Ziemassvētku laiks...
Kad vārdi, ko vēlamies teikt,
tiek rakstīti sirdī,
kad atmiņām zūd
ikdienas rūgtumu garša,
kad atceramies būtisko...
Tas ir Ziemassvētku laiks.

(V.Zemītis)

Sakarā ar
LR proklamēšanas
91. gadadienu apbalvot
ar Atzinības rakstu:

• Elgu Hāzi – par ilggadīgu darbu Ozolnieku vidusskolā
• Staņislavu Jakovelu – par ilggadīgu darbu Sidrabenes pagastā
• Ilzi Krišjāni – par ilggadīgu
darbu PII «Bitīte»
• Austru Fedosejevu – par
ilggadīgu darbu Ozolnieku tautas
namā
• Zigmundu Ērmiņu – par ilggadīgu darbu SIA «Ozolnieku
KSDU»
• Ritu Baronu – par ieguldījumu
Ozolnieku novada kultūras dzīves
attīstībā
• Antonu Želnu – par ilggadīgu
darbu Teteles pamatskolā
• Dinu Štelmaheri – par ieguldījumu darbā ar jaunatni un Garozas
pamatskolas attīstībā
• Imantu Leimani – par ieguldījumu muzeja «Auči» izveidošanā
un saglabāšanā
Novada dome

Lai līgo lepna dziesma
Latvijas varoņi dzīvo
Lāčplēša dienā novadā tika go- veidoja vēstījumu par karstajām cīņām,
Tev, brīvā Latvija! (V.Plūdonis) dināti
Latvijas brīvības cīnītāji.
zaudējumiem, sāpēm un uzvaras gandarī-

Skanīgas dziesmas jauktā
kora «Līga» izpildījumā pāršalca zāli svētku sarīkojumā,
kas bija veltīts Latvijas 91.
gadadienai.
Lielā valsts jubileja sakrita ar citu
– Ozolnieku tautas nama 70. dzimšanas dienu.
Valsts – esam katrs mēs. Latvija
– ikkatra mūsu zemes pēda. Svētku
programmā grodi savijās cildinājums
valstij un novada izcilākajiem cilvēkiem, kas tika apbalvoti.
Vēstures līkloči izskanēja vārdos
un vizuālā sniegumā – gan uz ekrāna,
gan Ozolnieku Amatierteātra aktieru
pārvērtībās. Hercoga Jēkaba laiks,
ražotņu veidošanās, skolu attīstība,
kara gadi, padomjlaiks. Un, protams,
melioratoru darbības spožās vēstu-

res lappuses! Novada
izveide – cits stāsts.
Domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis
Rozītis ar lepnumu sacīja, ka tagad novada
teritorija ir 129 km2
un te dzīvo pāri par 10
tūkst. iedzīvotāju.
Kas būtu tautas
nams bez kolektīviem
un to vadītājiem? Rita
Barona izsacīja pateicību daudziem. Arī
tiem, kuri Ozolniekos savulaik lika
kultūras pamatus.
Koncertprogrammu režisore Dace
Vilne bija izveidojusi spraigu, aizraujošu un sižetiski viengabalainu:
dziesma mijās ar deju un jauno mūziķu sniegumu.
Ar varen jūsmīgiem aplausiem
skatītāji sveica «Garrozes» dejotājas.
Šikums un elegance!
Latvijas Republikas proklamēšanas pasākums Ānē noritēja daudz
piezemētāk. Mākslinieciskajā daļā to
aizpildīja dziedātāja Sandra un aktieri
Leons Krivāns un Gunārs Placēns.
Dejas prieku ienesa Teteles pamatskolas meitenes.
Aizrautīgas līksmes, dārdošu aplausu un vispārējas pacilātības te
pietrūka. Ānē kultūras tradīcijas vēl
ceļa sākumposmā.

Iedegās svecītes, gūla ziedi visu triju
Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietās
Teteles un Dalbes kapos.
Pirms 90 gadiem kaujās ar Bermonta
armiju izšķīrās jaundibināmās Latvijas
valsts liktenis. Katrai dienai, pat katrai
stundai tolaik bija neatkārtojama nozīmība. Arī cīņām pie kādreizējās Skuju
skolas, kur tagad gaišs pēc atjaunošanas
paceļas piemineklis cīņās kritušajiem
Latvijas dēliem. Lai gan Latvijas Republika bija radusies nesen, latvju puiši
bija pilni apņēmības un cerību, aizstāvot
savu valsti.
Mūzika, dziesmas, dzeja un stāstījums

jumu. Rita Barona, scenārija autore, īpaši
piedomāja, kā vēsturiskos notikumus
tuvināt skolu jaunatnei.
«Gribēju uzzināt ko jaunu». «Interesē,
kas notika šajā vietā un vispār novadā».
«Pieminekli skatu pirmo reizi. Dzirdētais
noderēs, kārtojot vēsturē eksāmenu.»
Tādas un līdzīgas domas pauda Ingars,
Monta, Beāte, Toms, Sandis, Māris,
Roberts... Šoreiz skolēnu bija krietni
lielāks pulks.
Ceļā uz rītdienu spēku dod vēsture.
Pašvaldības sarūpētā karstā tēja un
pīrādziņi bija labs spirdzinājums vēsajās
vakarstundās.
Anna Veidemane
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Novada domes novembra sēdē
Nolēma:

Nr.23 par trūcīgas ģimenes statusa pirmsskolas izglītības iestādēs».

2009. gada novembris

- Izmaksāt pabalstu Ls 50 mēnesī

- Apstiprināt saistošos notei- piešķiršanu, sociālo pabalstu un
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
sakarā ar bērna nenodrošināšanu ar
kumus «Par Ozolnieku novada brīvpusdienu piešķiršanu novada
- Atteikties no pirmpirkuma tiesī- vietu pirmsskolas izglītības iestādē
domes budžetu 2009.gadam». maznodrošinātajām ģimenēm un bām uz nekustamajiem īpašumiem: četrām personām.
- Par SIA «Ozolnieku KSDU»
valdes priekšsēdētāju apstiprināt
ALDI KLUBURU ar 2009.gada
10.novembri.
- Par Teteles pamatskolas direktori apstiprināt direktora vietas
izpildītāju
JEĻENU ŽOIDI ar
2009.gada 10.novembri.
- Apstiprināt Ozolnieku novada
domes sociālā dienesta nolikumu.
- Apstiprināt novada domes saistošos noteikumus «Par sociālās palīdzības pabalstiem 2009.gadā».
- Apstiprināt novada domes sociālo lietu komitejas sēdes protokolu

dāvanu kartes piešķiršanu skolas
piederumu iegādei.
- Apstiprināt novada domes saistošos noteikumus «Par Ozolnieku
novada teritorijas plānojumiem».
- Uzsākt Ozolnieku novada teritorijas plānojuma izstrādi.
Par teritorijas plānojuma izstrādes
vadītāju apstiprināt Ozolnieku novada
izpilddirektoru Pēteri VEĻECKI.
- Apstiprināt līgumu par novada
domes un SIA «Ozonia» līguma
laušanu.
- Apstiprināt saistošos noteikumus
«Bērnu uzņemšana Ozolnieku novada

Būvvalde

Par transporta izdevumu segšanu

Oktobrī
ekspluatācijā
pieņemti objekti:
- Vienģimenes
dzīvojamā ēkas 2
- Tilti 1
Kopā: 3

2009./2010. mācību gadā
Ozolnieku novadā dzīvojošiem dažādu mācību iestāžu
audzēkņiem novada domes
lēmums sedz transporta izdevumus, kas ir precizēti.
Segt Ls 12 mēnesī:
1) kuri apgūst pamatizglītību (tikai dzīvojošiem Ozolnieku pagastā)
un vidējo izglītību Jelgavas pilsētas

Jauna amatpersona

Latiņa jāpaceļ augstāk!
Jau mēnesi SIA «Ozolnieku
KSDU» valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda Aldis
Kluburs.
Beidzis LLA Hidromeliorācijas
fakultāti, strādājis LLA, no 1995.
gada līdz 2007.gadam bijis iesaistīts uzņēmējdarbībā. «Ozolnieku
KSDU» strādā kopš 2008.gada
februāra.
Kāds ir jaunā vadītāja darbības
redzējums? Iespaidi, pārņemot
komunālo saimniecību?
Komunāldienesta mantojums ir sakārtota siltumsaimniecība. Esam piektie lētākie Latvijā
siltuma tarifa ziņā. Salīdzinot,
piemēram, ar «Fortum Jelgava»,
siltuma tarifs mums ir aptuveni
par 20% lētāks.
Mūsu uzņēmums ir ceļā uz ES
direktīvām atbilstošas ūdenssaimniecības izveidi. Problemātiska
ir dzīvojamo namu apsaimniekošana.
Uzskatu, ka mums ir darba spējīga komanda, kas ir priekšnosacījums un potenciāls attīstībai.
Kādus saskatu pirmos soļus?
Visupir ms – absolūti pilnīga
iestādes datorizācija, kas ir nepieciešams, lai intensificētu darbu.
Nākamais – darbs ar māju vecākajiem, ciešas sadarbības izveide,
kā rezultātā tiks piedāvāts korekts
namu apsaimniekošanas budžets
2010.gadam. Ir cerības nākamajā

gadā uzsākt kohēzijas projekta
«Būvniecības sadaļu».
Viena no iecerēm ir ieviest attālinātas vadības sistēmu.
Sev esmu izvirzījis uzstādījumu
«Latiņa jāpaceļ augstāk» - runa ir
par komunikāciju starp mums, kā
sadzīves pakalpojumu sniedzēju,
un iedzīvotājiem – mūsu darba
devēju. Tā ir atgriezeniskā saite!
Neviena sistēma nevar darboties,
ja nav nodrošināta atgriezeniskā
saite! Komunikācija ir šī atgriezeniskā saite.

