vidusskolas 5.a 
klasē, sēž vienā solā. Abas ir 
augsta ranga daiļslidotājas.

Par nokļūšanu uz ledus piecarpus 
gadu vecumā stāsta meiteņu māmi-
ņa Inga: «Mūsu, vecāku, viedoklis 
bija, ka meitenēm derētu iekļauties 
kādās sporta aktivitātēs. Ap to laiku 
Jelgavā atklāja ledus halli, tā arī 
viņas nokļuva ar slidām uz ledus. 
Tolaik slidoja visas mūsu ģimenes 
trejmeitiņas – arī vecākā no viņām 
– Elīna.

Kā no skaidrām debesīm meite-
nēm nāca piedāvājums doties uz sa-
censībām Somijā. Kristīne tika savā 
mūžā pie pirmā kausa, labi veicās 
arī māsai. Sacensībās bijām kopā ar 
ventspilniekiem. Sekoja uzaicinā-
jums uz vasaras nometni Ventspilī» 
– atceras meiteņu mamma.

kā PA DiEDZiņu...
Izrādījās, ka gan Ievai, gan Kristī-

nei speciālistu vērtējumā esot tādi 
dotumi, kas noteikti jāizkopj. Ja 
treneri paši piesakās nodarboties ar 
meitenēm, kas atlika vecākiem? At-
balstīt ierosmi! Tagad viņi atzīstas, 
ka tolaik ne jausmas neesot bijis, 
kādā avantūrā esot iekūlušies...

rEguLāriE rEiSi 
OZOLniEki – VEnTSPiLS

Jau piecus (!) gadus pusaudzes 
pēc skolas dodas uz treniņiem... 
Ventspilī. Reizēm – pat piecas reizes 
nedēļā. Lieki bilst, ka ventiņos aiz-
rit skolu brīvlaiki un gandrīz visas 
nedēļas nogales.

Kā tas fiziski iespējams? Te vietā 
ir viscildinošākos vārdus izsacīt abu 
jauno sportistu vecākiem. Tētim, 
kurš gādā par ģimenes materiālo 
bāzi, un māmiņai, kura bez dau-
dziem pienākumiem pilda arī auto-
vadītājas pienākumus. Kā citādi lai 
daiļslidotājas nokļūtu uz treniņiem 
Ventspils hallē?

Par savu lomu Inga Gaile izsakās: 
«Esmu starpniece starp treneri un 
meitenēm. Nākas pakļauties trenera 

«vadošajai rokai», viņa redzējumam, 
ka abus talantus noteikti ir jāattīsta. 
Pēc viņa pārliecības, tas būtu grēks 
pārtraukt sportisko izaugsmi. Viegli 
tas nenākas, bet, izjūtot Ventspils 
domes pretimnākšanu un finansiālo 
atbalstu, nedrīkstu rīkoties citādi 
– meitenēm jāpalīdz. Kas var stā-
ties pretī treneres Jeļenas Rižikas 
fanātiskajai degsmei?» 

Ledus kvalitāte dažādās vietās 
ir atšķirīga. Ventspilī ledus ir labs, 
to atzīst abas sportistes, taču Ozo 
ledus hallē esot vieglāk slidot, 
vieglāk veikt lēcienus: «Divkāršajos 
lēcienos tam ir nozīme. Ozolnieku 
halli izmantojam kā papildus iespēju 
trenēties.»

ATkAL uZ 
STArPTAuTiSkAjām 

SAcEnSībām!
Pēdējos divus gadus atklātajā 

Latvijas čempionātā daiļslidošanā, 
sāncenši bija četru valstu 22 dalīb-
nieki, Kristīnei bija 1. vieta, Ievai 
– otrā savā vecuma grupā. Uzvaras 
deva iespēju abām Ozolnieku skol-
niecēm pārstāvēt Latviju Maskavā 
starptautiskajās sacensībās. Abas 
daiļslidotājas turp dosies jau otro 
gadu pēc kārtas. Arī pagājušogad par 
saviem augstajiem sasniegumiem 
viņas ieguva ceļazīmi startiem 
Krievijas galvaspilsētā.

