Brauciet droši pār tiltu, draugi!
Tagad šķērsot tiltu Ozolniekos pār Iecavu var droši!
Galveno slodzi nesošo kon
strukciju izturību celtnieki
ieplānojuši vismaz 100 gadu
ekspluatācijas laikam.
Tilta rekonstrukcija ir veikta
mēnesi agrāk, nekā bija paredzēts
līgumā.
64 metrus garais tilts tika būvēts
1958.gadā. Pusgadsimta garumā laika «zobs» saēda tilta konstrukcijas,
bija samazinājusies tilta nestspēja,
savas funkcijas neveica hidroizolācija
– tilts neatbilda šodienas satiksmes
drošības prasībām.
Celtnieki ir izbūvējuši tērauddzelzsbetona laiduma konstrukciju,
daudz stiprāki ir kļuvuši tilta balsti.
Ietves un brauktuve paplašināta,
ierīkots jauns apgaismojums. Novada
iedzīvotājus iepriecina jaunuzklātais
asfaltbetona segums Eglaines ielā.
Tilta viena metra rekonstrukcija
izmaksājusi tuvu 20000 latu, no budžeta izlietoti 1,3 miljoni latu.
Diena, kad jauno pārbrauktuvi
vērtēja būvdarbu uzraudzīšanas
komisija, izvērtās par gaiša prieka
stundām iedzīvotājiem.
Pirmais tiltu šķērsoja novada
domes priekšsēdētājs Māris Ainārs
ar daiļu līdzbraucēju romantiskā
tērpā blakus automašīnā «Eskine»,
ražotu 1927.gadā ASV. Autovadītājs
Alfrēds Zamockis preses ļaudīm un
apbrīnotājiem lepni paziņoja, ka «šis
braucamais ar koka spieķiem Latvijā
ir vienīgais, un vislabāk ripo, ja ielej
šņabi.»

Pašvaldības vadītājs pateicās celtniekiem par apzinīgo, nopietno darbu
kā domes, tā iedzīvotāju vārdā.
Pirmais laimīgais, kam nejauši
iegadījās pārbraukt pāri tiltam,
izrādījās rīdzinieks Sergejs Solovjovs: «Gribēju, kā ierasts, doties
pa apvedceļu, te – pārsteigums!

«Nu vairs netērēšu benzīnu liekos
18 kilometros. Man Dobelē ir bieži
darīšanas.»
Valda Āboliņa rekordu diez vai
kāds pārtrumpos: slēgtā tilta dēļ viņš
esot nobraucis liekus 8000 kilometrus, jo katru dienu no «Aizupēm»
devies uz Jelgavu.

Zemnieks bez padoma nepaliks!
No 1.jūlija pašvaldībām vairs netiks
pārskaitīts finansējums lauku attīstības speciālistu atalgošanai.
Izmaiņas komentē LLKC direktors
Edgars Linde: «Zemkopības ministrijai nav vairs līdzekļu šo speciālistu
atalgojumam. Vismazāk bažu varētu
būt Ozolnieku novada lauksaimniekiem. Ideāla situācija: LLKC atrodas
tieši šajā novadā!
Dažāda veida pakalpojumus zemnieki var saņemt Lauku konsultāciju
birojā Jelgavā: izstrādāt projektus,
gūt konsultācijas un saņemt padomus
augkopībā, dārzeņkopībā, ekonomikā,
grāmatvedībā – praktiski visās ar
lauksaimniecību saistītās nozarēs.
Birojā var pieteikt arī ES finansējumu.»
Bijušais novada lauku attīstības
speciālists Gundars Liepa: «Laba

palīdzība zemniekam ir izdevums
«Lauku Lapa». Ir tikai jāvēlas apmeklēt dažādos bezmaksas kursus!
Ja kādam ir nepieciešams padoms
agronomijā, es nekad neatteikšu!»

Savukārt LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis informē,
ka nākotnē pieteikšanās uz ES
platību maksājumiem notiks elektroniskā veidā.

Aizupietis Edgars Zariņš mediju
ļaudīm uzdeva mīklu: «Kas ir Eiropas platākā upe?» Pats arī atbildēja:
«Iecava! No viena krasta līdz otram
pilni 16 kilometri.»
Kopš jūlija šai anekdotei ir pieaugusi bārda...
Anna Veidemane

Aicinām piedalīties
Ozolnieku novada
sporta dienā!
2009.gada
22.augustā plkst.10
Ozolnieku stadionā:
volejbols
minifutbols
strītbols un
individuālās sacensības.
Ozolnieku
novada dome
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Novada domes jūlija sēdē
Nolēma:
- Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Guntis Dukurs ierosina izvirzīt
kandidātus novada domes priekšsēdētāja amatam.
«Tautas partijas» deputāts Ģirts Neija
domes priekšsēdētāja amata kandidātam
izvirza «Tautas partijas» deputātu JĀNI
KAŽOTNIEKU.
«Centriskās partijas Latvijas zemnieku savienība» un «Pilsoniskā savienība»
deputāts Ilgvars Lecis priekšsēdētāja
amata kandidātam izvirza «Centriskās
partijas Latvijas zemnieku savienība» un
«Pilsoniskā savienība» deputātu MĀRI
AINĀRU.
Partijas «Jaunais laiks» deputāte Anita
Bībere un partijas «Saskaņas centrs»
deputāts Sandris Miļūns priekšsēdētāja
amata kandidātam izvirza «Centriskās
partijas Latvijas zemnieku savienība» un

«Pilsoniskā savienība» deputātu MĀRI
AINĀRU.
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Guntis Dukurs izklāsta balsošanas kārtību. Tiek paziņots pārtraukums,
lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli
un balsu skaitīšanas komisija apkopot
vēlēšanu rezultātus.
Pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 19.panta 3.un 4.daļu, 21.panta
1.daļas 10.punktu un 40.panta 2.daļu un
ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,
aizklāti balsojot ar 9 balsīm – par; pret - 6,
Ozolnieku novada dome nolemj:
Par Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju ievēlēt Centriskās partijas
«Latvijas zemnieku savienība» un
«Pilsoniskā savienība» deputātu MĀRI
AINĀRU.
Atklāti balsojot ar 9 balsīm –par (Māris
Ainārs, Jānis Vīgants, Guntis Rozītis,
Dina Štelmahere, Maruta Seržāne, Ilgvars Lecis, Zeltīte Skrabe, Anita Bībere,

Sandrisa Miļūns,
pret-6 (Jānis Kažotnieks, Ģirts Neija,
Rasma Skruļa, Rolands Baranovskis,
Arvīds Račinskis,, Gundars Liepa)
Ozolnieku novada dome nolemj:
Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja Māra Aināra ierosināto darba
kārtību.
- Apstiprināt Saistošos noteikumus
Nr.16/2009 «Grozījumi Ozolnieku
novada domes saistošajos noteikumos
Nr.6/2005 «Ozolnieku novada pašvaldības nolikums».
Novada domes priekšsēdētājs Māris
Ainārs balsu skaitīšanas komisijai ierosina organizēt aizklātas balsošanas un balsu skaitīšanas procedūru novada domes
priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanām.
Novada domes priekšsēdētājs MĀRIS
AINĀRS par novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātiem izvirza
«Centriskās partijas Latvijas Zemnieku
savienība» un Pilsoniskā savienība»

deputātus GUNTI ROZĪTI un JĀNI
VĪGANTU.
Partijas «LPP/LC» deputāte Rasma
Skruļa par novada domes priekšsēdētāja
vietnieka amata kandidātu izvirza partijas «LPP/LC» deputātu GUNDARU
LIEPU.
Pamatojoties uz LR likuma «Par
pašvaldībām» 20.panta otro daļas
10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, aizklāti balsojot ar 14 balsīm-par; Ozolnieku
novada dome nolemj:
1. Par Ozolnieku novada domes
priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt deputātu GUNTI ROZĪTI.
Pamatojoties uz LR likuma «Par
pašvaldībām» 20.panta otro daļas
10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, aizklāti
balsojot ar 10 balsīm - par; Ozolnieku
novada dome nolemj:
2. Par Ozolnieku novada domes
priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt deputātu JĀNI VĪGANTU.