«Dižmaņi», Kļavu iela 5, «Trejliepas»,
«Mieriņi» (Cenu pag.), «Aizupe» 29
(Ozolnieku pag.).
- Atbalstīt grāmatas «Sibīrijas bērni» izdošanu iegādājoties.
- Atbalstīt starptautiskās sacensības daiļslidošanā, kas notiks OZO
Ledus hallē.
- Atbalstīt Jelgavas specializētās
peldēšanas skolas divu audzēkņu piedalīšanos starptautiskās peldēšanas
sacensībās Vācijā.
- Atbalstīt Jelgavas specializētās
peldēšanas skolas audzēkņa piedalīšanos treniņu nometnē Portugālē.

- Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai jaunas adreses: «Transformatora
ēka TP-6412» (Cenu pag.), «Laukvidi», «Transformatora ēka TP -6434»,
«Transformatora ēka TP-6446»,
Emburga, (Sidrabenes pag.).
- Finansiāli atbalstīt L atvijas
valsts aizsardzības fondu «Lāčplēsis».
- Pieņemt zināšanai pašvaldības
izglītības speciālista Ulda Gāles
informāciju par novada pašvaldības
piedalīšanos projektā «Bērnu un
jauniešu dienas centra izveide pie
Teteles pamatskolas».

skolās ar apmācību krievu valodā;
2) kuri apgūst vienlaicīgi profesionālo vidējo izglītību Jelgavas
pilsētas arodapmācības mācību
iestādēs;
3) kuri apgūst izglītību Jelgavas
pilsētas internātskolās un Jelgava
speciālajā skolā.

sionālo un vidējo izglītību ārpus
Jelgavas pilsētas arodapmācības
mācību iestādēs;
2) kuri apgūst izglītību internātskolās (ar īpašām vajadzībām) ārpus
Jelgavas pilsētas;
3) kuri apgūst izglītību Murjāņu
sporta internātskolā.

Segt Ls 15 mēnesī:
1) kuri apgūst vienlaicīgi profe-

Sarmīte Strode,
sociālā dienesta vadītāja

Ticot izglītība spēkam
Teteles pamatskolas vadību
pārņēmusi Jeļena Žoide.
J.Žoide par skolotāju Teteles pamatskolā nostrādājusi 20 gadus, mācot
matemātiku un informātiku.
Kādu skolas attīstību saskata jaunā
mācībiestādes vadītāja?
- Pārņemu skolu, kas ir labā līmenī.
Par to paldies iepriekšējam direktoram Antonam Želnam!
Teteles pamatskolā ir stabils pedagogu kolektīvs, gandrīz visiem
skolotājiem ir vērā ņemams darba
stāžs, uzkrāta pieredze. Mani kolēģi
prot veidot labas attiecības ar skolēnu
vecākiem, kas arī ir svarīgs priekšnoteikums sekmīgai skolas darbībai.
Mūsu skolai ir īpaša specifika
– esam divplūsmu mācībiestāde,
tātad pieejai darbā jābūt sevišķi radošai, un to mēs spējam nodrošināt.
Protams, vienmēr ir jādomā par jaunām iespējām, risinājumiem, darba
pilnveidošanu.
Vēlos izsacīt vislielāko atzinību paš-

valdībai, sniedzot mums iespējamu un
pat gandrīz neiespējamu palīdzību.
Apzināmies krīzes uzliktos žņaugus,
arī skolām, taču novada domes prioritāte ir atbalsts izglītībai.
Izpratne par izglītību kā visa attīstības pamatu un galveno vērtību
man dod gan spēku, gan cerīgu skatu
uz nākotni.

Saimnieciskās aktivitātes
- SIA «Katleri» nodevusi ekspluatācijā gājēju tiltu pāri Iecavas upei.
Īpaši pateicīgi par to ir Ozolnieku
vidusskolas skolēni, no kuriem
daudzi dzīvo otrpus upei.
- Notiek iepirkums par daļēju
gājēju ietvju remontu Skolas ielā,
sākot no katlu mājas līdz Zaļajam
namam. Šajā posmā tiks ierīkoti
ātruma ierobežojuma vaļņi.
- Notiek sarunas ar SIA «Cramo»

par iespēju izveidot pirmsskolas
iestādei no tipveida moduļiem,
lai nodrošinātu 100 vietas novada
bērniem.
- Sakarā ar pašvaldības iestāžu
ieinteresētību novadam tiks piesaistīti vēl desmit 100 latu stipendiāti
– cilvēki, kuriem nav darba.
- Sācies darbs pie novada jaunā
teritorijas plānojuma, kas ilgs aptuveni divus gadus.

2009. gada novembris
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Labāk administratīvo protokolu neignorēt!
Septembrī novada dome ar
lēmumu apstiprināja administratīvo komisiju piecu cilvēku
sastāvā.
Komitejas sēdes notiek reizi mēnesī. Septiņas dienas pirms sēdes
tiek izsūtīti uzaicinājumi ierasties
personām, kuras ir saņēmušas administratīvo pārkāpumu protokolu.
Ja iedzīvotājs ierodas, un administratīvajai komisijai sniedz paskaidro-

jumus pārkāpuma sakarā, komisija
izvērtē atbildību pastiprinošus vai
atbildību mīkstinošus apstākļus,
un tikai tad piemēro adekvātu soda
mēru.
Ne vienmēr sods tiek piemērots
protokolā norādītajam, kas atbilst
Administratīvo pārkāpumu kodeksā minētajām sankcijām. Nereti ir
gadījumi, kad komisija vadās pēc
novada saistošajiem noteikumiem
«Ozolnieku novada teritorijas lab-

iekārtošana, uzturēšana un aizsardzība»
Turpretī, ja attiecīgā persona uz
komisijas sēdi neierodas, tad komisija piemēro soda sankcijas atbilstoši
Administratīvo pārkāpumu kodeksa
attiecīgajiem pantiem.
Administratīvā komisija lūdz ielāgot, ka ierasties pēc uzaicinājuma ir
saprātīgāk, nekā pēc sēdes, kad jau ir
pieņemts lēmums par uzlikto sodu.
Tad, kad lēmums jau ir pieņemts,

komisija to atcelt vairs nevar, nav
tiesību. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavā,
Atmodas ielā 19 mēneša laikā.
Ja lēmumā norādītā soda nauda
netiek samaksāta, to piedzen tiesu
izpildītājs bezstrīdus kārtībā.
Ir vērts padomāt!
Genoveva Celma,
administratīvās
komisijas priekšsēdētāja

Aktivizējas biedrība «Lāčplēsis»
Laimonis Zalcmanis, kādreizējais kolhoza priekšsēdētājs
un Sidrabenes pagasta vadītājs,
nesen ir kļuvis par Latvijas
valsts Aizsardzības fonda biedrības «Lāčplēsis» Jelgavas nodaļas valdes priekšsēdētāju.
Par biedrības mērķiem un darbību
stāsta L.Zalcmanis, kurš pats sevi piesaka kā īstenu garožnieku – un nevis
garoznieku – Garozas iedzīvotāju.
- Biedrība ir dibināta pirms sešiem
gadiem. Tā pulcē bijušos karavīrus,
lai apzinātu viņu dzīves apstākļus,

rosinātu vīrus un sievas aktīvai darbībai, popularizējot Latvijas brīvības
idejas, patriotisma izjūtas pret savu
tēvzemi, kas īpaši nepieciešams mūsu
jaunatnei. Tieši ar šādām domām tautā
dosimies ar savu karogu, kas vēl top.
Esam 36 biedri, septiņi – no Sidrabenes pagasta, centīsimies piesaistīt
arī Ozolnieku ļaudis.
Mēs nešķirojam, vai karavīrs bijis
vienā vai otrā pusē, kādās armijās
nācies cīnīties vai dienēt. Biedrībā
ir gaidīti arī bijušo karavīru ģimenes
locekļi, kā arī visi, kuriem Latvijas
vārds ir svēts, kuri izjūt mīlestību pret

Skanēja karavīru dziesmas
11.novembrī Sidrabenes pagastā
notika Lāčplēša dienai veltīts pasākums. Salgales un Garozas pamatskolu audzēkņi kopā ar skolotājiem no
Garozas tilta devās lāpu gājienā uz Vareļu pieminekli, kur tika iedegti divi
ugunskuri un notika svinīgs piemiņas brīdis par godu Latvijas armijas
kritušajiem karavīriem. Kopā ar jaukto kori «Svīri» un abu pamatskolu au-

dzēkņiem pasākuma dalībnieki dziedāja karavīru dziesmas. Godinot
11 kritušo kadetu piemiņu, nolikām
svecītes un ziedus pie pieminekļa.
Paldies LVAF «Lāčplēsis» Jelgavas
nodaļas priekšsēdētājam Laimonim
Zalcmanim par noorganizēto skaisto
svētku salūtu pie Vareļu pieminekļa.
Anda Plīkša,
kultūras darba organizatore

mūsu zemīti.
Protams, līdzīgs uzstādījums ir arī
virknei citu sabiedrisku organizāciju,
kam Latvijas patriotisms ir darbības
pamatā. Biedrību apvienošanās, cieša sadarbība būtu lietderīga. Sliktu
piemēru rāda partijas. Latvijā par
varu cīnās desmitiem partiju, arī
nacionālpatriotiskās kopēju valodu
neatrod – pilnīgi pretēji politiskajai
ainai ASV vai Lielbritānijā. Spēks
aiziet svilpē, cieš tauta. Vai paši
politiķi to nesaprot? Grūtā vienošanās par lēmumiem un kašķi valsti
nestabilizē.