Sacensībām, kuras notiks Mas-
kavā aprīlī, tiek gatavotas jaunas 
programmas. Māsiņas rādīs katra 
atsevišķi 3 minūšu garu sniegumu. 
Kristīne dejos pie Abbas mūzikas. 
Tas būs plastisks dejojums, skanot 
melodiskai mūzikai. Savukārt Ieva 
demonstrēs strauju, dinamisku 
slidojumu.

Kāda deja, tāda rakstura tērps. 
Patlaban tiek meklēts atbilstošs au-
dums, zīmēti piemērotākie modeļi. 
Gaisīgi pievilcīgais tērps nav lēts. 
Tāpat kā pārējie izdevumi, kurus ģi-
menei nākas ziedot augsto sportisko 
mērķu labad. Var piebilst, ka katra 
no meitenēm savos treniņgados jau 
ir nomainījusi piecus slidu pārus, 
pēdējās slidas – profesionālās.

Ozolnieku dvīnītes slidos Maskavā
kAD PriEkS, 

kAD ASAriņA...
Uzvaras, balvas, atzinība – arī 

tādu talantīgās meitenes iepazīst 
sporta pasauli. Bet kādas ir izjū-
tas? Vai kā dvīnītēm – līdzīgas? 
Māmiņa Inga: «Nervozitāti mūsu 
meitas nepazīst, bet konkurences 
izjūta gan ir savstarpēji izteikta: 
kura kuru pārspēs, apsteigs. Uz  
augstākā pjedestāla vieta ir tikai 
viena, citi pakāpieni ir zemāki, tā-
tad uzvaru nākas dalīt... Vienai no 
viņām man vienmēr ir jākļūst par 
mierinātāju, jānoslauka no vaiga 
kādu asariņa.»

Sportisko relikviju Gaiļu ģimenē 
ir vesels plaukts. Kolekciju veido 19 
kausi, krietns svērums medaļu, tad 
vēl goda raksti, diplomi, arī mapes 
ar avīžu rakstiem, kas vēstī par 
skaistām uzvarām un cildinošām 
speciālistu atziņām.

Ierasts abām skolniecēm esot 
jautājums: «Kurā olimpiādē varēs 
jūs ieraudzīt?»

Lai tiktu pašā elites «spicē», 
ar  treniņiem daiļslidošanā vien 
nepietiek. Māsiņas: «Domājam par 
vispusīgu fizisko attīstību, tāpēc 
abas spēlējam basketbolu un tautas 
bumbu, skrienam krosu, patīk dažā-
di sporta veidi.»

Atliek pabrīnīties – pa kuru laiku? 
Ceļš uz Ventspili un atpakaļ – četras 
stundas, plus divas stundas treniņš. 
Un tā vairākas reizes nedēļā.

Meiteņu mamma piebilst: «Mūsu 
ģimenē ir tā – ja ko sāc, tad dari ar 
atbildību un līdz galam. Mētāšanās 
darbos un rīcībā mums nav pieņe-
mama.»  

SAgLAbāT ATVērTu 
DVēSELīTi

Ja trauslajām pusaudzēm tāda 
sportiskā slodze, grūti iedomāties 
vēl par citām nodarbēm. Par to 
mīļuprāt stāsta māsiņas, viena otru 
pārtraukdamas: «Mēs abas divas iz-
šujam, adām, tamborējam, tas mums 
ļoti patīk. Vēl mēs rūpējamies par 
mūsu dzīvniekiem: papagaili Šarloti 
Pipo Polliju, kaķi Ansi un zivtiņu, 
vārdā Misters.» 

Mācības skolā sagādājot abām 
prieku, jo īpaši aizraujot matemā-
tika.

Izglītības lomu ģimenē vērtē kā 
prioritāti. Patlaban tās ir mācības, 
kas vispusīgo māsu dzīvē ir pats 
galvenais.

Visiem zināms, ka pusaudžu 
vecums ir «spurains» . Liela pe-
dagoģiska un sirds diktēta māka ir 
veidot harmoniskas attiecības, kuru 
tik ļoti pietrūkst mūsu ģimenēs un 
visā sabiedrībā.