Novada domes jūlija ārkārtas sēdē
Nolēma:
- Sakarā ar domes deputāta,
kurš ievēlēts no «Tautas partijas», J.Kažotnieka iesnieguma
saņemšanu plkst.19.45, iekļaut
papildus darba kārtības jautājumu - Jāņa Kažotnieka iesnieguma izskatīšana par atteikšanos
no deputāta mandāta.
- Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.17/2009 «Grozījumi
Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2005
«Ozolnieku novada pašvaldības
nolikums».
- Atcelt saistošos noteikumus
Nr.16/2009 «Grozījumi Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2005 «Ozolnieku
novada pašvaldības nolikums»».
- Apstiprināt sekojošas novada
domes pastāvīgās komitejas un
ievēlēt tajās deputātus:

FINANŠU KOMITEJU 6 cilZELTĪTE SKRABE – komitejas
vēku sastāvā
priekšsēdētāja
MĀRIS AINĀRS – komitejas
MARUTA SERŽĀNE
priekšsēdētājs
SANDRIS MIĻŪNS
GUNTIS ROZĪTIS
GUNDARS LIEPA
JĀNIS VĪGANTS
RASMA SKRUĻA
ILGVARS LECIS
ZELTĪTE SKRABE
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS
ANITA BĪBERE
UN VESELĪGA DZĪVESVEIDA
VEICINĀŠANAS KOMITEJU
ATTĪSTĪBAS UN TAUT- 5 cilvēku sastāvā
SAIMNIECĪBAS KOMITEJU
ANITA BĪBERE – komitejas
6 cilvēku sastāvā:
priekšsēdētāja
ILGVARS LECIS – komitejas
DINA ŠTELMAHERE
priekšsēdētājs
RASMA SKRUĻA
JĀNIS VĪGANTS
ROLANDS BARANOVSKIS
ARVĪDS RAČINSKIS
GUNTIS ROZĪTIS
JĀNIS KAŽOTNIEKS
ĢIRTS NEIJA
- Pamatojoties uz likuma «Par
SANDRIS MIĻŪNS
pašvaldībām» 21.panta pirmās
daļas 11.punktu un 68.panta
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KO- pirmo daļu, atklāti balsojot ar 9
MITEJU 5 cilvēku sastāvā:
balsīm – par (Māris Ainārs, Jānis

Vīgants, Guntis Rozītis, Dina
Štelmahere, Maruta Seržāne, Ilgvars Lecis, Zeltīte Skrabe, Anita
Bībere, Sandris Miļūns),
pret - 2 (Ģirts Neija, Jānis Kažotnieks),
atturas - 4(Rolands Baranovskis, Arvīds Račinskis, Gundars
Liepa, Rasma Skruļa)
- Iecelt Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektora amatā
PĒTERI VEĻECKI.
- Apvienot Ozolnieku novada un
Sidrabenes pagasta budžetus ar
2009.gada 01.jūliju.
- Apstiprināt apvienoto budžetu
līdz 2009.gada 31.jūlijam
- Atbrīvot domes deputātu Jāni
Kažotnieku, kurš ievēlēts no
«Tautas partijas», no Ozolnieku
novada domes deputāta pienākumu pildīšanas pirms termiņa
2009.gada 1.jūlijā.

Novada domes jūlija sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt novada vēlēšanu
komisijas 2009.gada 6.jūlija sēdes
protokola Nr.1 punktu Nr.1:
Pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 01.07.2009. sēdes
protokola Nr.9, 5.§ «Par deputāta
Jāņa Kažotnieka iesnieguma izskatīšana – par deputāta pilnvaru
izbeigšanu pirms termiņa» un
saskaņā ar LR Centrālās vēlēšanu komisijas «Instrukciju par
kārtību, kādā nosakāms deputātu
kandidāts bijušā deputāta vietā»,
apstiprināt novada domes deputātes no «Tautas partijas» LOLITAS
MEINHARDES pilnvaras.
- Apstiprināt saistošos noteikumus «Par Ozolnieku novada
domes budžetu 2009.gadam».
- Apstiprināt novada domes
priekšsēdētāja vietnieka Jāņa
Vīganta paraksta tiesības Ozol-

nieku novada Sidrabenes pagasta
pārvaldē.
- Izdarīt grozījumus Ozolnieku
novada pašvaldības domes deputātu, administrācijas struktūrvienību un no pašvaldības budžeta
apmaksājamo iestāžu darbinieku
darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
- Apstiprināt grozījumus domes
saistošajos noteikumos «Ozolnieku
novada pašvaldības nolikums».
- Iecelt Ozolnieku novada Sidrabenes pagasta pārvaldes vadītāja
amatā Evu Segliņu.
- Apstiprināt Ozolnieku novada
domes sociālā dienesta un sociālo
lietu komitejas 2009.gada 13.jūlija
sēdes protokolu Nr.12 un sociālā
dienesta 02.07.2009.sēdes protokolu Nr.11 par trūcīgas ģimenes
statusa piešķiršanu, sociālo pabalstu un brīvpusdienu piešķiršanu

Ozolnieku novada maznodrošinātajām ģimenēm.
- Apstiprināt grozījumus novada
domes saistošajos noteikumos
«Bērnu uzņemšana novada pirmsskolas izglītības iestādēs».
- Apstiprināt novada domes iepirkumu un izsoles komisiju:
komisijas priekšsēdētājs – Guntis Rozītis
komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Ilgvars Lecis
komisijas locekļi: Alfrēds Puriņš
un Eva Segliņa
komisijas locekle, komisijas sekretāre - Anita Bībere
- Deleģēt 2 pārstāvjus Jelgavas
rajona pašvaldības reorganizācijas
uzraudzības komitejā:
Evu Segliņu -Ozolnieku novada Sidrabenes pagasta pārvaldes
vadītāju.
Pēteri Veļecki– Ozolnieku nova-

da domes izpilddirektoru.
- Apstiprināt līguma projektu
ar SIA «Ozolnieku KSDU» par
ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu Ozolnieku
novadā.
- Atbrīvot no novada pašvaldības
izpilddirektora amata Jāni Kažotnieku ar 2009.gada 1.augustu.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Finansiāli atbalstīt biedrības
«Latvijas Politiski represēto personu apvienība» rīkoto Latvijas
politiski represēto personu salidojumu.
- Izmaksāt pabalstus sakarā ar
nenodrošināsānu ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē.
- Piešķirt jaunas adreses: «Dzērumi», «Kroņkalni», «Saulespuķes», «Nārbuļi», «Sauleslīcis»,
«Riņķi» un «Svēteļi 1» līdz «Svēteļi
16» (Cenu pag.).
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Jauna amatpersona
Domes izpilddirektora pie- tājs, pēc tam – akciju sabiedrībā
nākumus pildīt sācis Pēteris ražošanas direktora vietnieks.
Veļeckis.
Par veicamajiem darbiem jaunais
izpilddirektors stāsta: «Vispirms ieP.Veļeckis ir beidzis Rīgas Politeh- pazīšu pašvaldības darba specifiku.
nisko institūtu, rūpnīcā RAF strādājis Uzklausot pašvaldības speciālistu
par ražošanas biroja vadītāju.
domas, ierosinājumus un ņemot
Sekoja darbs valsts celtniecības vērā savu darba un dzīves pieredzi,
keramikas rūpnīcā «Spartaks», veidosies atziņas, kā optimālāk
ceha priekšnieka postenī. Notiekot strādāt.
ražošanas reorganizācijai, P.Veļeckis
Visā valstī patlaban ir ļoti sakļūst par SIA «Latspartaks» va- springta situācija ar budžetu, tātad
dītāju.
attiecīgi arī pašvaldībās. Mūsu
Seko jauni, aizvien atbildīgāki uzdevums ir ļoti grūts – iekļauties
pienākumi – AS «Lode» SIA «Kaln- budžetā, nepazeminot pašvaldības
ciema ķieģelis» valdes priekšsēdē- struktūru darba efektivitāti.»

Gan viss atkal labi būs...
Domes sēdē, kurā ievēlēja
amatvīrus, bija gana saspringta
atmosfēra.
To jauki kliedēja mutīgu sievu koris
tautas tērpos. Ziedi rokās, bet valoda
šķīlās drastiski šerpa: budžetmaciņam esot banāla diagnoze piemetusies – caureja.
Otra nelāga liga esot krīzes komplikācija, smalka vaina...
No Rozīšgunta tikšot pieprasīta ekoloģiska braukšana, bet Vīgantjānis lai pa
īstam ķeroties pie darba: novads neesot
vis kaut kāds mazs pagastiņš...