Rītdiena pieder jaunatnei. Mūsu
darbību izvēršot, uzrunāsim jauniešus,
arī novadā.
Zinu, ka Ozolniekos dzīvo vairāki
vīri, kuru ieguldījums jaunatnes patriotiskajā audzināšanā ir ļoti augstu
vērtējams. Ar šiem cilvēkiem centīsimies rast kopēju valodu.
Jāaktivizē zemessargu kustība. Es
pats esmu zemessargs kopš Zemessardzes izveidošanas 1991.gadā. Sidrabenē ir vairs tikai 5 aktīvi vīri.
Šis laiks prasa katram rīkoties
pašam savā vietā – pēc iespējām, pēc
spēkiem.

Kādu finansējumu
atvēlēsiet Ziemassvētkiem?
Biruta:
- Samaksāšu visus komunālos rēķinus, tad par to, kas
paliks pāri, klāšu galdu. Arī dāvaniņas būs pieticīgas.
Taču Ziemassvētki tā kā tā ir gaidīti un skaisti svētki.
Ir taču bijuši arī daudz grūtāki laiki!

Dace:
- Pie kopīgā galda pulcēsimies visa ģimene, padsmitiem cilvēku. Protams, ka
šodien taupa ikviens! Bet vai
tas lai būtu šķērslis svinēt svētkus? Esmu restorāna, viesnīcas un SPA īpašniece. Ziemassvētku vakarā tas viss būs slēgts. Taču sūdzēties, ka decembrī
trūktu apmeklētāju, nevaru. Krīzes apstākļos nākas
vairāk strādāt, radoši domāt.
Ozolnieku tautas namam
Projekta kopējās izmaksas plātiek rekonstruēts jumta se- notas Ls 181019,71, no kurām 75%
Daina:
gums.
segs Eiropas lauksaimniecības
- Ziemassvētkus svinēsim tuvinieku lokā. Pēc
fonds lauku attīstībai (ELFLA) un
profesijas esmu konditore, ilgu laiku biju arī pavāre.
Kāds tam pamatojums, skaidro valsts budžets. Pašvaldības finanPagatavošu ruleti, vistiņu piepildīšu ar āboliem un plūnovada būvvaldes vadītājas viet- sējums – Ls 76568,05.
mēm, uztaisīšu salātus. Nekādu lielo naudu šāds galda
nieks Antons Rampāns:
klājums neprasa. No liela svara ir pievilcīgs skats – to
Vecais jumts bija caurs,
es panāku ar egļu zariņiem, svecēm, skaistām salvepraktiski katru gadu tika «lāpīts».
tēm. Papūlēties gan nākas, un izdomu tas arī prasa.
Tiek klāts skārda jumts gandrīz
1000 m2 platībā, vienlaicīgi arī
siltināts.
Jānis:
Jumta izbūvēm tiek nomainīti
- Ziemassvētku galdam vecāku mājās naudiņa žēlota
logi, atjaunotas koka detaļas. No
netiks!
Pasēdēšana pie galda ir tak pats svarīgākais!
jauna tiks izbūvēta lietusūdens
Agrāk, ko iedomājos, to arī pirku, šodien «jāštuko». Ja
novadīšanas sistēma un ierīkotas
nav cūkas šņukura, var ēst zirņus ar speķi.
sniega aizturēšanas barjeras.
Būvdarbus veic SIA «Obex»,
līgumdarbu summa ir 21 tūkst.
latu. Nodošanas termiņš – šī gada
nogale.
Projekta «Tautas nama rekonstrukcija un gājēju – veloceliņa
Edgars:
izbūve Ozolnieku novadā» paredz
- Svētkos kopā būsim visa ģimene. Nešaubos, ka
gan tautas nama seguma rekonsbūs zirņi, gaļas ēdieni, noteikti arī saldumi. Salīdzitrukciju, gan gājēju – veloceliņa
not ar aizvadītajiem gadiem, būsim taupīgāki, taču
celiņa izbūvi gar Rīgas ielu no
šampanietis glāzēs dzirkstīs!
Ziedoņa ielas līdz Skolas ielai.

Tautas namam rekonstruē jumtu
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Ar sibīrieša tvērienu
- Amatpersonas mēdz iztaujāt
- Pašvaldībā iedibinājāt jaunu
pēc pirmajām 100 darba dienām, tradīciju...
šim laikam klāt jau «astīte».
- Reizi nedēļā pašvaldības strukKāds bijis šis darba cēliens?
tūrvienību un iestāžu vadītāji tie- Saspringts. Nācās mazināt no- kas, lai gūtu informāciju par aktuavada budžetu, pārskatīt izglītības litātēm, izsacītu savus vērtējumus
iestāžu darbinieku algas, izvērtēt un priekšlikumus, kā labāk risināt
funkcijas, optimizēt štatu saraks- jautājumus.
tus.
Mani neapmierina līdzšinējā
- Ko bija grūti pieņemt?
informācijas aprite starp novada
- Arī patlaban nepieņemama ir iestādēm – dokumentu ceļš ir pārāk
birokrātija, kas ir obligāta pašval- ilgstošs. Domāju pats, un ierosinu
dību darbībā. To jau apzinājos, esot citiem gudrot, kā šo procesu efektiCenu pagastā deputāta statusā. Man vizēt, lai mēs operatīvi spētu pildīt
ir liela ražošanas vadītāja pieredze «Likumu par pašvaldībām».
atbildīgos amatos, krietns rūdījums,
Sistēma darbojas, informācija tiek
bet vienalga birokrātiju pieciešu kā saņemta, taču kā pieņemtos lēmuzobu sāpes. Iedzīvotāji no mums, mus nogādāt arī uz pastarpinātām
pašvaldības darbiniekiem, gaida iestādēm, ne tikai uz adresātu?
operatīvu jautājumu risinājumu,
- Budžeta veidošana šobrīd ir
taču nākas respektēt priekšrakstus. sarežģīts uzdevums...
Ar prātu jau var saprast – birokrā- Uzsvars tiks likts uz sociālo sfētiskā pieeja ir nepieciešama, lai ru. Domājam par jaunu pirmsskolas
netiktu pieņemti sasteigti lēmumi vietu izveidi. Steidzamies ieguldīt
un vērā tiktu ņemti dažādi aspekti naudu celtniecības darbos un reun viedokļi.
montos – krīzes radītās iespējas ir
- Sarūgtinājuma brīži?
jāizmanto.
- Ir nācies pieņemt atteikumus,
- Varbūt pāriesim no amatjo šobrīža ekonomiskā situācija personas atbildības uz privāto
novadā un valstī ir radikāli atšķirīga dzīvi.
no iepriekšējiem gadiem. Noraidīju- 1949.gadā mani vecāki tika izsūmus man nācies izskaidrot ar visai tīti no Krāslavas apriņķa uz Sibīriju
smagu sirdi. Sarūgtina, ja nākas par to, ka tēvs bija zemnieks, kas
atteikt.
prata saimniekot. Atgriezos Latvijā
- Kāds ir izpilddirektora lomas sešu gadu vecumā.
redzējums?
Ģimenē bijām 4 bērni, es biju
- Raudzīties, lai visas domes jaunākais, ģimenes luteklītis. Vecāki
struktūrvienības un pašvaldības centās mani pasargāt no Sibīrijas
iestādes precīzi pildītu savas funk- skarbuma. Pirmo gadu mitinājāmies
cijas. Varu apgalvot, ka te pārsvarā zemnīcā. Vēlāk tēvs uzcēla māju ar
strādā zinoši un atbildīgi cilvēki, niedru jumtu. Pelnot iztiku, tētis strāir izveidojušās lietišķas darba at- dāja ļoti garas darba stundas. Viņš bija
tiecības.
gan prasmīgs zemes kopējs, gan atzīts
Pa šo laiku man ir izdevies iepa- galdnieks, namdaris un mūrnieks
zīties ar visām
– cilvēks ar zelta
pašvaldības ie
rokām. Galvenais
P.Veļeckis par sevi
stādēm, apzināt
- dzimis 1953.gadā Sibīrijā, Om- – ar atsaucīgu sirto problēmas.
di, to izjutām mēs,
skas apgabalā.
Notiek veik- 1960.gadā atgriezos no izsūtī- bērni, to novērtēja
smīga projektu juma ar ģimeni Latvijā.
ciema ļaudis. Pēc
realizācija, kas
- 1976.gadā pabeidzu Rīgas Poli- darba kolhozā tēvs
i r i e p r i e k š ē j ā tehnisko institūtu, mašīnbūves in- piepelnījās, mūrēsasaukuma de- ženiera ekonomista specialitātē. jot krāsnis, stiklojot
putātu nopelns,
- Četrarpus gadi nostrādāti logus, izgatavojot
piemēram, Sko- rūpnīcā RAF par inženieri plāno- m ē b e l e s . To l a i k
las ielas rekons- tāju, pēc tam biju ražošanas biroja modē bija etažeres,
tr ukcija, Ozol- vadītājs līdz 1981.gadam.
tās taisīt pat tālā
nieku vidussko- 1981. – 2009.gads – Ānes apkaimē prata tikai
las piemērošana rūpnīcā, atbildīgos posteņos būv- mūsu tētis.
bērniem ar īpa- materiālu ražošanā.
Kā Sibīrijā, tā arī
šām vajadzībām,
jaunuzceltajā
mājā
- Jau 5 mēnešus Ozolnieku noGarozas skolas vada domes izpilddirektors.
Latvijā, kas arī bija
sporta zāles
- Precējies, ir 2 bērni un 2 viņa roku darbs,
renovācija, PII mazbērni.
visas mēbeles bija
«Saulīte» rotaļtikai tēva gatavol a u ku m u i z b ūtas.
ve, divu gājēju tiltu atjaunošana.
Tēva gudrā galva un viņa darba
Diemžēl valdības neizlēmības dēļ prasme nodrošināja nedaudz viegir piebremzēts lielais ūdens apgā- lāku izdzīvošanu izsūtījumā.
des un kanalizācijas projekts – pie
- Un paša darba gaitu sāpirmās izdevības virzīsim to tālāk. kums?
Vides ministrija ir apstiprinājusi
- Sibīrijā. Vakaros mums visiem
mūsu izstrādāto projektu. Par divu bērniem bija pienākums pulēt izgapirmsskolas iestāžu siltināšanu tavotās mēbeles. Tā kā politūra bija
mums ir piešķirts ES finansējums ķepīga, nācās strādāt ļoti veikli, ne
Ls 139 tūkst. apmērā.
brīdi neapstājoties. Arī man, pašam
Patlaban vissvarīgākais ir izstrā- mazākajam, iedalīja savu normu,
dāt budžetu 2010.gadam. Tas ir nekādu atlaižu nebija. Uz mūžu
mans tiešais pienākums.
guvu mācību, ka ikviens darbs jāpa-