Dvīnīšu māmiņas Ingas vārdi pauž 
vairāk nekā viņas izsacītais:  «Mums 
ir ļoti labi bērni. Draudzīgas, sirsnī-
gas viņas ir ne tikai ģimenē, bet arī 
pret līdzcilvēkiem. Novēlu viņām 
ilgāk saglabāt bērnišķību un tik 
atvērtu dvēselīti kāda, viņām ir 
tagad.»

Anna Veidemane

ievai 2. vieta un kristīnei 1. vieta. Pēc apbalvošana Latvijas čempio-
nātā 2008./2009. gada sezonā

ieva «Volvo open cup» sacensībās 
2008. gada novembrī, rīgā

kristīne«Volvo open cup» sacensī-
bās 2008. gada novembrī, rīgā



7.lpp.2009. gada februāris

27. martā pulksten 16, tur-
pinot vairākus gadus aizsākto 
tradīciju, Ozolnieku novada mu-
zejā, rīgas ielā 29, esat aicināti 
uz piemiņas pasākumu 1949. 
gada 25. marta deportācijas 
upuriem. 

Šogad pasākumā paredzēts rādīt filmu 
„Nesalauztie”, kas stāsta par nacionālo 
partizānu kustību no aizsākumiem līdz 
mūsdienām. Ja atļaus darba apstākļi, 
pasākumā piedalīsies filmas scenārija 
autors, vēl nesenais Valts arhīva pēt-
nieks vēsturnieks Ritvars Jansons un 
filmas režisors Raitis Valters. Nacionālo 
partizānu jeb mežabrāļu kustība cieši 
saistīta ar deportāciju 1949. gada 25. 
martā, jo viens no tās mērķiem bija dot 
triecienu patizānu atbalstam.

Šogad mēs atskatīsimies uz notiku-
miem pirms 60 gadiem, kad no Latvijas 
tika deportēti vairāk kā 41 tūkstotis 
civiliedzīvotāju, kuru vidū bija 10 987 
bērni vecumā līdz 16 gadiem. Deportē-
tie nonāca Osmkas, Tomskas un Amū-
ras apgabalos. No Ozolnieku pagasta 
šajā dienā pirms 60 gadiem deportēja 
17 cilvēkus, bet izsūtījumā dzimis vēl 

viens. Mārtiņa un Vilmas Pavlovsku no 
„Vecdegaiņiem” dēls Gunārs svešumā 
dzima jau 12. aprīlī. Izsūtīto vidū bija 
Ozolnieku pagasta vecsaimnieks un 
kokzāģētavas īpašnieks Pēteris Vējo-
nis ar sievu Alvīni no „Geņu” mājām. 
P.Vējonis bija vēlēts pagasta padomes 
loceklis un pagasta vecākā biedrs (viet-
nieks). Viņam par laimi piecdesmitajos 
gados izdevās atgriezties Latvijā un, cik 
zināms no Ozolnieku cilvēku liecībām, 
viņš dzīvoja Jelgavas pievārtē.

Ne visi izsūtītie latvieši varēja 
atgriezties tik tuvu savai dzimtajai 
vietai. Tā arī Ozolniekos pēc izsūtīju-
ma apmetās daudzi represētie. Viņu 
skaitā bija lietuvieši, kurus neielaida 
dzīvot pat savā dzimtajā zemē. No 
pazīstamiem deportētajiem cilvēkiem, 
kuri apmetušies un joprojām dzīvo 
Ozolnieku novadā, varam pieminēt 
padomju gados pazīstamo melioratoru 
Ilmāri Juri Bērziņu un viņa māsu Ritu 
Novicku. Bērziņa kunga un Novickas 
kundzes vecaistēvs ir bijis ne tikai 
zemnieks Cēsu apriņķa Launkalnes 
pagastā, bet arī pagastvecis. Tēvs 
Kārlis Arvīds Bērziņš  dienējis strēl-
niekos, 2. Rīgas latviešu strēlnieku 