Tikai viens vīrs esot sakarīgu padomu ļaudīm priekšā cēlis:
Ainār’ Māris teica tā:
- Visiem kopā jāstrādā!
Tikai tā tiks uzveikta
Budžetmaka slimība.
Ardievojoties Jāņu koris savas
vadones Daces Cabes mudināts,
deputātiem un jaunajiem varasvīriem
un sievām vēlēja gudrību saimniekošanā.
Viņām neesot šaubu – ja deputāti
rūpes uzņemšoties, tad «gan viss
atkal labi ies».
Vērotājs no malas

Vēsture

Pagastnama
iesvētīšana
Vēsturiska diena Ozolnieku
pagastā bija 1939.gada 9.jūlijs
– tika iesvētīts jaunais pagasta
nams.
Notikums aprakstīts 1939.
gada 15.jūlija numurā avīzē
«Pagasta dzīve». Raksta autors
ir P.Īskalns, Ozolnieku pagasta
sekretārs.
Par vēsturiskās liecības nodošanu lasītājam pateicība
pienākas Alfredam Puriņam.
Ozolniekiem
jauns
pagasta nams
Pie ērta pagasta nama Ozolnieku
pagasts tagad tiek pirmo reizi savā
pastāvēšanas laikā. Pirmskara gados
pagasta valde līdz ar skolu atradās
bij. muižas krogū. Kara gados ēka
nopostīta un beigās nodedzināta līdz
pamatam.
Pagasta stāvoklis pēckara gados
grūts, jo karā ēkas cietušas pagastā
80 - 90%. Saimniecību atjaunošana
prasīja lielus līdzekļus un pūles. Vispirms pagasta pašvaldība uzcēla jaunu
4-kl. pamatskolu ar saimniecības
ēkām. Pēc tam pilnīgi pārbūvēja 6-kl.
pamatskolu. Pagasta valde turpretī
sākumā apmierinājās ar telpām galīgi
nolietotā, neremontējamā bijušās

nespējnieku patversmes ēkā.
Beidzot arī še stāvoklis uzlabojās.
Pagastā pašvaldība 1928.gadā saņēma
no Valsts zemes fonda sestā kilometrī
no Jelgavas veco Unkas krogu ar
zemi. Ēku pagasts nojauca un uzcēla
jaunu saimniecības ēku. Tālākais
darbs bij materiālu un līdzekļu sagādāšana pagasta nama jaunbūvei.
Pēc arch. A.Raistera izgatavotā
projekta 1937.gada 1.augustā uzsāka
pagasta nama jaunbūves darbus;
tanī pat gadā pabeidza ēkas pusbūvi.
Otro pusbūvi pabeidza līdz 1938.g.
decembrim, bet š.g. 1.jūnijā būvdarbi, ieskaitot arī krāsošanas darbus,
pabeigti galīgi.
Jaunbūve izmaksāja pavisam Ls
137.785,99 no kuriem Ls 100.000
– piešķirts aizņēmums, ar Ls 17.000
– jaunbūvē piedalās vietējās organizācijas, par Ls 11.422 – izpildīti darbi
klaušu kārtā, bet pārējos līdzekļus
pagasta pašvaldība sagādājusi budžeta
kārtā.
Pagasta nams divstāvu ēka ar jumta
izbūvi. Namā ierīkota centrālā apkure,
kanalizācija ar ūdensvadu un elektriskā instalācija.
Turpmāk: kāds bija telpu
iedalījums un kā noritēja nama
iesvētīšana.

Būvvalde
Jūnijā izsniegtās būvatļaujas:
- Vienģimenes
dzīvojamā ēka
- Vasaras māja
- Saimniecības ēka
- Ceļi
Kopā:

5
1
1
1
8

Ekspluatācijā pieņemti objekti:
- Dzīvojamās ēkas
3
- Saimniecības ēkas
3
Kopā:
6
Jūnijā novada būvvaldei ir notikušas 6 sēdes, kurās kopā izskatīti 19
jautājumi.

Nepārkāpsim
apbūves noteikumus!
Daudzas pašvaldības Latvijā saskaras ar daudzdzīvokļu dzīvojamo namu lodžiju un balkonu masveida
aizstiklošanas problēmām.
Ozolnieku novads nav izņēmums.
Esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, kuru projektā nebija
p a re d z ē t a l o d ž i j u u n b a l ko n u
aizstiklošana, šobrīd izskatās vizuāli nepievilcīgas. Aizstiklošana
ir viena problēma, otra, daudz
būtiskāka, – dzīvokļu īpašnieki
uz šīs ārtelpas rēķina palielina
dzīvojamās telpas platību.
Novērojama nepareiza nesošo
konstrukciju daļēja demontāža
un to nostiprināšana, jaunveidojamās sienas izveide un apdare.
Neapzinoties šo darbību sekas,
tiek nodarīts kaitējums savam
dzīvoklim, tam piegulošajiem,
gan arī visai ēkai kopumā. Tikai
tad, kad āra temperatūra sasniedz
mīnuss grādus, varam redzēt tās
kļūdas, kuras radušās neprofesionālas rīcības rezultātā. Palielinās
dzīvokļa apkures izmaksas ne
tikai tāpēc, ka palielinājusies
apkurināmā platība, bet arī tāpēc,
ka nav veikta pareiza siltināšana, kā rezultātā ir lieli siltuma
zudumi, veidojas rasas punkti ar
no tā izejošajām sekām utt. Ja
šai ēkai ir viens kopīgs siltuma
patēriņa skaitītājs, tad par šo
papildus siltuma zudumu maksā
visi daudzīvokļu dzīvojamās ēkas
iedzīvotāji.
Novada teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi neparedz
lodžiju un balkonu pievienošanu

dzīvojamām platībām, tajos noteikts, ka:
3.3.4.7. Aizliegta patvaļīga
lodžiju un balkonu pārbūvēšana.
Esošo māju un citu ēku lodžiju
aizstiklošana veicama tikai atbilstoši saskaņotai projekta skicei,
katrai ēkas fasādei pieļaujot tikai
viena veida aizstiklojumu.
3.3.4.8. Logu likvidēšanai vai
no iepriekšējiem logu aizpildījumiem atšķirīgu logu nomaiņa ēku
galvenajās fasādēs jāveic saskaņā
ar pašvaldībā akceptētu projektu,
logu krāsojuma tonim ēkas fasādē
jābūt vienādam.
Novada būvvaldē ir pieejams
Ozolnieku pagasta Komunālās
saimniecības uzņēmuma pasūtītais un 1995.gadā projektēšanas
b i ro j a « N a m e j s » i z s t r ā d ā t a i s
vienotu «Lodžiju aizstiklojumu
daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām
Ozolniekos» projekts:
- Parka iela 1, 3;
- Meliorācijas iela 21, 23, 25;
- Kastaņu iela 4, 5, 6, 7, 9;
- Saules iela 9;
- Rīgas iela 18.
Būvnormatīvā
lietotie termini:
Balkons – no fasādes plaknes
uz āru izvirzīts vaļējs norobežots
laukumiņš starpstāvu pārseguma
līmenī, kas papildina iekštelpas.
Lodžija – pārsegta un no trim
pusēm norobežota (iedziļināta
fasādes plaknē) ārtelpa starpstāvu
pārseguma līmenī, kas papildina
iekštelpas.
Inese Teivāne,
novada būvvaldes vadītāja
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Par jauno apkures sezonu un namu
turpmāko apsaimniekošanu
Sakarā ar A/S „Latvijas Gāzes”
prognozētajām tirdzniecības cenām
nākošajā apkures sezonā gāzes
cenas varētu nolaisties no „kosmiskiem augstumiem” un nedaudz
samazināties.
Pagājušās sezonas aukstākajā mēnesī
(2009.gada janvārī) apkures izmaksas
iedzīvotājiem bija vidēji 1.32Ls/m2) Ānē.
Atsevišķs gadījums ir apkures izmaksas
Skolas 11 un 12, kuras līdz šim tika ļoti
būtiski dotētas, līdz ar to iedzīvotāji ļoti
«liberāli» uztvēra nepieciešamību taupīgi izmantot ļoti dārgo siltumenerģiju.
Rezultātā par februāri (vid. 2.83Ls/m2)
un turpmākie rēķini par siltumenerģiju
tika uztverti ļoti saasināti, ar mums
neizprotamām pretenzijām pret siltumpiegādātāju. Turpinoties un padziļinoties
visiem zināmajiem procesiem valstī, ļoti
dinamiski pieauguši uzņēmuma jebkuru
pakalpojumu lietotāju parādi: tie uz
01.06.2009. ir apmēram par 10 tūkst.
latu lielāki, nekā toreiz, kad uzņēmums
tika dibināts un pašvaldība atbrīvojās no
sev neraksturīgu saimnieciski funkciju
izpildes.
Kopš 1999.g. ir panākts līdzsvars:
pakalpojumu tarifi – lietotāju maksājumi,
pēc manām domām, bija diezgan objektīvi, maksājumi procentuāli pārsniedza
pat 90%. Novirzes radās 2007.-2008.
g. laikā, kad uzņēmums neparedzēja tik
būtiskas un straujas gāzes cenu izmaiņas
(pieaugumu), tāpēc arī siltumenerģijas
tarifa lēciens no 2008.g. novembra bija
lielāks, nekā vidēji citos siltumapgādes
uzņēmumos. Tomēr vēl 2008.gadā siltumapgādes pakalpojuma bilance tika
noslēgta ar nelieliem zaudējumiem.
Pašreizējo situāciju nosaka stāvoklis
valstī. Uzņēmuma normālo darbību un
pieņemto MK noteikumu par namu apsaimniekošanu izpildi praktiski paralizē
nesaņemtie maksājumi par pakalpojumiem – jebkuras mājas parādi ir lielāki,