veic pēc vislabākās sirdsapziņas.
Mūsu draudzīgās ģimenes paspārnē es Sibīrijas grūtumus tā
īsti neizjutu. Tos pilnībā izbaudīju,
atgriežoties Latvijā, jo īpaši vēlmē
iegūt augstāko izglītību.
Viens atgadījums: skolā, sacerējumā par Ļeņinu, atļāvos izsacīt
domas, kas nebija pieņemamas
valodas skolotājai. Labu gribēdama,
skolotāja atnāca uz mūsu mājām,
lūdza vecākus likt man domrakstu
pārrakstīt. Tā kā biju 17 gadus vecs,
jau ar savu patstāvīgu spriešanu, to
darīt kategoriski atteicos.
Sekas? Nevarēju iekļūt augstskolā, kuru biju iecerējis.
Vecāki bija dziļi ticīgi cilvēki,
ar nelielu izglītību, tomēr panāca
to, ka visi bērni ieguvām augstāko
izglītību.
Garīgais mantojums no viņiem
– visu dzīvē ir jāiegūst ar savām
rokām un galvu, nepaļaujoties ne
uz valsti, ne uz labo tēvoci.
- Cik lieti ražošanā gūtās atziņas noder pašvaldības darbā?
- Jebkura ražošana, jo īpaši nepārtrauktais ražošanas cikls, cilvēkā
ieaudzina lielu atbildības sajūtu.
Tavā vietā neviens cits lēmumus
nepieņems! Tā tas ir arī šeit.
Mana darbadiena nebeidzas pēc 8
stundām.
Savos vadītāja darba gados esmu
ieguvis prasmi sastrādāties ar dažādiem cilvēkiem, veidot un saliedēt
kolektīvu, plānot ražotnes attīstību,
izvērtējot dažādus riskus, spēju
ieklausīties citu viedokļos. Nekad
nevienu atbildīgu lēmumu neesmu
pieņēmis vienpersonīgi. Esmu
sapratis – ja speciālistu iesaista
lēmuma pieņemšanā, tad viņš jūtas
līdzatbildīgs, uzticētais pienākums
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tiek labāk pildīts.
- Ko nozīmē būt vadītājam?
- Tas nozīmē izveidot darbības
mehānismu, kas nodrošina darbu
izpildi, pašam vadītājam procesā
neiejaucoties. Pamatnoteikums:
vadītājam perfekti jāpārvalda savas
darbības sfēra.
- Pašvaldības darbinieki ir
ievērojuši, ka izpilddirektoram piemītot lieliska humora
izjūta.
- Man patīk anekdotes, tās es zinu
lielā vairumā. Kad nākas kliedēt
spriedzi vai nesaprašanos – anekdote
ir labākais līdzeklis! Humors vai joks
vietā noņem situācijas asumu, mazina agresivitāti un stresu. Asprātība
ir efektīvs ierocis, bet to ir jāpielieto
ļoti uzmanīgi, neaizvainojot otru.
- Vaļasprieks?
- Ļoti patīk palasīt labu grāmatu,
jo īpaši vēsturisku darbu. Cienu arī
daiļliteratūru. Dzejošanu, kas bija
mīļa nodarbe, gan esmu pametis
novārtā. Protu novērtēt kvalitatīvu
mūziku, žanri var būt dažādi. Pats
esmu dziedājis korī un ansamblī.
Šad tad uzspēlēju ģitāru. Tīksmē
noperos ar slotu pirti! Atpūšos,
vadot automašīnu.
- Ziemassvētki Veļecku ģimenē?
- Tā ir reize, kad satiekamies visa
ģimene. Ziemassvētki manu vecāku
ģimenē allaž bijuši īpaši svētki. Man
sals un sniegs atgādina bērnību
Sibīrijas plašumos.
- Vēlējums novada ļaudīm?
- Novēlu ikvienam sirdsmieru
un optimismu. Grūtus laikus esam
pārdzīvojuši ne reizi vien. Dzīve
katram no mums ir viena vienīgā.
Tā ir jāizdzīvo šodien!
Anna Veidemane
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Partnerībā ar vācu kolēģiem
Politehniskās apmācības
būtība VFR ir cilvēka sagatavošana dzīvei, ietverot visus izglītošanās etapus: bērnu dārzu,
pamatskolu un tālāko zinību
apguvi visas dzīves garumā.
Šajā sistēmā ietilpst pirmsskolas pedagoģijas pamatlicēja
Fridriha Frēbeļa pedagoģiskā
koncepcija, kas savu pielietojumu ir atradusi ASV, Anglijā,
Japānā, Ķīnā un citās valstīs.
Arī PII «Zīlīte».
Šādā sakarībā vācu speciālistu
delegācija ieradās Ozolniekos.
Pirmie kontakti starp PII «Zīlīte»
un vācu bērnudārzu pedagogiem
iesākās pirms sešiem gadiem.
Šoruden viesu sastāvā bija dažādu
izglītības etapu pārstāvji, arī organizācijas «Jugendsozialwerk» speciālists.
Delegācijas vadītājs – F.Frēbeļa starptautiskās akadēmijas vadošais speciālists Normans Kīns, kurš izsacīja
gandarījumu par veiksmīgo sadarbību
ar Ozolnieku novadu.
Darba programma bija plaša – PII
«Zīlītē» domu apmaiņa par pirmsskolas un sākumskolas sadarbību,