pulkā. Brīvības cīņu laikā iesaukts 
Latvijas armijā, par varonību kaujās 
pret bermontiešiem saņēmis Lāčplēša 
kara ordeni. Pēc kara turpinājis saim-
niekot tēva saimniecībā Launkalnes 
pagastā, Cēsu apriņķī, vēlāk pārņēmis 
īpašumā tēva mājas. Laulībā ar sievu 
Vilhelmīni piedzimuši pieci bērni: dēli 
Ilmārs, Jānis, Guntis, meitas Marga un 
Rita. Tēvs, būdams vecs karavīrs un 
dzimtenes patriots, darbojies aizsar-
gos. Tāpat savā Launkalnes pagastā 
vadījis mājlopu un sējumu skaitīšanas 
komisiju. Pēc tam, kad Otrā pasaules 
karā Padomju Armija otrreiz okupēja 
Latviju, viņš iestājās pretošanās 
kustībā, nacionālajos partizānos. Pēc 
apcietināšanas jau 1945. gadā nosūtīts 
uz Mordovijas nometni Dubrovlagu. 
Kā stāsta I. Bērziņš, viņa māte kopā ar 
bērniem apsaimniekojuši saimniecību 
saviem spēkiem. Tas, ka tēvs bija jau 
lēģerī, tikai vēl veicināja to, ka visu 
ģimeni 1949. gada 25. martā izsūtīja 
uz Tomskas apgabala Čajenskas ra-
jonu. Jāsaka, ka tur Ilmārs Bērziņš, 
ar labām sekmēm (vienīgais trijnieks 
(protams, piecu ballu sistēmā) bija 
PSRS konstitūcijā. Pabeidzot Kolpa-

ševas lauksaimniecības mehanizācijas 
skolu, ieguva traktorista diplomu un 
strādāja Čajenskas MTS. Par darbu 
joprojām saglabājušies daudz diplomu 
par darbu Sibīrijā. Pēc atgriešanās no 
izsūtījuma gan tēvs Kārlis Bērziņš, 
gan viņa bērni Ilmārs un Rita apmetās 
uz dzīvi Ozolniekos. Tēvs miris jau 
1963. gadā, bet Ilmārs Bērziņš bija 
daudzkausu ekskavatora mašīnists un 
guva daudzus apbalvojumus par darbu 
Jelgavas PMK – 13. 1974. un 1975. 
gadā Ilm. Bērziņa vadītā brigāde uz-
varēja PSRS daudzkausu ekskavatoru 
sacensībās. Ozolnieku meliorators bija 
arī Valsts prēmijas laureāts.

Pateicoties Ilmāra Jura Bērziņa at-
saucībai, ir zināmi galvenie notikumi 
viņa dzīvē, tajā skatā tie, kuri saistīti 
ar dzīvi pirms nonākšanas Ozolnie-
kos. Viņš nodevis arī materiālus, 
kas saistīti ar melioratora gaitām. 
Lūdzu Ozolnieku novada muzejam 
atsaukties arī citus Ozolnieku novada 
iedzīvotājus, kuri bijuši izsūtījumā, lai 
gūtu priekšstatu par viņu piedzīvoto 
izsūtījumā tālajā Sibīrijā.

Aigars Stillers, 
novada muzeja vadītājs

Pieminēsim deportācijas upurus

Vai pavasara vēju dzirdat jūs,
Kas marta naktī atnāk, smagi 

dvesdams?
Vai dzirdat, kā viņš čaklām kājām 

skrien
Pār mežiem, kalniem, jūras elpu 

nesdams?
/K.Ieviņš/

Kaut ārā vēl ziema, gaisā un sirdīs 
jau jūtama pavasara elpa! Pavasaris 
ir laiks, kad mostas daba, sirdis sāk 
pukstēt straujāk un cilvēki alkst 
pēc jauniem pārdzīvojumiem. 

28. martā plkst. 17 00 Ozolnieku 
tautas nama deju kolektīvs „Zem-
gaļi” kopā ar deju kolektīviem 
„Cīpars” no Rīgas, „”Dzīpars” no 
Dobeles, „Mežābele” no Skrundas, 
„Junda” no Jelgavas un vēl citiem 
sadejos kopā koncertā „Zemgaļi 
un draugi”.