Atbilstoši sagaidāmajām gāzes cenām SIA „Āne EP”
ir iesniegusi Jelgavas SPR šādu tarifu projektu.
Dabas gāzes tirdz.
Dabas gāzes tarifs 	Siltumapgādes izmaksu 	Samazinājums pret spēkā
cena, Ls/tūkst. nm3	Ls/tūkst. nm3
tarifs, Ls
esošo (2009. g. aprīlis)
			
tarifu, %
90
154.99
39.66
30.87
95
159.99
40.40
29.60
100
164.99
41.13
28.31
105
169.99
41.87
27.02
110
174.99
42.61
25.73
115
179.99
43.35
24.44
120
184.99
44.09
23.15
125
189.99
44.82
21.88
130
194.99
45.56
20.59
135
199.99
46.30
19.30
140
204.99
47.04
18.01
145
209.99
47.77
16.73
150
214.99
48.51
15.44
155
219.99
49.25
14.15
160
224.99
49.99
12.86
165
229.99
50.73
11.57
170
234.99
51.46
10.30
175
239.99
52.20
9.01
nekā aprēķinātie iespējamie uzkrājumi, maksājumi ir prioritāri – apsaimnieko- disciplīna un šīs disciplīnas noturība laikā.
kas būtu jāatgriež mājai, izpildot visus tājs pagaidīs, tomēr nekad neaizmirstot Maksājumu līmenis nekādā ziņā nedrīkst
tai nepieciešamos darbus.
no viņa pieprasīt dažādas lietas: kaut kur būt mazāks nekā 85% (Ānē un Tetelē šis
Pilnīgi reāli un atbildīgi prognozējot tek jumts, kaut kur ir nepietiekošs ūdens līmenis pašreiz nepārsniedz 70%). Vēl
situāciju, rodas šaubas par adekvātu spiediens utt. utml., - bet par kādiem viens neatliekams darbs jebkurā daudzsiltumapgādi lietotājiem 2009./2010. līdzekļiem? Ne pie apsaimniekotāja, dzīvokļu mājā, ir mājas pārvaldīšanas
g. sezonā: nepieciešamais uzkrājums bet gan iedzīvotāju rokās (neapmaksātie un apsaimniekošanas tiesiski pareiza
apkures uzsākšanai neveidojas: vēl parādi) atrodas vairāk nekā ¼ no uzņē- noformēšana – dzīvokļu īpašnieku sajūnija mēnesī uzņēmums veica pēdējos muma gada apgrozījuma!
biedrību nodibināšana un pārvaldīšanas
maksājumus A/S «Latvijas Gāze» par
Otrs, daudz ilglaicīgāks pasākums, kas un apsaimniekošanas līgumu sastādīšana
iepriekšējā apkures sezonā patērēto būs jāveic praktiski visām daudzdzīvokļu un noslēgšana. Tas ir jālemj māju dzīvokļu
gāzi. Uzņēmumā griežas iedzīvotāji, mājām ir māju renovācija, ietverot tajā īpašnieku kopsapulcēs, tajās būtu jāuzlūdzot neuzsākt parādu piedziņu tiesiskā kā vienu no pamatpasākumiem māju sāk arī diskusijas par māju renovācijas
ceļā, jo ienākumi ir samazinājušies, ir siltināšanu. Neatkārtojot šeit ļoti plaši jautājumiem. Gala rezultātā visu, kas
ņemti kredīti mājokļu, reizēm pārlieku pieejamo informāciju par šī pasākuma saistīts ar mājas uzturēšanas būtiskiem
ambicioziem, remontiem, drīz sāksies nozīmi, gribu tikai uzsvērt kontekstā ar jautājumiem: atsevišķiem kārtējiem
izdevumi bērnu sūtīšanai skolā, citiem iepriekš minēto: lai pretendētu uz banku remontiem, kapitālo remontu, renovāciju,
ir parāds par elektroenerģiju, sadzīves kredītu vai kāda cita investora piesaisti saistībā ar to apsaimniekotāja izvēli – būs
tehnikas iegādi u.c. – un tas viss pie mājas renovācijas darbu izpildei, kā viens jālemj mājas dzīvokļu īpašniekiem.
vispārējās ienākumu samazināšanās. no galvenajiem un obligātiem priekšnosaJuris Ekmanis,
Iedzīvotāju uztverē iepriekšminētie cījumiem ir mājas iedzīvotāju maksājumu
SIA «Āne EP» direktors

Cerīgas iespējas iekšējā tirgū
Ministru kabinets veicis
grozījumus noteikumos Nr.332
«Noteikumi par benzīna un
dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu».
Grozījumi noteikumos ir stājušies spēkā kopš 1.jūlija.
Kā jaunie nosacījumi iespaidos dīzeļdegvielas apriti? Vērtē
SIA «Mežrozīte»ražošanas
vadītājs Dainis Laugalis.
- Jau ražotnes sākumā 2003.gadā
saprātam biodīzeļdegvielas ražošanas
perspektīvo virzienu enerģētikas
jomā.
Jaunie noteikumi nosaka, ka Latvijā būs atļauts realizēt dīzeļdegvielu
atbilstoši standartam LVS EN 590:
2005. Biodīzeļdegvielas, kas iegūta no
rapšu sēklu eļļas, saturs ir 4,5 – 5 tilpumprocenti no kopējā galaprodukta
daudzuma. Šāds nosacījums attiecas
arī uz 95. markas benzīnu. Jaunie noteikumi stājas spēkā š.g. 1.oktobrī.

Beidzot biodīzeļdegvielas ražotājiem ir pavērušās cerīgas iespējas
iekšējā tirgū!
ES 2010.gadā paredz 5,75% bio
degvielas pielietojumu autotransportā. Sākam pietuvoties ES prasībām.

Gribu kliedēt iedzīvotāju bažas,
ko rada nepareiza informācija elektroniskajos masu medijos. Tiek pat
apgalvots, ka Latvijā neesot tādu automašīnu, kas būtu piemērotas šādai
degvielai. Pilnīgākā dezinformācija!
Pēc būtības tā ir fosilā degviela,
kurai standarta ietvaros pievieno
biokomponenti. Lietojot šo degvielu,
visā pilnībā saglabājas autoražotāju
dotās garantijas. Ja runa ir par benzīnu, tad šis piejaukums ir lietojams
arī zāles pļāvējos, skūteros u.c. veida
tehnikā.
Turpmāk ieguvēji būsim arī vides
atveseļošanā. Vismaz 5% ogļskābās
gāzes ieies dabiskajā apritē – rapsis
savā augšanas periodā to izmantos
atkārtoti.
Iegādājoties vietējo uzņēmēju ražojumus, uzsildām valsts ekonomiku.
Pildot bākās šādu degvielu, dosim
savu artavu Latvijas tautsaimniecības
atdzīvināšanā.
Viss sākas no cilvēka domāšanas,