Ozolnieku vidusskolā – iepazīšanās
ar skolas darbību, Teteles pamatskolā – informātikas un karjeras
programmu īstenošanas ceļi. Salgales
pamatskolā viesu uzmanību īpaši
saistīja garīguma audzināšana skolā,
bet Garozas pamatskolā – iespējas
skolēnu karjeras izvēles programmu
izveidē.
Novada izglītības iestāžu vadītāji
tikās Ozolnieku tautas namā, lai
izvērtētu informāciju, vienotos par
turpmāko sadarbību projektu ietvaros. Diskusiju vadīja novada izglītības
speciālists Uldis Gāle, ievirzot domu
apmaiņu 3 aspektos: pirmsskolas un
sākumskolas sadarbība, profesionālā
orientācija, izglītības iestāžu partnerība.
Latvijā diskutabls ir jautājums – ko
darīt ar septiņgadniekiem, vai viņiem
optimālāk izglītoties būtu skolā vai
pirmsskolā? Jaunu pedagoģisku pieeju jārod darbam apvienotajās klasēs.
Skolēniem pietrūkst sociālās prasmes
un iemaņas. Kurās klasēs sākt profesionālo orientāciju? Ļoti svarīgu
jautājumu jaunu izglītības nostādņu
veidošanā ir ne mazums.
Viesu delegācijas vadītājs atzina,
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ka arī viņu zemē ir līdzīgas problēmas, taču «šodien pasaule tuvinās,
kopdarbība ir reāla, un mēs jau esam
to izdarījuši.»
Rosīgas diskusijas sākās, noskaidrojot, kuros jautājumos kādas ir
pieejas, to izvērtējums. Pamatatziņa
– ir jāvienojas par projektiem – jeb-

kura partnerība ir konkrētu cilvēku
sadarbība. Tika atbalstīta ideja par
vienošanos, kas jānoslēdz starp
F.Frēbeļa starptautisko akadēmiju un
Ozolnieku pašvaldību.
Novada Mūzikas skolas audzēkņi
sniedza koncertu, ko viesi novērtēja
ļoti atzinīgi.

pašapkalpošanās jomā, piemēram,
bērns pats izvēlas, ko un cik ēdīs.
Šādu pieeju – praktisko iemaņu
veidošanu nodrošina attīstošās spēles, daba un dabas materiāli.
Saskaņā ar F.Frēbeļa pedagoģisko
koncepciju skolotājam ir jābūt bērna
sadarbības partnerim. Jaunā pieeja vislielākajā mērā skar arī skolotāju palīgus,
kopīgi radot apstākļus bērnu patstāvīgai
darbībai. Tas nenākas viegli.
Ar slavenā vācu pedagoga me-

todi esam iepazīstinājuši arī bērnu
vecākus, lai arī mājās jaunajā audzināšanas sistēmā nebūtu pārrāvums. Vecāki ir nevaļīgi, steiga
un aizņemtība. Un tomēr ir jāspēj
atrast laiku bērnam, viņu uzklausīt
ar ieinteresētību un pacietību.
F.Frēbeļa sistēmas filozofiju var
izsacīt 3 vārdos: domāt, just un darīt. Cilvēks attīstās ar galvu, rokām
un sirdi – tam visam jābūt harmonijā. Uz to arī tiecamies ikdienā.»

Domāt. Just. Darīt
Tieši pirms gada PII «Zīlīte» veiksmīgi nostartēja
starptautiskajā auditā un
iestāde ieguva Fridriha Frēbeļa vārdu.
Kādas bija turpmākās norises,
vērtē PII «Zīlīte» vadītāja Evija
Uzare.
Vadītāja savu ieskatu sniedz
alegorijās: «Iegūstot Frēbeļa sertifikātu, iestādījām koku. Tā pirmos

ziedus ieraudzījām šogad, patiesībā
– sava darba augļus. Par izmaiņām
liecina telpu vizuālais noformējums, taču galvenais ir darbs ar
bērniem, izmaiņas mūsu domāšanā.
Tagad katram uzdevumam, katram
darbiņam pamatā ir jēgpilns pamatojums.
Bērniem dodam izvēles iespējas.
Jo lielāka izvēle, jo lielāka ieinteresētība iegūt vairāk praktiskās
iemaņas. Tas lieliski īstenojas

«Devītie» deputātu krēslos
Sociālās zinības ir mācību
priekšmets, ko apgūst 9. klasē. Programmā ir iekļauta
tēma par pašvaldībām.

da noritēja Ozolnieku vidusskolas
9.b klasei. Savas skolotājas Gunas
Stūrmanes vietā stājās novada
mērs Māris Ainārs, bet par klasi
kļuva domes zāle, kur parasti
Neierastā vietā kāda mācību stun- sēdes notur deputāti. «Devītie»

- potenciālie tautas varas pārstāvji
– ieņēma krēslus, lai... pieņemtu
lēmumus svarīgos jautājumos.
Taču vispirms stingrais skolotājs Ainārs veica zināšanu
pārbaudi: cik Latvijā novadu, cik
pilsētu, cik Ozolnieku novadā
iedzīvotāju, kāds ir Ozolnieku
budžets, un kāda daļa no tā iedalīta izglītībai. Saskaitīt visas
izglītības iestādes, izrādījās, īsti
ciets rieksts.
Novada izpilddirektors Pēteris
Veļeckis iepazīstināja ar arhitektes prof. Dr. Aijas Ziemeļnieces
izstrādāto Ozolnieku vidusskolas
pārbūves projektu.
Atturīga bija vēlme izteikties,
arī debatēs paust savas domas
gribēja maz «deputātu». Taču tad
maisam gals bija vaļā: skolā vajagot
peldbaseinu, kafejnīcu, mūzikas un
matemātikas kabinetus, plašu zāli,
pirmklasniekiem – rotaļu un spēļu
telpu. Sekoja balsojums – visas
idejas tika akceptētas.
J a u n i e « d e p u t ā t i » i e l ū ko j ā s

pēdējās domes sēdes protokolā
– darba kārtībā 39 jautājumi. «Ir ko
turēt!» - atziņa bija vienbalsīga.
Stundas vadītājs atgādināja, ka
tikt deputātu krēslos var ar čaklām
rokām, gudrām galvām un patriotismu sirdī.
Ar kādiem secinājumiem skolēni
atstāja pašvaldību? Jēkabs: «Ieguvu priekšstatu, kas ir dome, un ko
dara deputāti.» Robertam licies
tik aizraujoši iejusties deputātu
«ādā». Sintija esot sapratusi, ka
tautas priekšstāvju darbs esot
grūts, bet viņa labprāt to dienās
uzņemtos. Kitija: «Sapratu, kas
ir komitejas. Mēs ielūkojāmies
speciālistu kabinetos. Par skolas
pārbūvi varējām izsacīt savus viedokļus. Tā bija vērtīga stunda!»
Skolotājai G.Stūrmanei ideja paviesoties pašvaldībā esot radusies
Latvijas dzimšanas dienas sakarā.
Latvija ir arī Ozolnieki! Šādā praktiskā nodarbībā teorētiskā viela skolēniem kļūst daudz saprotamāka.»
Anna Veidemane
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Dzīvot balti, dzīvot gudri
Latviešu folklora tika radīta
laikos, kad nebija podziņu, ko
nospiest, un tai bija mērķis
– ielīksmot un izklaidēt cilvēkus, dzīvot balti, likt pārdomāt cilvēka ciešo saistību ar
dabu, izjūtot bijību pret visu,
kas apkārt.
Šogad kā prioritāti PII «Zīlīte»
izvēlējās «Latviešu folkloras elementu pielietojumu bērnu apmācības procesā».
Pasākumi un aktivitātes plānotas
visa gada garumā.
Bērnu rīti sākas ar tautasdziesmu
apguvi «Rīta apļa» laikā. Nodarbībās
tiek iepazīti un no dažāda dabas
materiāla izlikti tautas ornamenti,
pārrunāti latviešu ticējumi un parunas, minētas mīklas. Bērni izzinājuši
maizītes ceļu no uzarta lauka līdz
smaržīgam maizes klaipam.
Vēl šodien visiem prātā ēdienu
gatavošanas konkursi - «Satikšanās
Kārumnieku ielā» «Zīlītē», kurā
visi kolektīvi gatavojām rupjmaizes

kārtojumu, un «Aizsēdos aiz galdiņa rudentiņu daudzinot» (filiālē)
– katras grupas gatavotām zirņu
pikām, sakņu salātiem un kopīgu
degustāciju.
Miķeļos pie bērniem baltā zir-