Draudzība ir domu un jūtu sav-
starpēja mijiedarbība. Draudzībai 
dejā ir dubulta iedarbība, jo pozitīvi 
lādētu emociju devu saņem gan 
dejotājs, gan skatītājs. 

Ja arī tu gribi būt pozitīvu emociju 
lādēts un gatavs pārvarēt ikdienas 
rūpes ar paceltu galvu, esi kopā ar 
mums koncertā „Zemgaļi un drau-
gi”, Ozolnieku tautas namā.

Ozolnieku Tn deju kolektīvs 
„Zemgaļi”

Nāc uz 
koncertu 
„Zemgaļi 
un draugi”!

āneniekiem kultūras dzīvē 
ir pavērušās jaunas, plašas 
iespējas.

Domāju, ka pilnvērtīgi un saistoši 
var pavadīt laiku, nodarbojoties ar 
sporta dejām.

Esmu diplomēts deju skolotājs, 
pieredze tiek krāta kopš 1995.gada.

Kas ir sporta dejas? Agrāk tās bija 
pazīstamas kā sarīkojumu dejas, tagad 
nosaukums ir mainīts.

Manā piedāvājumā veciem un jau-
niem ir klasiskais zelta repertuārs: 
lēnais valsis, Vīnes valsis, tango, 
kviksteps. No Latīņamerikas dejām 

mācu sambu, rumbu, ča – ča un 
džaivu.

Ja būs vēlme, varam  pievērsties arī 
skatuves dejām, piemēram, polonēzei 
vai mūsdienu ritmiem. Rokenrols 
joprojām topā! Varbūt interesē līnij-
dejas?

Sporta dejas ir kustības ķermenim 
un veldze sirdij, jo skaistā mūzika spēj 
aizraut ikvienu.

Lai dejotu, dārgs «ekipējums» nav 
vajadzīgs, pietiek ar ērtiem apaviem 
un apģērbu. Arī samaksa par pusotru 
stundu ilgu nodarbību ir demokrātis-
ka – ir divi lati no dalībnieka. Ja gri-
bētāju būtu daudz, par naudu varam 

Ļausimies dejotpriekam!
vienoties citās summās.

Ko dod deja?
Pirmām kārtām tas ir personības 

pašapziņas jautājums, iespēja veidot 
stāju. Kas gan ir kāzas, ja jaunlaulātie 
viesus un sevi neiepriecina ar pirmo 
valsi? Deja uzlabo cilvēka pašsajūtu 
arī tad, kad zaļā jaunība ir aiz mu-
guras.

Nodarbību laiki Ānes kultūras 
namā otrdienās un ceturtdienās no 
plkst.19.30 – 21.

Iespēja man piezvanīt  ir  pa 
tālr.26245731

Andris Ekmanis

bērnu pieteikšana 2009. 
gadā Ozolnieku vidusskolas 

1. klasē notiks 
no 2. līdz 20. martam 

211. kabinetā.

Pirmdien, otrdien, trešdien
no plkst. 9 līdz 17

Ceturtdien 
no plkst. 12 līdz 19.

Ozolnieku ļaudis ir lieli ceļo-
tāji. Daudzi iepazinuši svešas 
zemes. šoreiz runa par pasaules 
pieredzi un ieceri, ko domāts īs-
tenot jelgavas un arī Ozolnieku 
iedzīvotāju interesēs.

Sadarbojoties Jauno Zemnieku 
klubam (JZK), Zemgales Lauku 
attīstības birojam un  LLU biznesa 
un tehnoloģiju inkubatoram «Bitis», 
iecerēts izveidot tirdzniecības sis-
tēmu - zemnieks bez starpniekiem 
savu produkciju nogādā pircējam 
mājās.

Ideja ir aizgūta no Francijas, kur 
šāds tirgošanās modelis sevi veik-
smīgi pierādījis. Arī citās valstīs 
pazīst šādu tirdzniecības veidu.