pasaules uztveres. Laiks sākt spriest
citādi – respektēt apkārtējo vidi, izvērtējot nepieciešamību, vai noteikti
ir jāsēžas mašīnā, veicot nelielu attālumu. Būsim savas zemītes patrioti!
Nekādi īpaši priekšraksti vai rekomendācijas nesekos. Benzīntankos,
kā jau līdz šim, autovadītājs tvers
degvielas pistoli, pat nenojaušot par
biodegvielas klātbūtni.
Eiropā ar šī gada rudeni būs noteikts
7% piejaukums. Autoražotāji kopā ar
degvielas standartu komiteju strādā
pie 10% piejaukuma ieviešanas. Arī
šāds biodegvielas īpatsvars neietekmēs
nelabvēlīgi dzinēja darbību.
Jaunā domāšana un rīcība Eiropā
jau ir vairāk kā 10 gadus. Pirms trim
gadiem eiropiešu pieredzi pārņēma
lietuvieši.
Piecu procentu biodīzeļa piemaisījums degvielā ir pat Baltkrievijā
– valstī, kura līdz šim nekādas enerģētiskās problēmas nav izjutusi.
Beidzot pamodušies esam arī mēs!
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Lielražotājam neražas gads ir izdevīgs
Darbīgā Hincenbergu ģimene ar savu veiksmīgo zemniekošanu sevi pieteica jau
90.gadu sākumā.
Kurš Sidrabenes pagastā
nezina zemnieku saimniecību
«Lazdiņi», saimniekus Oļegu
un Dagniju Hincenbergus?
Vai zināt daudzas zemnieku saimniecības, kuru kupicas pārvērstas košos puķu laukumiņos? Tas, protams,
ir Dagnijas roku darbs.
«Lazdiņu» saimnieki prot iegūt
augstas ražas, taču pie sidrabeniešiem «OA» iegriezās ne tikai tādēļ.
Garīgajām interesēm un pilnvērtīgai
atpūtai te ir sava īpaša vieta.
Izslēgt ražošanā
roku darbu
Kopš saimniecības dibināšanas
1992.gadā aramzeme palielināta
līdz 200 hektāriem. Saimniekošanas
princips – cik vien iespējams, izslēgt
ražošanā roku darbu. Piemēram: ar
2000 tonnu kartupeļu šķirošanu un
safasēšanu galā tiek trīs cilvēki. Ir
iegādāts viss, kas nepieciešams no
kartupeļu stādīšanas līdz novākšanai,
fasēšanai un uzglabāšanai.
Pie noliktavām iespaidīgas lielo
konteineru grēdas. Mazumtirdzniecībai spēki netiek tērēti – gala
noņēmējs ir «VP Market».
Ražošanā dominē 4 kartupeļu
šķirnes, taču laukos kopumā tupeņus
briedina 27 šķirnes.
«Lazdiņos» daudzas šķirnes audzē
to izvērtēšanai, pārbaudei, lai veidotu savus secinājumus.
Lielākais īpatsvars tiek likts uz
vēlajām šķirnēm.
Kāpēc tā? To nosaka ļoti lielā
pieredze, zināšanas un ieguvums
vai zaudējums skaitļos. Ir vēl kāds
subjektīvs faktors, kam ne mazā
loma efektīvā saimniekošanā. Oļegs:
«Tā ir mana sievasmāte Velga Lejniece – agronome ar lielu praktisko
un organizatorisko pieredzi, viņas
viedais padoms.»
Zaudējumu gads
nedrīkst būt!
- Kāpēc turaties pie kartupeļiem?
Oļegs: - Tā ir stabila peļņa. Dažreiz
lielāka, dažkārt mazāka, to nosaka cenu svārstība tirgū. Kopš ES

robeža vaļā, pie
mums ieved agros kartupeļus no
Polijas, tos audzēt
nav izdevīgi.
- Lielais kartupeļu audzēšanas noslēpums?
Esat tak plaši
atzīti ar savu
m ā ku t u p e ņ u
ražošanā!
- Noslēpums?
Pareiza agrotehnika, optimāli stādīšanas un bumbuļu
noņemšanas termiņi, pārdomāta
saimniekošanas
sistēma kopumā.
Vienmēr nezināmais ir laika ap
stākļi, taču, gudri
saimniekojot, zaudējumu gads nav
un nedrīkst būt!
Lielražotājam
peļņas ziņā neražas gads ir pat izdevīgs – tad esam
zirgā! Tad turas cena! Latvietis
tak neprot iztikt bez otrās maizes
– kartupeļa. Pat valdība tagad skubina kartupeli celt godā, audzēt, kur
vien var.
- Kā savienojat rušināmkultūru
ar labības audzēšanu? Ja vīra
cepure uz stiebriem noturoties,
esot teicama raža. Jums
tieši tā arī ir: drukni
stiebri, smagas vārpas,
pat ne nezālītes. Bilde,
ne lauki!
- Ievērojam augu seku,
kartupeļi vienā laukā tiek
audzēti tikai cetur tajā
gadā.
Audzējam ziemas un vasaras kviešus, kopplatībā
ap 100 hektāru. Pagājušogad iekūlām 10 t/ha, tagad
rēķinu ap 8 tonnām no
hektāra.
- Realizācija nebiedē?
- Augstas kvalitātes graudus pārdot nebūs problēmu.
- Arī rapsis jūsu laukos aug
droši vien augu sekas dēļ.
- Tikai tādēļ vērts audzēt ziemas
rapsi. Vasaras rapsi ar peļņu Latvijas
apstākļos izaudzēt nav iespējams.
Samaksa
par rapsi
aizvadītajā
gadā nebija
adekvāta.
Visā Eiropā
bija labas
ražas, bez
tam pastāv
uzpircēju
vienošanās
par cenu,
kaut L atvijā tas ir
aizliegts.
Neviens tak
uzpircējus

neuzrauga!
- Kā šodien jūtas lauku gruntnieks?
- Zemniekošana vienmēr ir risks.
Savu darbu jūtos padarījis, cik vien
labi iespējams. Tālākais nav manā
ziņā: kādas būs cenas, kāda valsts
politika.
Mūsu saimniecībā ir trīsarpus

darba vietas, spējam nodrošināt
cilvēkam cienīgu algu.
- Vai politiskās kaislības laižat
gar ausi?
- Notiekošajam sekoju līdz. Mana
pārliecība, ka katram ir jāatbild par
to, ko dara.
Ja KNAB nevar noķert zagļus
un blēžus, vai lai es, zemnieks, to
darītu?
Simpatizēju Zemnieku saeimai
– tajā esam ar dzīvesbiedri. Tā spēj
lauksaimniekus uzrunāt, mobilizēt.
- Kāpēc bieži vien zemnieku
viedokļi ir pat pretēji?
- Mēs esam ļoti dažādi. Visu izšķir
attieksme pret zemi, darbu un ģimeni. Vislielākajā mērā – profesionalitāte. Daudzi laukos ar zemi niekojas!
Zemnieka darbs ir ļoti atbildīgs, to
jāveic ar lielu precizitāti, gudri un
prasmīgi. Pat maza kļūda var nest
lielus zaudējumus.
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Kalni, Opernams un
makšķernieka stāsti
Pārdomām, ka «tad jau dzīve ir
tikai darbs», atbildē nācās dzirdēt
daudz negaidīta.
Visa ģimene katru ziemu dodoties
uz kalniem slēpot: Pirenejos, Alpos
vai citviet.
Vecākā meita Ance šogad beidza
Jelgavas Valsts ģimnāziju,
matemātikas klasi. Lai
viņai veiksme iestājoties
augstskolā īstajā specialitātē!
Jaunākā meita Līza vēl
apgūst zinības turpat, kur
solu atstāja māsa. Nesen
ar «Benefici» atgriezusies
no Meksikas.
Līzas vaļaspriekam
vecākiem nācies ziedot
daudz laika. Katrs saprot,
ko nozīmē meita – divkārtēja Latvijas čempione
sporta dejās.
Vēl zemnieki Hincenbergi atrod laiku operai,
baletam un teātrim. Ģimenes tradīcija Vecgadā ir visiem kopā skatīties
baleta izrādi.
Oļegu bieži varot sastapt pie ūdeņiem. Tāpēc arī divi makšķernieka
stāsti: «Tikko atgriezos no vēja zivju
ķeršanas Baltijas jūrā. Loms bija tik
varens, ka pus kilometru atnest lomu
uz krastu vienam vīram nebija pa
spēkam, nesām pārmaiņus.
Tāda interesanta zivs: knābis kā
putnam, zobi varen iespaidīgi! Kad
vēja zivi nokūpina, kauli kļūst zili.
Bet gaļa ir ļoti garšīga!»
Piedzīvojums Nabes ezerā: «Uz
viena makšķerkāta vienlaicīgi uz
diviem āķiem man uzķērās divi zandarti, katrs 600 gramus smags.»
Stāsta, ka lai nu kam, bet makšķerniekiem ticēt nevarot.
Bet izklausījās nudien ticami! Tāpat kā tas, ko savām acīm skatīju.
Anna Veidemane
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Cik patiess izrādījās Meksikas
«seriāls»?
Annikai Andersonei, Bērnu
un jauniešu centra «Junda»
deju studijas «Benefice» vadītājai tikšanās iemesli ar «OA»
bija dažādi.
- Benefice ir franču izcelsmes
vārds, kam vairākas nozīmes. Kas
ir jūsu «Benefice»?
- Jau sešus gadus baudām Latvijas
čempiona godu šovdejā, nosvinēta
kolektīva pastāvēšanas desmitgade.
Pie mums dejo pat trīsgadnieki,
kopā ir 8 grupas.
Dejotājus diferencējam pēc vecumiem un spējām. Obligātā programma
– klasiskā deja un dejas akrobātika.
Nodarbības notiek vakaros, trīs reizes
nedēļā, vecajā pasta ēkā.
Katru gadu aktīvi piedalāmies konkursos, ir daudz ārzemju sadraudzības
braucienu. Regulāri koncertējam visā
Latvijā.
Esmu vienmēr gatava dažādiem
piedāvājumiem, jo no 160 dejotājiem
izvēle ir plaša.
- Nav bažu par turpmāko darbību?
- Uztrauktajiem bērnu un jauniešu
vecākiem atbildu: tas, ka valsts ir uz
«kliņķa», nebūs iemesls, kāpēc lai
bērns neturpinātu darīt to, kas viņam
ļoti patīk. Esam vislētākā deju studija
Latvijā, kopīgi meklēsim izeju.
- Pati dzīvojat Ozolniekos, bet
darbojaties Jelgavā.
- Piedāvāju savu prasmi Ozolniekos, bet kaut kā nesanāca... Ozolnieku
bērni brauc uz Jelgavu. Kam par deju
interese, var zvanīt pa tel.29160618.
- «Benefices» desmitgades svinības norībēja vareni!
- Izveidojām īstu dejas izrādi «Princeses uz zirņa». Divas izrādes, un zāle
bija pilna!
Pavisam nesen mani apstiprināja
par nākamo Dziesmu un deju svētku
mūsdienu deju koncertu virsvadītāju.
Tas ir liels izaicinājums, būs manu
spēju pārbaude – strādāt ar diviem
tūkstošiem dejotāju!
- Par koncerttūri Meksikā presē