gā atjāja pats Miķelis, (kurš tika
atpazīts kā sporta skolotāja Dace)
un piedāvāja visiem ļoti darbīgu un
jautru rītu: ripinājām kāpostgalvas
vārtos, metām ābolus mērķī, nesām
cauri tunelim burkānus īsti latviskā
garā.
Jauka izvērtās rudens talka «Nepiekusa man rociņas pulciņā strādājot», kurā aktīvi iesaistījās bērnu
vecāki. Jestrai latgaļu tautas mūzikai
skanot, darbs tika padarīts skaitītās
minūtēs. Tēja tovakar tika dzerta
krietni ilgāk, jo negribējās šķirties.
Mārtiņos iepazinām tautas rotaļas.
Dažu grupu bērni savu prieku dalīja
ar apkārtējiem - «Sienāži» un «Eži»
koncertēja pagastmājā, bet filiāles
bērni devās ciemos uz pansionātu.
Ziemassvētku priekšvakarā mēs,
«zīlītes» - lielas un mazas – novēlam
latviski tīras un gaišas sajūtas iznest
cauri laikam, kas nevienam neliekas
viegls. Varbūt pa labam vārdam vai
piparkūkai no svētku galda atvēlēt
tiem saviem kaimiņiem vai apkārtnē
esošajām ģimenēm, kurām svētku
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sajūtu kavēs apziņa, ka nav ko ielikt bērna dāvanu paciņā vai naudas
nepietiek pat pieticīgam svētku
galdam. Arī tā ir latvieša prasme
– prast dalīties tajā mazumiņā, kas
mums pieder.
Bet, domājot par nākotni – maijā,
noslēdzot mācību gadu, noteikti
atkal notiks nu jau tradicionālais
«Zīlītes» ģimeņu pasākums, kurš
šogad tiks saistīts ar folkloru.
Uz šo pasākumu ielūdzam visus
avīzes lasītājus, tos, kuri vēlēsies
tās pozitīvās sajūtas, ko dod kopā
pārdzīvotas emocijas. Pasākuma
datumu aprīlī varēsiet uzzināt gan no
«Zīlītes» pedagogiem, gan sekojot
līdzi notikumiem bērnudārzā www.
ozolnieki.lv – PII «Zīlīte».
Un, lai gan mūsu mājās, gan Ozolnieku novadā ir kā tautasdziesmā:
Dieviņam lieli prieki,
Pa pagalmu staigājot:
Sētā dzied tautu meitas,
Tautu dēli tīrumā.
Vita Kaļva, PII «Zīlīte» vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Adventes laiks mūzikas skaņās
Mums, Ozolnieku mūzikas
skolas skolotājiem un audzēkņiem, jau trešais gads
rit sūrā darbā, ko vainago
saldie augļi – mūsu koncerti.
Daudz uzstāšanos jau bijis,
un pirmsziemsvētku periods
solās būt rosīgs un skaists.
Mūzikas skola ir vieta, kas atraisa gara spēku, atklāj talantus,
raisa prieku muzicēt ansambļos,
korī un pat sacensties – kurš būs
labākais, lai startētu brīnišķajos
Ziemassvētku koncertos kā solo
izpildītājs, jo nu jau mūsu ir daudz,
un atlase katrā instrumentu grupā
nopietna.
4.decembrī visus aicinām uz 1.
klases audzēkņu koncertu.
Vai zināt, cik daudz pacietības un
darba prieka jāiegulda, apgūstot
instrumentu spēli? Atnāciet, lai
sadzirdētu, cik un ko var mūsu

mazākie, mācoties katrs savu
mūzikas instrumentu tikai trīs
mēnešus!
5.decembrī interesentus piesaistīs reģionālais trompetistu un
bundzinieku festivāls, par ko atbild
Salgales mūzikas skolas pedagogs
Kārlis Venskus. Bungas un taures
– tas taču ir daudzu mazu puiku
sapnis! Būs interesanti un varbūt
kāds iekāros apgūt šīs prasmes!
Interesantos, aizrautīgos, azartiskos, dvēseliski siltos un sirsnīgos priekšnesumus dāvāsim visiem 16.decembrī mūzikas skolas
Ziemassvētku koncer tā tautas
namā un 22.decembrī Salgales
baznīcā.
Lai mūsu garam pietiek gaismas, lai domām gana labestības,
lai veselība, lai esam stipri, iz- mums pietiek mīlestības un labu certos, lai ar mūzikas skaņām Jūs
iepriecinātu, sasildītu, samīļotu.
turīgi, darbīgi, izpalīdzīgi, gudri, vārdu saviem tuvākajiem!
Dace Upatniece, Ozolnieku
Mīļi gaidīsim visus novada ļaudis
lai mums visiem mierīgs un labs
mūzikas skolas skolotāja
Ziemassvētku gaidīšanas laiks, lai mūzikas skolas pasākumos un kon-

Lai svētku prieks netiktu aptumšots
Saimnieciski nelabvēlīgā
vide rada augsni dažādām
pretlikumīgām darbībām.
Uz ko būtu jāsaasina uzmanība? Kas iedzīvotājiem būtu
jāņem vērā?
Novada Pašvaldības policijas
priekšnieka Arņa Jomas pārdomas.
- Krāpnieki visai bieži uzdodas
par sociālajiem darbiniekiem, piedāvā dažāda veida palīdzību.
Nesens gadījums. Daudzdzīvokļu namā kādā dzīvoklī atskan
telefona zvans. Runā vīrietis, esot
gāzes saimniecības speciālists,
jāveic pārbaude. Attapīgā nama-

māte rīkojās, kā ir ieteikts – pārbaudīja ziņas attiecīgajā dienestā.
Šajā gadījumā krāpnieks dzīvoklī
netika. Citreiz šie «speciālisti»
sevi piesaka kā elektriķi vai citu
dienestu pārstāvi.
Kāds ir darboņu mērķis?
Visvairāk tiek noskaidroti ap
stākļi: kas un kad ir mājās, kā atsaucas uz šāda veida informāciju.
Saņemot šāda rakstura telefona zvanus, lūdzam infor mēt
Pašvaldības policiju. Apkopojot
uzzināto, varam izdarīt attiecīgus
secinājumus, veikt profesionālas
darbības.
Cilvēku fantāzijai nav robežu!
Taču vienlaikus lētticību arī var tikai

apbrīnot! Padoms ir ļoti vienkāršs
– katram, kas zvana pie durvīm,
tās neatvērt. Ja vecāku nav mājās,
par šādiem zvaniem bērniem ir
jāpastāsta saviem vecākiem.
Nelūgti «ciemiņi» ir sagaidīti
novada garāžu kooperatīvos. Fakti
liecina, ka vairāk iekļūts ir garāžās, kas noslēgtas ar piekarināmām
atslēgām. Atsevišķos gadījumos ir
mēģināts tikt garāžās, kur atslēgas
mehānisms ir iekšpusē.
Attiecībā uz dzīvokļu durvīm
– prātīgāk likt dzelzs durvis kā
iekšējās, nevis ārējās dur vis.
Atmūķēt iekšējās durvis prasa
lielākas pūles un laiku.
Iesaku visiem ierīkot dzīvokļos

dubultdurvis. Novadā ir apzagti
dzīvokļi situācijās, kad bija tikai
vienas durvis vai iekšdurvis nebija
aizslēgtas.
Bezdarbnieku pieaugums liek
pastiprināti domāt par dzīvokļa
u n s a v a s m a n t a s a i z s a rd z ī b u .
Kā izsakās paši zagļi, praktiski
katrā dzīvoklī ir kaut kas iekārojams pat tad, ja īpašnieks tā
nedomā.
Itin drīz Ziemassvētki, ciemošanās laiks. Mūs pārņem īpaša
noskaņa, gaišas domas, prozaiskas
sadzīves lietas piemirstas... Uz to
cer cilvēki ar ļauniem nodomiem.
Lai nekas jums neaptumšo svētku prieku!
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Protam braukt pa bezceļiem!
Oktobra beigās jaunizveidotajā Ozolnieku motokrosa trasē
notika Latvijas motosporta
čempionāta 6. posms bezceļa
tūrismā ar motocikliem un
kvadracikliem.
Sacensību organizators bija Juris
Pilka no «Off road moto club». Čempionātā startēja motobraucēji no visas
Latvijas, tās noritēja raiti, jautrā sportiskā gaisotnē. Visiem braucējiem
patika trase ar dažādiem šķēršļiem,
par kuru izveidošanu jāuzteic Jānis
Melnis un Sergejs Gavrilovs.
Spēcīgākie braucēji izrādījās Jānis
Pagasts, Indris Šteinbergs, Daniels

Misa, aiz sevis atstājot Mareku Ķikuru, Andreju Krikunu, Tomu Pilku,
Arni Buškevicu, Kristapu Dunduru,
Mārtiņu Jēkabsonu.
Paralēli šīm sacensībām notika novada jauniešu tehniskā centra rīkotās
sacensības motokrosā, kur izcēlās:
Gustavs Vugulis, Eduards Birkāns,
Mikus Hmeļņickis. Aiz viņiem sekoja:
Klāvs Sviķis, Josifs Viļgerts, Oskars
Brīvmanis, Reinis Dunkurs.
Sacensību organizatori un dalībnieki saka lielu paldies novada domes priekšsēdētājam un domei par
atbalstu un pretimnākšanu, veicinot
motosporta attīstību novadā.
Alfrēds Zamockis
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Trasē Arnis Buškevics