Noteiktās dienās un laikā pasū-
tītājs no zināma vietējā lauksaim-

nieka saņem nepieciešamo: pienu, 
piena produktus, ogas, dārzeņus, 
olas u.t.t.

Visaugstāk vērtējams ir iegu-
vums: produkcija ir svaiga, kvalitatī-
va, izaudzēta vietējos apstākļos, lo-
kālā areālā, ko uzturzinātnieki vērtē 
kā veselībai nozīmīgu faktoru.

Katrs ražotājs ar savu vārdu atbild 
par produkta kvalitāti un izcelsmi.

Latvijā ir iegūta zināma pieredze. 
Cēsīs veiksmīgi darbojas «Zaļais 
grozs», kas pilsētniekiem piegādā 
bioloģiski izaudzētu produkciju.

Priekšlikumus, kā varētu tikt 
veidots kooperatīvs «Dabas grozs», 
un, ja ir iepazīta kādā valstī attiecīga 
pieredze, arī informāciju, gaida Māris 
Šņickovskis, JZK valdes priekšsē-
dētājs. Viņa e-pasts: maris@jzk.lv, 
telefons 26707751.

Darbā aizņemtiem cilvēkiem, 
atvieglojums būs, netērēt laiku vei-
kalos, lai tiktu pie svaiga produkta, 
kam droši zināma izcelsme.

Kā vienkāršāk, efektīvāk veidot 
lauksaimniecības produktu piegādi 
līdz pircēja durvīm? Kādas būtu jūsu 
vēlmes?

«Dabas grozs» - 
aizņemtu cilvēku interesēs
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Aizsaulē aizgājuši:
Nellija Garoza (1932)
Augustīne Gintere (1926)
Anna Kusiņa (1921)
Edgars Mežotnis (1938)
Guntis Miķelsons (1962)
Alfons Pumpucis (1942)
Jānis Rozenbergs (1945)
Mihaļina Saveļjeva (1923)
Lūcija Škipara (1917)

Elza Vāne (1931)
Herta Zoltnere (1930)

mīļi sveicam marta jubilārus!
Mūžs kļūst kā zelta bišu drava,
Kā dziļu sakņu pacelts ziedošs koks –
Kam saule debesīs un ēna sava,
Kas savā brīvībā pats sev vien žogs.

Staņislavu Buraku
Ņinu Semjonovu
Irinu Lobaču
Gaļinu Svjatohu
Veltu Šimiņu
Janīnu Zarembu
Vassu Škagali
Mariju Lasmani
Skaidrīti Zvaigzni
Ainu Sprinci
Imantu Jekševicu
Ludmilu Strautnieci

Novada dome

• 04.03.  plkst. 16 Zemgales reģiona koklētāju 
ansambļu koncerts  „Apstīgoju zelta kokli, nodzie-
dāju skaņu dziesmu!” Ieeja: Ls 1,00 
• 05.03.– 05.04.Birutas Derumas zīmējumu 
izstāde „Ziedēšana” 
• 05.03.  plkst.  16 Sieviešu dienas balle pensio-
nāriem ar grupu „Lilioms”. Koncertē Ozolnieku mūzikas skolas 
audzēkņi. Omulībai līdzi ņemt mazus groziņus! Pieteikšanās 
vēlama līdz 3. martam. Dalības maksas Ls 1,00. Branku un Ānes 
iedzīvotājiem nodrošināsim ar transportu. Lūdzam pieteikties 
pa tālr: 63050144; 26525350 (Dalības maksa balles vakarā) 
• 07.03.  plkst. 21 00 – 2 00 Kungi! Uzdāviniet mīļotajām 
svētku prieku  - balli ar grupu „Tērvete”. Ieeja ar groziņiem, 
biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana! Ieeja – Ls 
5,00 (dāmām – Ls 4,00) 
• 08.03. plkst. 17 Kristiešu dziesmu koncerts. Piedalās 
bērnu grupas no Lietuvas pilsētas Visagines un Rēzeknes. 
Ieeja: brīva 
• 12.03.  plkst. 18:30 Jaunums! Numeroloģijas kursi „Cilvēka 
rakstura noslēpumi” (2 mēneši, nodarbības   ceturtdienās) 
Pasniedzēja: Irēna Maksimenko, tālr.: 29379805 
• 14.03. plkst. 16 Koncerts „Dziesmas no teātra izrādēm”. 
Izpilda JPPA  „Kultūra” jauniešu kamerkoris „Mītava” un bērnu 
„Rotiņa” Agijas Pizikas vadībā. Ieeja – Ls 1,00 
• 21.03.  plkst. 18 „5 gadu jubilejas koncerts”. Piedalās: Harijs 
Ozols & Santa Zapacka un Didzis Rijnieks.  Ieeja – Ls 4,00, 
pens., skol. Ls 3,00 (Biļešu iepriekšpārdošana) 
• 27.03.  plkst. 19 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde – ko-
mēdija „Aiz priekškara”. Ieeja – Ls 2,00, pens., skol. Ls 1,00 
• 28.03. plkst. 17 Deju kolektīvu koncerts „Zemgaļi & draugi”. 
Ieeja – Ls 1,00  Biļešu iegāde darba dienās no 16 00 – 20 00