un televīzijā izskanējuši dažādi viedokļi, arī jūsējais.
Kāpēc koncertējāt
tieši Meksikā?
- Pie meksikāņiem
braucām jau otro reizi
– stāstīt par latviešu
kultūras tradīcijām,
protams, arī rādīt. Bijām tieši Jāņu laikā!
Zināt, kāds bija mūsu
emociju visaugstākais
punkts? Neaprakstāmas izjūtas: Jāņu vakarā pēkšņi parādās
četri mūsu puiši ar
varenu pīrāgu bļodu!
Paši veikalā sapirkuši
visu nepieciešamo un paši izcepuši!
Mēs visi dzīvojām ģimenēs. Meksikā
bijām 27 dalībnieki, sākot no 12 gadu
vecuma. Trīs nedēļas bez vecākiem,
ierastās pārtikas. Vienā ēdienkartē
piecas «riktes»! Tiec nu galā! Ļoti
bieži maltīte sākās ar čipsiem, katrā
ēdienreizē – fantas un kolas. Par šīm
lietām Latvijā mums ir cits uzskats
– dejotāji ir parakstījušies, ka nelietos
ne kolas, ne čipšus. Tāds «dzelzs»
likums pastāv jau gadu!
Augļu izvēle tur bija fantastiska!
- Kas uzņēmās finansiālās un
organizatoriskās rūpes?
- Eduardo, mūsu labvēlis, kādas
bagātu cilvēku organizācijas aktīvists.
Viņiem ir liela interese par Baltijas
kultūru. Eduardo moto: «Esmu laimīgs, ja jūs esat laimīgi!»
Ceļa naudu gan sarūpējām paši,
tālais lidojums izmaksāja vien 400
latu.
Meksikā sniedzām 15 koncertus.
Pēc koncertiem mūs gaidīja fanu rindas. Meksikāņi ir ļoti atvērti, uzņēma
mūs it visur fantastiski.
- Vai tad baiļu no cūku gripas
nebija?
- Biļetes tika sarūpētas jau pirms
gada!
Pirms brauciena noklausījāmies
valsts vadošās infektioloģes lekciju,

kā uzvesties, kas jāievēro – to visu
skrupulozi pildījām! Seju, rokas regulāri berzām ar spirtotām salvetēm.
Pašu meksikāņu skaidrojums, ka
pasaulē par šo valsti tiekot izplatīti meli,
pamatā esot Meksikas un ASV politiskās domstarpības. Valsts, kas orientēta
uz tūrismu, cieš milzu zaudējumus.
- Atgriešanās mājās sagādāja
rūgtus brīžus.
- Tāpēc televīzijā aicināju neuzķerties uz preses «pīli», respektēt
faktus. Jauno A tipa vīrusu N1 H1 no
Meksikas mēs neatvedām! Īstenība
ir gluži citāda.
- Taču pati, kā paziņojāt, Meksikas dēļ, esat zaudējusi ģimenes
ārsti dzīvesvietā.
- Esmu ģimenes ārsta meklējumos.
Pirms brauciena mēs tikām nopietni
brīdināti: ja atgriežoties jūtaties slikti,
obligāti ir jāuzmeklē ģimenes ārsts.
Tā gadījās ar mani: temperatūra, galvas sāpes, slikta pašsajūta. Zvanīju
savai ģimenes ārstei, lai vienotos
par apmeklējuma laiku. Telefoniski
saņēmu skarbus vārdus – es esot kā
mazs bērns, dakterei esot apnicis
ņemties ar visiem kā ar bērniem, ar
sevi vajagot pašai galā tikt, lai ejot uz
aptieku un nopērkot nemisilu. Un ar
blīkšķi klausule tika nomesta!
Turpinājums bija ne mazāk iespai-

dīgs – kad es ierados pēc saviem
dokumentiem, lai tos izņemtu no šīs
ārsta prakses, dzirdēju tekstu: ārste
esot laimīga, ka tā ir noticis, viņai esot
divarpus tūkstoši pacientu. Pajautāju,
vai man visus apziņot, lai iet prom,
saņēmu atbildi: «Būšu laimīga!»
Man, par laimi, vēlāk izrādījās, ka ir
haimorīts. Vienai no mūsu dejotājām
Ozolniekos klājās līdzīgi, uzklausīta
viņa netika.
- Atkal esat pie veselības, atkal
atgriezies jūsu žirgtums, uzņēmība, strādātprieks.
- Mācīšu Lediņos bērnus ar īpašām
vajadzībām dejot – esmu beigusi attiecīgus kursus.
Gatavojos stāties RPIVĀ, maģistrantūrā. Abas brīvās nedēļas dienas
turpmāk veltīšu mācībām. Mans
pirmklasnieks Edgars septembrī vērs
Ozolnieku vidusskolas durvis.
Interesantu pieredzi nule kā ieguvu
Jelgavas kora pretendentu atlases
komisijā.
Tālāks mērķis – parādīt «Benefici»
Āfrikā...
- Kas ir saprasts, ceļojot pa
pasauli?
- Sajust otru cilvēku, to uztverot
labvēlībā, atvērtībā. Biežāk pasmaidīt! Vajag dejot! Ja dejo, tad smaids
iegulst sejā pats no sevis.

Akcija «Palīdzēsim viens otram!»
Ar savām draudzenēm reizi pa reizei rīkojam maiņu
«tusi»– rūpīgi pārlūkojam
sava skapja saturu, un, ja
tur ir lietas, kuras nav uzvilktas mugurā veselu gadu
vai ilgāk, tad, visticamāk arī
neuzvilksim, tādēļ – maisā
iekšā un uz «tusi»! Sanākot
viss tiek izkrāmēts un mēs
katra ņemam to, kas mums
patīk no draudzeņu drēbītēm,
kurpītēm utt.
Aicinājums:
Ja jums mājās ir :
- Drēbes
- Apavi

- Vecāks televizors, dators utt.
- Bērnu ratiņi, velosipēds u.c.
sadzīves preces
JEBKAS kas ir LABĀ STĀVOKLĪ,
LIETOJAMS bet Jums VAIRS NAV
VAJADZĪGS tad
22. augustā atvediet to uz Ozolnieku tautas namu!
Nododot šīs lietas saņemsiet
kuponiņu, pret kuru varat izvēlēties sev jebko no citu atvestajām
mantām. Visas mantas, kuras netiks
paņemtas maiņas procesā, nonāks
Ozolnieku domes sociālā dienesta
pārziņā un tiks izdalītas trūcīgākām
ģimenēm un iedzīvotājiem.
Jūsu mantu nodošana negarantē
jums iespēju atrast tieši to, ko jūs

vēlaties, bet tā ir iespēja palīdzēt
viens otram! Varbūt jūsu bērna
apavi, no kuriem viņš ir izaudzis,
noderēs kādam citam bēr nam.
Varbūt jūsu krēsli šķūnītī noderēs
kādā mājsaimniecībā, savukārt jūs
mūsu maiņas dienā atadīsiet sev
šķīvjus vai kādu rudens mēteli...
Aicinām arī tos iedzīvotājus, kuri
neatnesīs nevienu mantu, droši
ierasties!
Darbosies lielais ziņojumu dēlis,
lai varat informēt citus cilvēkus par
saviem piedāvājumiem. Piemēram,
ja jūs meklējat jauniešus, kuri palīdzētu jums saimniecības darbos, vai
varbūt jūs varat piedāvāt pieskatīt
bērnus, vai varbūt jūs varat piedāvāt