Triāls – motosporta pamats
Novada gods un lepnums – slavenā mototrijotne: Ivo Šteinbergs, Agris Neija un Kaspars
Vērnieks. Tagad, piepulcējoties
sidrabenietim Artūram Grīnfeldam, tā jau ir četratne!
Artūra mājās sekcija pilna kausu un
medaļu, jo uzvaru bijis papilnam!
Jau piecus gadus triālists startējis
Nāciju kausa izcīņā. Šogad Artūrs ir
Latvijas vicečempions – jau otro reizi,
kas vērtējams kā izcils sasniegums,
jo bija pārtraukums. Nācās zaudēt trīs
gadus – kritiena rezultātā puisis salauza
kāju... piecās vietās.
Latvijas čempionāts bija spožs Ozolnieku novada triālistu triumfs: 1.vietā
Kaspars Vērnieks, trešais – Artūra
brālis Andris.
miris. Egils ir mani un brāli, arī citus
mūsu kluba biedrus atbalstījis kā morāli,
tā finansiāli. Pat viņa uzņēmējdarbība
Mazais brālis vinnē
ir cietusi sporta idejas vārdā! Tagad
lielo!
viņš pilnībā ir nodevies motosportam,
Nav šaubu, ka Andra Grīnfelda vārds ieņemot Latvijas Motosporta federācijas
izskanēs ļoti tālu. Jau tagad trīspad- prezidenta posteni. Pelnīti!»
smitgadnieks vinnēja lielo brāli! Andra
sportiskie rezultāti lektin lec augšup.
Būs sacensības
Jo īpaši kopš brīža, kad brālis tika pie
savā trasē
kārtīga sporta Sherco 125 cm3.
Pie Grīnfeldu mājām ir izveidota treAndris sevi lieliski pierādīja šogad niņtrase. Šogad iecerēts to pilnveidot, lai
divos Eiropas čempionāta jauniešu pos- 2010.gadā sezonas beigās varētu sarīkot
mos. Vecākais brālis šajās sacensībās bija sacensības.
Andra mehāniķis. Šajā vecuma grupā
Treniņa apstākļi nav tie labākie, jo
var startēt līdz 16 gadu vecumam. Nav Zemgales reljefs ir līdzens. Labākā
šaubu, ka uzvaras neizpaliks!
treniņu vieta ir Liepājā, bet vislabāk gan
doties uz ārzemēm.
Triālā šķēršļi
Kāpēc zemgalietis tā traucas uz kalnepastāv
niem? Artūra atbilde: «Pievelk tas, kā
Ar ko suģestē triāls? Artūrs: «Šajā pašiem nav. Tad, kad kalni iepazīti, rodas
sporta veidā, šķiet, vispār šķēršļi neek- atkarība – tā vien turp velk un velk...»
sistē – ja nu kādai platai upei pāri netikt...
Pateicoties sportam, Eiropa ir «izTriāls ir pamatu pamats visiem pārējiem vagota» krustu šķērsu, arī rinda valstu
motosporta veidiem: iemāca perfekti pasaulē.
kontrolēt «moci», pareizi krist, nepārĀrzemēs triāls ir lielākā cieņā nekā
traukti domāt par katru nākamo soli. mūsu zemē. Tā tas ir, piemēram, SpāLieliski tiek trenētas smadzenes!»
nijā, Francijā, Itālijā, ASV. «Tur cilvēki
Kopš bērnu dienām Artūrs dzīvojis nāk kā uz šovu, kur rāda cirka cienīgus
Garozā. Nav viņš Jelgavas puika, kā viņu trikus».
dēvē mediji! Braucis kopā ar Renāru
Daudzās valstīs populārs ir arī telpu
Agarski. Vēlāk pārstāvējis «Agarska triāls, Latvijā nekas telpās nenotiek,
triāla klubu». Tieši šajā klubā ir kaldināta vien ārā, vasarā. Treniņa laiku braucēji
meistarība, jo Egils Agarskis ir bijis pagarina, izvēloties siltās zemes.
triālists, PSRS čempions.
Grīnfeldi prot izmantot treniņiespējas
Par Egilu Agarski garožnieks izsakās arī ziemā, sniegā. Uz slidena pamata
ar vislielāko cieņu: «Bez viņa entuzias- motocikletu kontrolēt un izjust – tas
ma un pašaizliedzības triāls Latvijā būtu prasa māku!

interesantāka...
Ikdienā Artūrs pārvietojoties kā ar diviem, tā ar četriem riteņiem. Vai augstā
braukšanas meistarība nedod pamatu
pašpārliecinātībai? Justies pārākam par
citiem satiksmes dalībniekiem? To triālists noraida, taču stabils ielās jūtoties.
Vienreiz gan esot pārrēķinājies apdzīšanas manevrā. No bēdīgām sekām izglāba
profesionālā prasme krist uz kājām.

Krist ir māka
Kritieni, braucot triālu, esot ierasta
lieta, bez tā tak nevarot – apgalvo Artūrs.
Tieši tāpēc esot tik svarīgi iemācīties
pareizi krist. Kamēr to apgūst, sanākot
apdauzīties. Dzīve gan ar to kļūstot

Izbaudīt svētku izjūtas
Ziemassvētkos visi Grīnfeldi pulcēsies «Priežkalnos», turp dosies arī
Artūra jaunā ģimenīte, kas savu mūža
savienību noslēgusi pavisam nesen.
Viss būšot godam – gan mielasts, gan
dāvanas. Varbūt ne gluži tā, kā ierasts,
jo dzīve ir mainījusies visiem. Sportista
pretjautājums: «Vai bagātīgs galds, lielas
dāvanas ir nepieciešamas? Man šie
svētki nozīmē ģimeniskumu, iespēju
izbaudīt to neatkārtojamo noskaņu, kas
var būt tikai Ziemassvētkos.»
Anna Veidemane

«Ozolnieku» skrējēji valsts
svētkos Rembatē izcīna kausu
Skrējēju kluba «Ozolnieki»
sportisti, uzstādot labus individuālos rezultātus, 18.novembrī
notikušajās ikgadējās sacensībās «Rembates aplis» Ķeguma
novada Rembatē jau otro gadu
pēc kārtas komandu vērtējumā
izcīnīja trešo vietu.
Sacensības «Rembates aplis» notika
jau 23.reizi, un tās katru gadu tiek
rīkotas par godu tieši Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Šogad uz
sacensību starta trīs un 10,8 kilometru
distancēs kopumā stājās vairāk kā 130
sportistu no Rīgas, Lielvārdes, Madlienas, Limbažiem, Gulbenes un citurienes, kuri savā starpā sacentās astoņās
vecuma grupās.
SK «Ozolnieki» bija trešā labākā
komanda starp desmit konkurentiem,
atstājot aiz sevis spēcīgo rīdzinieku
– Latvijas skriešanas centra – komandu.
Otro vietu izcīnīja ogrēnieši, bet lielais
uzvarētāju kauss tika mājiniekiem,
kuriem to nodrošināja vislielākais dalīb-

nieku skaits katrā vecuma grupā.
Kopumā mūsu komandu šogad pārstāvēja 14 skrējēji: trīs kilometru distancē
piedalījās deviņi, bet 10,8 km skrējienā
pieci. Īsākajā distancē starp dāmām kopvērtējumā labākā bija Dace Kovaļevska
no Cenas. Pirmo vietu savā vecuma
grupā izcīnīja Daiga Dābola, trešo Vita
Meškauska, piekto – Kristīne Marčinkus. Starp vīriešiem trešais labākais
rezultāts un pirmā vieta savā vecuma
grupā Pēterim Miķelēnam, ceturtais
kopvērtējumā un trešā vieta grupā
– Rolandam Bartaševicam, veterānu
konkurencē uzvarēja Andis Pāže, bet
jaunāko dalībnieku vecuma grupā otro
vietu izcīnīja Roberts Lucs.
10,8 kilometru skrējienā Jānis Marčinkus bija labākais savā vecuma grupā, SK
«Ozolnieki» vadītājam Jurim Bērziņam
otrā vieta grupā, Kristapam Saukumam
jauniešu konkurencē trešais labākais
rezultāts, Andim Jaksim starp veterāniem septītā vieta, bet Laine Orbidāne
no Sidrabenes pagasta triumfēja savā
vecuma grupā.
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Cien. Ozolnieku novada iedzīvotāji!

Mīļi sveicam decembra jubilārus!
Lai dzīvē un ikdienas darbā,
Mēs paturam sauli prātā;
Lai paši ar prieku sejā
Mēs nesam svētību sētā!