Iesim saulē, kas mums pretim nāk,
Cauri pārslām, kas mums ceļā virmos,
Iesim, kamēr soļi pagurt sāk,
Kamēr mati sniegputenī sirmos.

26.februārī 50 kopdzīves gadus nosvinēja 
Anna un Valters buntroki.

Lai zeltkāzniekiem veselība, možs gars un prieks par 
sauli, kas jau liek sevi dabā manīt!

Novada dome

Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumam

Deputātu pieņemšanas laiks 
katra mēneša pirmajā ceturtdienā, novada domes ēkā Stadiona 
ielā 10, Ozolniekos no 17.00 – 19.00

Domes priekšsēdētāja pieņemšanas laiki
 Pirmdienās Ceturtdienās
Ozolniekos 8.00 - 13.00 15.00 – 19.00
Branku pakalpojumu centrā 15.00 – 17.00  -
(tālr. 63057827, 29247831) 
Ānē, bibliotēkas telpās -  10.00 – 12.00 
(tālr. 63055652, 9247831)

novada domes komitejas
Finanšu komiteja 
• Māris Ainārs – priekšsēdētājs
• Alfrēds Puriņš
• Guntis Rozītis
• Rasma Skruļa

Attīstības un tautsaimniecības jautājumu komiteja
• Alfrēds Puriņš – priekšsēdētājs
• Anita Bībere
• Ilgvars Lecis
• Pēteris Veļeckis

Sociālo jautājumu komiteja
• Rasma Skruļa – priekšsēdētāja
• Zeltīte Skrabe
• Maruta Seržāne

izglītības, kultūras un veselīga dzīves veida veicinā-
šanas komiteja
• Guntis Rozītis – priekšsēdētājs
• Rolands Baranovskis
• Jānis Valerts

Sirsnīgi pateicos novada domes priekšsēdētājam 
mārim Aināram un domei  

par jauko apsveikumu manā 80 gadu jubilejā!
Liels paldies novada Sociālā dienesta  
darbiniecēm Zeltītei Skrabei un 

Vladislavai Lipšānei par sniegto palīdzību, atbalstu.
Veiksmi patiesās rūpēs par iedzīvotājiem arī turpmāk!

Vizma meldriņa

Kā jau „Ozolnieku Avīzes” 
janvāra numurā rakstīju – ir 
uzsākt darbs pie mājas la-
pas www.ozolnieki.lv sadaļu 
pilnveidošanas un pārveides.  
Pirmās izmaiņas variet jau 
aplūkot  un sniegt savu vēr-
tējumu.

Informācija tiek atjaunota, 
aktualizēta sadaļās Statistika, 
Novads, Dome, Pašvaldība, Iz-
glītība, Kultūra, Sports (sporta 
komplekss „Mālzeme”) u.c.

Sadarbībā ar novada domi, 
tiek ievietota novada simboli-
ka, domes sēžu darba kārtība, 
sēžu protokoli, aktualizēti 
pašvaldības darbinieki un to 
kontaktinformācija.