kādai ģimenei kartupeļu maisu....
to visu varat uzrakstīt uz lapas un
piespraust pie ziņojumu dēļa.
Šoruden daudziem mūsu pagastā
būs grūts laiks. Bet ticiet man, ir
DAUDZ kas, ko mēs varam darīt,
vienkārši esot kopā!
Ja jūs vēlaties piedalīties pasākuma organizēšanā kā brīvprātīgais, lūdzu zvaniet man pa tālr.:
29447179
Sīkāku info varat saņemt arī tautas namā.
Paldies Ozolnieku tautas namam
par atbalstu!
Baiba Gercāne,
novada iedzīvotāja
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Novadā atvērta
veterinārā ambulance
Darboties sākusi mazo dzīvnieku veterinārā ambulance Brankās,
Upes ielā 4. Mana specializācija ir
mazo dzīvnieku reprodukcijā. Esmu
LLU Klīniskā institūta doktorante.
Veterinārmedicīnas fakultātē strādāju
par pasniedzēju, praktizēju arī citās
klīnikās, ir atbilstoši sertifikāti.
Uzturoties ārzemēs, ievēroju, ka
tur ļoti plaši veterinārās privātprakses veido savās privātmājās. Tas ir ļoti
ērti, jo vienmēr, kad esi sastopams
mājās, tev ir iespēja klienta dzīvniekam sniegt nepieciešamo palīdzību.
Dodoties pie pacienta uz mājām,
nav iespējams visu nepieciešamo
ekipējumu un medikamentus izvadāt
līdz, tāpat, sniedzot operatīvu (ķirurģisku) palīdzību nelaimē nonākušam
dzīvniekam, neiespējami pilnvērtīgi

nodrošināt visus aseptikas un antiseptikas principus (vienkāršiem vārdiem runājot, tīrību un sterilitāti).
Ir daudz vieglāk konkurēt pašreizējo cenu tirgū, jo sniegto preču un
pakalpojumu izmaksas nesadārdzina
telpu īre, komunālie maksājumi un
algu izmaksas. Tāpēc tika nolemts
izveidot ambulanci, kur pacients
varēs mierīgi, bez stresa, ierasties
kā ciemos pie daktera uz mājām, bet
tai pat laikā skaisti izremontētās un
atbilstoši ambulances prasībām ierīkotās telpās.
Darba laiks ambulancē ir nenormēts, pēc pieprasījuma- var teikt,
ka visu diennakti. Kontakttālrunis ir
29793881. Būsiet laipni gaidīti!
Sintija Vidiņeviča, Viens no pirmajiem novadā ziemas miežus sāka novākt Jānis Vīgants,
veterinārārste vērtējot, ka raža ir laba, bet cenu sola zemu.

Spēks kaulos nāk no zemītes
«OA» interesi par Lindermaņu ģimeni radīja... dzīvžogs!
Izcirpts precizitātē, šķiet, uz
milimetru! Vai ar žileti?
Saimnieks Guntis Lindermanis
un viņa kundze Ilga no komplimenta
atvairās – tas esot izdarīts ar garo
dārznieka šķēri.
Rūpīgi sakopts ir arī teritorijai
pieguļošais grāvis.
G.Lindermanis ir vēlīgs atziņā:
matus un zarus vajagot griezt dilstošā
mēnesī.
Dzīvojamā ēka uzcelta pagājušā
gadsimta 70. gados. Visos gadu desmitos lielas rūpes veltītas dārzam
– tādu tepiķveida zālienu dažos gados
vis neiegūt!
Nezāli te velti meklēt sakņudārzā,
kur viss laikam ar līneālu mērīts.

Kāds saimnieks, tāda roze... Ilgas
kundzei arī puķu valstībā viss apčubināts uz visrūpīgāko.
Taču dažas puķu kastītes un paliela
siltumnīca «nodod»: «Vai iespējat arī
tirgum ko izaudzēt?» «Kāds latiņš
jau ir jānopelna. Ja pensija 160 latu,
bet saimniekam nedēļa slimošanas
slimnīcā izmaksāja 130 latus, kā to
izdarīt? Cik spējam, strādājam. Spēks
kaulos nāk no zemītes.»
Saimnieks secina, ka tirgū pirktspēja krīt, taču, veroties daudzstāvu
namos, viņam neesot saprotams, kāpēc lodžijās ir tik maz ziedu, kas vidi
veidojot gaišāku, priecīgāku.
Augstas puķu cenas? «Bet krāšņus
ziedus tak var pavairot no spraudeņiem! Cilvēki negrib papūlēties.
Nepiedomā, ka tas viss kopumā veido
dzīves telpu!»

Draudzības tilts – motocikli
Trīs tāla ceļa veicēji iegriezās Ozolniekos. No Vācijas, šķērsojot čehu un
poļu zemi, tad Baltiju, skandināvu valstis, - līdz pašam Nordcap ir 9000 kilometru brauciens ar motocikliem.
To veikt apņēmušies trīs bavārieši
Francs Grīzers, Dirks Bergmeijers
un Jakobs Glasners.
Visi trīs vīri «Siemens» firmā ir
darba kolēģi, elektriķi. Visi – aizrautīgi motobraucēji.
Ceļotāji vēloties iepazīt valstis un
ļaudis, tam atvēlot 21 dienu atvaļinājuma.
Ar ko bavāriešus Latvijā saista tieši
Ozolnieki?
«Infobirojs» esot bijis Alfrēds Zamockis, viņa personīgie kontakti antīko vērtību meklējumos Vācijā. Tā arī
iznācis sastapties ar Franci, kam, kā
viņš pats izteicās, - «motolietas ir slimība». Viņa personīgajā motomuzejā
esot ap 100 braucamo. Visā Bavārijā
tādu muzeju esot pieci, bet tik lielu
kā A.Zamocka – ap divi duči.
Pierādījumus meklēt nevajadzēja:
kā Alfrēds vēra motomuzeja durvis,

tā mirklī izskanēja Franca komentārs
– viss esot labi pazīstams un tuvs.
Ceļotāji ar sajūsmu uzņēma priekšlikumu – iespēju nakšņot Zamocka
motomuzejā. Parasti viņi pārnakšņojot brīvā dabā, pat bez telts.

Ar interesi mototūristi iepazina
Ozolniekus, labi atšķirot «sociālismu»
no «kapitālisma». Dzirdētais mājās
īsti «neštimmējot» ar savām acīm
skatīto – te esot patiešām lieliski!
Anna Veidemane

Nātres zeļ un plaukst!
Beidzot grausts Rīgas ielā nojaukts! To izdarījusi īpašniece, firma
«Rumko».
Taču novada Pašvaldības policijai joprojām ir pretenzijas pret SIA «Rumko»,
kas ir arī blakus ēkas īpašniece. Lai
nojauktu pusnodegušo mazo būvi, firmai
vajadzēja... turpat gadu! Cik laika būs
nepieciešams, lai appļautu zāli Rīgas ielas
40 teritorijā? Par to, ka teritorija jāsakopj
atbilstoši novada sabiedriskās kārtības
noteikumiem, Pašvaldības policija firmu
brīdināja ierakstītajā vēstulē 29.jūnijā.
Administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai SIA «Rumko» pilnvarotā persona tika gaidīta policijā 6.jūlijā. Reakcijas
nekādas! Ja tālāka rīcība no firmas puses
nesekos, sastādītais protokols tiks nodots
Administratīvai komisijai izskatīšanai un
lēmuma pieņemšanai. Pašvaldības policijas inspektors Juris Antonovs: «Šī firma
ir vienīgā novadā, kas nereaģē ne uz mutiskiem, ne rakstiskiem brīdinājumiem.
Objekta īpašnieku bezatbildības dēļ cieš
novada vizuālais skats, jo vairāk tāpēc, ka
tieši blakus ir LLKC - iestāde, no kuras
var pamācīties ikviens, kā ir jārūpējas par
kārtību savā īpašumā.»
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Arī augustā - «Pingvīnu vasara»

Mīļi sveicam augusta jubilārus!
Lai vienmēr dvēsele Tava
Kā brīnumsvecīte zied,
Lai ziedi, zvaigznes un sapņi
Tur savākti vienuviet!

Lai gan daudzu cilvēku prātus pašlaik
vairāk nodarbina saule un ūdens, «Ozo»
ledus hallē arī vasarā
rosība neapstājas.