SIA „Jelgavas komunālie zes līdz vienai reizei mēnesī
pakalpojumi” vēlas pateikties Ozolniekos (katra mēneša
jums un Ozolnieku novada otrā ceturtdiena) un vienai
domei par ilggadīgo sadar- reizei ceturksnī – Brankās
Dmitrijs Silčenkovs – 90!
bību, kuras rezultātā Ozol- un Ānē. Pieņemšanas laiki
Zoja Beļajeva
nieku novadā ir noslēgti 736 paliek līdzšinējie – no 15 līdz
Zinaida Pāne
līgumi (t. sk. 611 ar fiziskām 18 Ozolniekos un Brankās, no
Aleksandra Tihanova
personām) par regulāru sa- 15 līdz 17 Ānē.
Klaudija Seļicka
dzīves atkritumu izvešanu.
Ņemot vērā Ozolnieku
Veronika Samuļonīte
Kā būtisku iemeslu šī re- novada paplašināšanos un,
Alma Burceva
zultāta sasniegšanai gribam lai šāda iespēja būtu rasta arī
Ausma Bērziņa
atzīmēt Ozolnieku novada Sidrabenes pagasta iedzīvoValda Kauce
domes rasto iespēju mūsu tājiem, SIA „Jelgavas komuŅina Kaunova
darbiniekiem ik ceturtdienu nālie pakalpojumi” 2010. gadā
Klara Siričenko
pieņemt apmeklētājus kādā nodrošinās sava darbinieka
Jānis Lācītis
no novada ciemiem - Ozol- ierašanos Emburgā un GaroIlmārs Aleksanders
niekos, Brankās un Ānē, lai zā vienu reizi pusgadā – 19.
Jevgenija Jegorova
noslēgt līgumus vai pieņemt janvārī un 20. jūlijā. Jāatzīmaksājumus.
mē, ka līdz šim Sidrabenes
Sidrabenes pagastā
Izanalizējot pašreizējo pagastā līgumus par regulāru
Ņina Grabauska, Ādams Krišjānis, Virgīnija Liepniece
iedzīvotāju atsaucību, un sadzīves atkritumu izvešanu
Novada dome optimizējot uzņēmuma dar- ir noslēgušas 22 juridiskās un
bu jaunajā gadā, vēlamies 62 fiziskās personas.
• 27.11. – 30.12. Ozolnieku vidusskolas floristimainīt līdzšinējo kārtību un
Vēlamies atgādināt, ka gan
kas darbnīcas “Ziedu laiva” skolēnu un kursantu
samazināt izbraukumu rei- esošie, gan potenciālie klienti
darbu izstāde “Ziemassvētki”.
• 5.12. plkst. 12 un trompetistu festivāls. Piedalās
Klientu pieņemšana Ozolnieku novadā 2010. gadā
Ozolnieku, Salgales, Jelgavas mūzikas skolas,
Elejas un Zaļenieku mācību punktu audzēkņi.
Vieta
Biežums
Datumi
Ieeja: brīva.
1 x mēnesī
Katra mēneša otrā ceturtdiena
• 11.12. plkst. 18 Tautas nama bērnu un jauniešu muzikālā Ozolnieki
– 14.01., 11.02., 11.03., 08.04.,
teātra “Nianse” izrāde I. Lipska “Saldā pasaka”. Ieeja: Ls 1,00, 		
		
13.05., 10.06., 08.07., 12.08.,
bērniem Ls 0,50
09.09., 14.10., 11.11., 09.12.
• 12.12. plkst. 17 Ziemassvētku ieskaņu koncerts. Piedalās: 		
Brankas
1
x
ceturksnī
21.01.,
15.04., 15.07., 21.10.
Rīgas Biznesa skolas koris un Ozolnieku tautas nama jauktais
Āne
1 x ceturksnī 28.01.,22.04., 22.07., 28.10.
koris “Līga”. Ieeja brīva.
2 x gadā
19. janvārī un 20. jūlijā
• 22.12. plkst. 15 Ziemassvētku sarīkojums pensionāriem Garoza,
Emburga
“Ziemassvētku roze”. Koncerts divās daļās. 1. daļā apsveikums
Ziemassvētkos un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas
Virsvaldes sekretāra, mācītāja Arta Eglīša uzruna un kristīgā
mūzika. 2. daļā iemīļotas un populāras šlāgermūzikas dziesmas izPar tradīciju vairāku gadu svētkiem- Lāčplēša dienas un
pilda Normunds Ķietis & Inita Āboliņa no “Lauku muzikantiem”.
garumā
kļuvusi Ozolnieku sie- LR dibināšanas dienas. Tas ir
Balli spēlēs grupa “Lilioms”. Dalības maksa: Ls 2,00 (Iemaksu
veikt Ozolnieku novada sociālajā dienestā Ozolnieku iedzīvotā- viešu ansambļa „Madara” mu- piemiņas un pārdomu brīdis
jiem un Branku pakalpojumu centrā Branku iedzīvotājiem). Līdzi zicēšana Ozolnieku senākajā ikvienam no mums par pagātnes
ņemt groziņus omulībai. Kontaktpersona: Pensionāru padomes dievnamā- Dalbes baznīcā no- notikumiem un cilvēkiem, kas
vembra sākuma dievkalpojumā, šeit dzīvojuši, bijuši aktīvi, patpriekšsēdētāja Sarmīte Ķepīte, t: 63059116, 26403304.
• 25.12. plkst. 12 Ziemassvētku sarīkojums bērniem – rotaļu pieminot Ozolnieku kultūras un riotiski, piedalījušies Ozolnieku
programma “Daudz laimes Ziemassvētkos…” Līdzi dāvaniņa sabiedriskos darbiniekus. Tas pagasta, tagad novada izaugsmē
bērnam (vēlams neliela augļu un saldumu turza ar pievienotu ir laiks pirms mūsu tautai nozī- un attīstībā visos laikos.
Ingrīda Krieķe
vārdu, uzvārdu) Dalības maksa: Ls 2,00 (atlaides daudzbērnu mīgiem atceres un svinamiem
ģimenēm). Biļešu iegāde līdz 21.12.
Dievkalpojumi
Info pa tālr: 26525350; 63050144, www.ozolnieki.lv

Tradīcija- pieminēt

Sirsnīgs paldies Ozolnieku
novada domes deputātam
Sandrim Miļūnam par atsaucību un atbalstu, sagādājot
iespēju novada iedzīvotājiem piedalīties Dalbes
baznīcas piemiņas
dievkalpojumā 8. novembrī!
Ingrīda Krieķe

Dalbes ev. lut. baznīcā

• 13.decembrī plkst.14
3.Adventes dievkalpojums,
• 25.decembrī plkst.14 Ziemassvētku dievkalpojums
• 27.decembrī plkst.14 dievkalpojums.

Aizsaulē aizgājuši:
Sergejs Antipins (1962)
Ļubova Atanova (1922)
Anna Beitāne (1939)
Valīda Cimermane (1927)
Magdalena Dobkeviča (1918)
Jānis Ērmanis (1946)
Stefānija Grigorjeva ( 1934)
Fevronija Jakovļeva ( 1923)
Rūdolfs Kiģelis (1918)
Viktors Korohods (1953)
Maija Lauva (1924)
Irina Lobača ( 1929)
Zoja Ļeonova ( 1936)
Jadviga Ļeškoviča (1920)
Anna Matjušina
/Matyushina (1942)
Staņislava Oļihņeviča (1927)
Jekaterina Pabalkova (1928)

ir laipni gaidīti arī Klientu
apkalpošanas nodaļā Jelgavā,
Dobeles šosejā 34, katru
darba dienu no 8 līdz 17. Kā
jaunumu klientu ērtībām,
piedāvājam saņemt gan grafikus, gan kartējos rēķinus
elektroniskā veidā. Savukārt,
bez komisijas maksas rēķinus var apmaksāt SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde” norēķinu punktos
Jelgavā: Satiksmes ielā 35
(veikalā „SUPERNETTO”,
Katoļu ielā 18 (t/c „VIVO
centrs”), Rīgas ielā 11a (t/c
„VALDEKA”), Pērnavas ielā 4
(veikalā „SUPERNETTO”),
Driksas ielā 4 (sabiedriskajā
centrā „Pilsētas pasāža”)
un Pasta ielā 51/6 (veikalā
„CENTO”), kā arī izmantojot
Internetbanku.
Bez regulāras sadzīves
atkritumu izvešanas, SIA
„Jelgavas komunālie pakalpojumi” veic arī lielgabarīta, būvniecības un šķidro
atkritumu izvešanu, kā arī
piedāvā pārvietojamo tualešu
nomu, tādējādi nodrošinot ar
atkritumu apsaimniekošanu
saistīto pakalpojumu pilnu
spektru.
Cerot uz turpmāku sadarbību un priecīgu Ziemassvētku
noskaņu vēlot!

Natalija Pahmurkina (1924)
Tatjana Pičugina (1928)
Ingrīda Rupmane (1934)
Arta Slagovska (1934)
Juris Sproģis (1931)
Nils Šemets (1938)
Ermīne Zvirbule (1922)
Vlads Simanavičs (1934)
Sidrabenes pagastā
Rita Liepiņa (1927)
Velta Lilienfelde (1934)

• 21.decembrī pl.16:00
PENSIONĀRU BALLE
Par jautru dejas soli rūpēsies
grupa F O R T I S. Iepriekšēja
pieteikšanās pie iedz.pieņemšanas speciālistes L.Veipas
Pensionāriem ieeja viens lats, līdzi ņemt groziņu.

Ozo ledus hallē decembrī

• 05.12. plkst.: 13:00 Ozolnieki Juniors
– Juniors (Baltkrievija)
• 06.12. plkst.: 13:00 Ozolnieki Juniors – Juniors (Baltkrievija)
• 05.12. plkst.: 16:00 Ozolnieki/Monarch – HK Ogre
• 31.12. plkst: 12:00 Vecgada miniturnīrs hokejā
23:00 tradicionālā Jaunā gada sagaidīšana uz slidām!

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

Ozolnieku
mūzikas skolā
decembrī

• 4.12. plkst.17.30 Pirmās
klases audzēkņu koncerts
• 5.12.plkst.12. Reģionālais
bundzenieku un trompetistu festivāls
• 16.12. plkst.19. Skolas
audzēkņu Ziemassvētku
koncerts
• 22.12. plkst.14. Koncerts
Salgales baznīcā

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