Interneta lietotājiem mājas 
lapā ir iespēja  uzdot konkrētu 
jautājumu konkrētam pašval-
dības darbiniekam – tas nav 
jaunums, bet jauns ir  tas, ka 

Kas jauns mājas lapā?
šos  jautājumus un atbildes 
publicēsim mājas lapā.  Lai 
nerastos pārpratumi un ne-
skaidrības, uzdodot jautājumu, 
lūdzu norādiet, vai šo jautāju-
mu  un atbildi publicēt vai nē.

Mājas lapā ir sāktas veidot 
jaunas sadaļas - Būvvalde, Sim-
bolika, Komisijas, Kolektīvi, 
Izglītība, Pakalpojumi (pašval-
dības struktūrvienību pakalpo-
jumi un to izcenojumi).

Sāktas, jo ir ievietota un 
pārveidota tā informācija, kuru 
esmu sameklējusi un, kuru 
man atsūtījuši ieinteresētie 
iestāžu vadītāji. Paldies vi-
ņiem!

Visi vēlas redzēt pilnvēr-
tīgu, aktuālu mājas lapu, bet 
Aktualitātēs mēs parasti va-
ram atrast tikai Ozolnieku 
tautas nama mēneša jaunu-
mus.  Pārējās iestādēs laikam 
nekas nenotiek vai šo aktuālo 

info varam skatīt pie iestāžu 
ziņojumu dēļiem un lielajos 
portālos.

Ja Jūs nesūtiet jaunu, aktuā-
lu  info, nevaram pilnveidot 
mājas lapu, jo nav informācijas 
no kuras veidot jaunas sadaļas 
un aktualitātēm bagāto Pasā-
kumu kalendāru.

Tāpēc vēlreiz atgādināšu - 
sūtiet info ar fotoattēliem par 
savu iestādi, kolektīvu, sūtiet  
pasākumu, notikumu saraks-
tus,   lai varu ievietot mājas 
lapā un tā kļūtu arvien saturī-
gāka un krāsaināka, lai novada 
iedzīvotāji būtu informēti par 
to, kas notiek novadā.

Savu info lūdzu sūtiet uz 
manu e-pastu: liga.tamberga@
ozolnieki.lv, nāciet personīgi 
katru darba dienu no 9.00-
17.00 vai zvaniet pa tālruni 
63085179.

Līga Tamberga

Ar kādiem darbiem patlaban 
ir aizņemts Ānes kultūras nama 
direktors Raivis Zigmunds?

Direktors informē «OA», ka 
joprojām primārās dienas kārtī-
bā ir saimnieciskās aktivitātes.

Kultūras namā jau darbojas 
fiksētā telefona līnija, pieejams 
internets, ir signalizācijas pie-
slēgums apsardzes pultij.

Lielā mērā ieceres un plānus 
noteiks apstiprinātais budžets. 
Lai kā būs ar finansējumu, bez 
krēsliem neiztikt ne kabinetos, 
ne zālē.

Daļa telpu jau ir apdzīvo-
ta: jurģus kapitāli pārbūvētajā 
namā jau nosvinējuši Ānes 
bibliotēka, te sastopams arī 
policists un komunālās saim-
niecības speciāliste.

Kuplināt novada kultūras 
dzīvi pieteicies Juris Kaufelds ar 
savu pūtēju orķestri, izvēloties 
Āni par mēģinājumu vietu.

Uz sporta dejām aicina And-
ris Ekmanis.

R.Zigmunds ļoti gaida iedzī-
votāju atsaucību un iniciatīvu, 
apsolot visu iespējamo pretim-
nākšanu. Ja starp āneniekiem ir 
cilvēki, kuri vēlētos uzņemties 
rokdarbu pulciņu vadīšanu, 
spētu režisēt lugas vai vadīt 
ansambļus – laipni lūgti!

Direktors: «Vai ciemā dzīve 
kļūs interesantāka, daudzveidī-
gāka, ļoti lielā mērā tas ir atka-
rīgs no pašiem āneniekiem.»

Direktors 
gaida 
ānenieku 
atsaucību