Irmu Kušķi
Āriju Kupsiņu
Birutu Kukuli
Liliju Krastiņu
Līviju Liepiņu
Mariju Lācīti
Spodru Šternu
Somoniju Jančenko
Valerjanu Ņegodjajevu
Anatoliju Tupicu

Ļoti lielu atsaucību izpelnījās dienas sporta un
atpūtas nometne «Pingvīnu vasara» . Nometnē
piedāvājām bērniem gan
«sausos» un horeogrāfijas treniņus, gan nodarbības uz ledus treneru
pavadībā, kā arī dažādas
brīvā laika atrakcijas.
Ieradās bērni ne tikai
no Ozolniekiem un Jelgavas, bet arī Mārupes,
Rīgas, Olaines. Pēc fiziskajām aktivitātēm bērni
zīmēja, līmēja, dziedāja
un gāja rotaļās.
Ņemot vērā lielo pieprasījumu, «Pingvīnu vasara» tiks rīkota arī augustā. Tuvāka informācija pa tālr.: 26352222.
Taču nebūt nav tā, ka
vasarā ledus halle nodota
vien profesionāļu ziņā –
joprojām piektdienās no
pulksten 21 līdz vieniem
naktī kopā sanāk hokejisti amatieri uz «Hokeja
nakts miniturnīriem».

Šovasar halle sākusi
iekarot savu vietu kā
augstas klases sporta
nometņu rīkošanas viet a . Vi s u j ū n i j a m ē n e si notika starptautiska
daiļslidošanas nometne,
kurā piedalījās 60 bērni
Novada dome no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas un Ukrainas.
Jūlija beigās un augusta
Mīļi sveicam Irmu Kušķi
sakumā hallē treniņno100 gadu jubilejā!
metni aizvadīs Krievijas
Lai saules spozme iestaro ikdienā un sirdī!
augstākās līgas hokeja
Lai kaites un vainas atkāpjas!
Novada dome klubs Maskavas «Kriļja
sovetov» ka arī hokeja
skolas «Rīga» audzēkņi
Kaķu un suņu izbraukuma vakcinācija
trenera Andreja MaticiOzolnieku novadā
na vadībā. Augustā pare23.augustā:
dzēta arī Starptautiskas
10.00 – 11.30 Ozolnieki, stāvlaukums pie policijas
slidošanas asociācijas
12.00 – 12.30 Ozolnieki, stāvlaukums pie skolas
(ISU) rīkota nometne
13.10 – 13.40 Brankas, stāvlaukums pie pasta
daiļslidotājiem.
14.00 – 14.30 Spartaks, pie «Ni-Va» veikala
15.00 – 15.30 Āne, pie «Ardeks» veikala
Turpinās ziedojumu vākšana flīģeļa iegādei!!!
16.00 – 16.30 Tetele, pie skolas
Liels paldies Ozolnieku cilvēkiem, kas atsaucās Mūzi30.agustā: izbraukuma vakcinācija pārējā teritorijā pēc
iepriekšēja pieraksta līdz 25.augustam.

Izbraukuma vakcinācijas cenas:
vakcinācija pret trakumsērgu Ls 5 (atlaides, sākot no 3
dzīvniekiem),
kompleksā vakcinācija Ls 12
vakcinācijas apliecība Ls 1
mājas vizīte Ls 2, ārpus ciematiem – bez maksas.
Suņu un kaķu vakcinācija pret trakumsērgu ir obligāta
reizi gadā. Lūgums pirms vakcinācijas dzīvniekus attārpot.
Nākamā izbraukuma vakcinācija paredzēta ziemā.
Novada PVD pilnvarotā veterinārārste
Marina Mihailova, tālr.: 26323043
• 1.08. plkst.19 Ozolnieku tautas nama
amatierteātra izrāde G.Priede «Vikas
pirmā balle». Režisore: Dace Vilne. Ieeja:
Ls 2 (skolēniem, pensionāriem Ls 1)
• 11.08. plkst.19 – 21 ielūdz «Salsas»
vasaras deju klubiņš!
• Aicināti visi, kas dzīves kaislības vēlas ietērpt
valdzinošā dejotprasmē! Mācīsimies un svinēsim deju!
Ieeja: Ls 2,50
• 22.08. plkst.8 – 20 labdarības akcija «Palīdzēsim
viens otram!» No 8 – 14 mantu nodošana (drēbes,
elektropreces, kancelejas u.c. sadzīves preces); No 14
– 20 mantu izvēlēšanās.
• 27.08. plkst.19 Ozolnieku tautas nama amatierteātra
izrāde G. Priede «Lai arī rudens». Režisore: Dace Vilne.
Ieeja: Ls 2 (skolēniem, pensionāriem Ls 1)
Info pa tālr: 63050144, 26525350

Aizsaulē aizgājuši:
Olga Majevska (1946)
Jeļena Čubareva (1924)
Lilija Eltermane (1940)
Imants Miķilps (1929)
Austra Vēvere (1958)

kas skolas lūgumam finansiāli atbalstīt flīģeļa iegādi! Kopš
30.aprīļa, kad sākās ziedojumu vākšana, šim mērķim jau ir
ziedojuši Dina Tauriņa, Genoveva Celma, Anita Bībere, Ilze
Muciniece, Edmunds Staļģis un Daina Andersone. Ir savākti
Ls 112, taču vēl nepieciešami vairāk nekā 14 tūkstoši latu.
Aicinu ikvienu Ozolnieku iedzīvotāju, kuram tuva mūzika
un kultūra, katru, kurš izprot kultūrizglītības nozīmi mūsu
bērnu attīstībā, pievienoties ziedotāju pulkam un kaut nelielu
- no šī brīža finansiālajām iespējām atkarīgu summu ieskaitīt ziedojumu kontā ar norādi - «Flīgeļa iegādei Ozolnieku
mūzikas skolai.»
Ziedojuma konta rekvizīti:
Ozolnieku novada dome
Reģ. Nr. LV90001623310
HABALV22
AS Swedbank
Konta Nr. LV19HABA 0551009450870
Ozolnieku mūzikas skola

Floristikas meistardarbnīcā
«Ziedulaiva»
(Alejas ielā 2, Ozolniekos)

Floristikas kursi
Mācību sākums 11. un 15.augustā.
Pieteikšanās līdz 10.augustam pa tālr.26158869 vai rakstot uz pastu: info@ziedulaiva.lv
Īpaši kursi novada floristiem, ar priekšzināšanām, profesionāļiem, zeļļiem, meistariem.
Viena sestdiena mēnesī: jaunas floristikas tehnikas,
netradicionāli dekori, jaunākās floristikas tendences.
Mācību sākums 5.septembrī, pieteikties līdz 30.augustam.
Sīkāka informācija: tālr.26158869, www.ziedulaiva.lv

Kapu svētki

• Jaunzemju kapos – 12.07. plkst.15.30
• Teteles kapos – 11.07. plkst.13
• Teteles kapos –
26.07. plkst.16, Jelgavas Romas katoļu baznīca
• Skrabu kapos – 23.08. plkst.17
Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

Uzzināt sīkāk un pieteikties miniturnīriem var,
sazinotis ar Uldi Eldmani (tālr.: 29900022)
Slidotgribētājus joprojām aicina arī masu
slidošana. Piedāvājam
6 nedēļu programmu,
iegādājoties speciālu
abonementu, kas ļaus
visiem interesentiem
katru dienu no pulksten
11 līdz 16 nākt slidot,
bet reizi nedēļā aizvadīt
nodarbību ar treneri.
Zinot, ka pēc kārtīgas
slidošanas noder gan
sasildīties, gan atgūt
spēkus, «Mekā» pēc masu
slidošanas piedāvājam
šķīvi karstas zupas vai
tējas tasi par brīvu.
Jaunu dalībnieku uzņemšanu ir uzsākusi arī
Ledus skola. Aicinām
zēnus un meitenes no 4
gadu vecuma pieteikties
daiļslidošanas, hokeja
un šorttreka grupās. Arī
nākamajā sezonā jauniešiem un pieaugušajiem
piedāvājam nodarbības
Hobby Class grupās.
Par nodarbībām Ledus
s k o l ā z v a n ī t p a t ā l r. :
26352222.

Jaunā mācību
gada sākums
Ozolnieku
Mūzikas skolā
2. septembrī
plkst.18
tautas nama
lielajā zālē.

Papilduzņemšana
Ozolnieku
Mūzikas skolā!
31. augustā plkst.14
Šajā dienā iespēja iestāties
mūzikas skolā 7-12 gadus
veciem bērniem, kuri vēlas
apgūt trompetes, saksofona
vai čella spēli.
5. un 6. gadīgos aicinām mācīties sagatavošanas klasē.
Informācija un pieteikšanās
pa tālruni : 29229482 (direktore Dina Tauriņa)

Veikals
«Džinsu centrs»
Ozolniekos mainījis
adresi.
Tagad tas atrodas
Rīgas ielā 20.

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

