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Manai Tēvzemei
Ai, mīļā Dzimtene,
Tu tēvu zeme mana,
Tu vienmēr sirdī
dārga būsi man!
No manas dzimšanas
Līdz pēdējā pat zvana – 
„Dievs, svētī Latviju,”
lai mūžu mūžos skan!

 Edvīns Jansons, 
 Ozolniekos 

Teteles 
pamatskolai - 180

Teteles pamatskola izceļas ar 
skaisto parku, stārķi uz skolas 
jumta un Lielupi, kas plūst tieši 
gar skolas ēku, bet visvairāk - 
ar savu gadsimtu vēsturi.

Kopš barona Fridriha fon Bēra savā 
muižā dibinātās tautskolas ir apritē-
juši 180 gadi. Muiža tika nodedzināta 
bermontiādes laikā. Gadu gaitā tā ir 
piedzīvojusi daudz pārmaiņu.

Tagad skolā 183 skolēni, strādā 24 
skolotāji.

Pašā oktobra nogalē skola pulcināja 
absolventus, bijušos pedagogus un 
darbiniekus, labvēļus. Skolā skanēja 
latviešu un krievu valoda. Teteles pa-
matskola ir divplūsmu mācību iestāde. 
Sekmīgi tiek īstenota mazākumtautī-
bu izglītības programma. Skolu vada 
uzņēmīgā direktore Jeļena Žoide, bet 
pirms tam 18 gadus, tostarp skarbajos 
sabiedriskās iekārtas pārmaiņu laikos, 
vadītājs bija pragmatiski nosvērtais 
Antons Želna. Mācību pārzine Sar-
mīte Majevska vienlaicīgi bija skolas 
muzeja dvēsele - viņas aizrautīgais 
patriotisms skolas slavu izskandēja 
visā valstī.

Ļoti mīļi ar skolēnu zvaniņu an-

sambļa skaņām tika godināti skolai 
piederīgie, kas šodien staigā mūžības 
ceļus.

Novada domes priekšsēdētājs 
Māris Ainārs apliecināja pašvaldības 
ieinteresētību kvalitatīvas izglītības 
veidošanā - šim mērķim tiek izlietots 
pāri par 50% budžeta naudas. Domes 
izpilddirektora Pētera Veļecka novē-
lējums: “Skolā iegūt ne tikai izglītību, 
bet arī dzīves gudrību!”

Absolventi savu skolu neaizmirst. 
Brāļi Aivars un Juris Biruļi, uzņēmēji, 
iedibinājuši savu naudas balvu, ko 
pasniedz labākajiem skolēniem.

Skolas dejotāji rādīja dejotmāku, 
skanēja dziesmas abās valodās. Sko-
lotāju koris vienoti apliecināja: “Mēs 
tev dāvinām sevi...”

Paliekošu dāvanu skolai ir sagādājis 
skolas pedagogs, mūziķis Edgars An-
sonskis: savu dzeju ietērpis mūzikas 
valodā. Dziesma saucas “Skolai”, ko 
autors pirmatskaņoja.

Te Lielupes plašie ūdeņi plūst,
Te bērnu čalas skan,
Lepni parkā vēji šalc -
Tetelē manā.
 Anna Veidemane

J.Žoide kopā ar bijušajiem 
direktoriem J.Jēkabsonu 
un A. Želnu

Zvaniņu ansamblis Moderni deju ritmi

Novada vadības pateicība 
brāļiem Biruļiem

Uzrunā skolas pedagogi
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Nolēma:
- Apstiprināt Ozolnieku novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2012.-2036.gadam un Vides pār-
skatu.

- Apstiprināt saistošos noteiku-
mus „Par Ozolnieku novada domes 
budžetu 2012.gadam”.

- Apstiprināt novada pašvaldī-
bas iestāžu sniegto pakalpojumu 
izmaksas.

- Uzaicināt SIA auditorfirmu 
„Inspekcija AMJ” atzinuma snieg-
šanai par novada domes 2012.gada 
pārskatu.

- Nodot ar pieņemšanas aktu 
daudzdzīvokļu māju Saules iela 
1 un Saules iela 7, Brankās, val-
dījumā pilnvarotai personai SIA 
„Ozolnieku KSDU”.

- Uzņemt 14 bērnus novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs.

- Apstiprināt grozījumus novada 
PII „Saulīte” nolikumā.

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Mainīt zemes vienībai adresi 

no „Dālderi”, Emburga, Salgales 
pag., uz Liepu iela 6, Emburga, 
Salgales pagasts.

- Mainīt nekustamam īpašumam 
nosaukumu no „Smedes”,  uz 
„Balt egles”, Salgales pagasts.

- Izmaksāt pabalstu sakarā ar ne-
nodrošināšanu ar vietu pirmssko-
las izglītības iestādē 3 personām.

- Piešķirt atdalāmajām zemes 
vienībām jaunus nosaukumus: 
„Laši”, „Podiņi”, „Irši”, Cenu 
pagasts

- Atbalstīt 4 novada sportistu 
piedalīšanos Pasaules nāciju kausa 
mototriāla sacensībās Šveicē.

- Atbalstīt grāmatas „Sibīrijas 
bērni” 2.sējuma angļu valodā iz-
došanu.

- Mainīt zemes vienībai adresi no 
„Viduļi”, Emburga, uz Liepu iela 2, 
Emburga.

Novada domes 
oktobra sēdē • Pabeigti PII „Saulīte” teritorijas labiekārtošanas 3.kārtas darbi

• Pabeigta domes ēkas rekonstrukcija
• Nobeigumam tuvojas Meliorācijas ielas Ozolniekos apgaismojuma 

ierīkošana
• Ozolnieku vidusskolas 4.stāva izbūves darbi norit saskaņā ar gra-

fiku. Ēkai uzlikts jauns jumts, A korpusā notiek apdares darbi.

Pašvaldība. Aktualitātes

Informatīvais ziņojums par Ozolnieku novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2012.-2036. gadam

Ozolnieku novada pašval-
dība informē, ka saskaņā 
ar Ozolnieku novada domes 
9.10.2012. lēmumu „Par Ozol-
nieku novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas un Vides 
pārskata apstiprināšanu” 
(protokols Nr.12, 1.§) ir apstip-
rināta Ozolnieku novada Ilgt-
spējīgas attīstības stratēģija 
2012.-2036.gadam (turpmāk 
tekstā – Ozolnieku novada 
IAS).

Ozolnieku novada IAS iz-
strādāja SIA „Metrum”, bet  
Vides pārskatu - SIA „Vides 
eksperti” sadarbībā ar Ozol-
nieku novada pašvaldību.  

Vides apsvērumu integrēšana 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

Ozolnieku novada IAS ir pirmais 
Ozolnieku novada ilgtermiņa te-
ritorijas attīstības plānošanas do-
kuments, kurā noteikts Ozolnieku 
novada pašvaldības ilgtermiņa attīs-
tības redzējums, ilgtermiņa mērķi, 
prioritātes un telpiskās attīstības 
perspektīva.

Dokuments izstrādāts, pamato-
joties uz pašvaldības vēlmi ieviest 
savā pārvaldībā stratēģisko plānoša-
nu. Novada IAS mērķis ir kalpot par 
ietvaru jaunajai Ozolnieku novada 
attīstības programmai, turpmākajā 
plānošanas periodā izstrādājamajiem 

teritorijas attīstības lokālplānoju-
miem un teritorijas plānojumiem, 
kā arī Ozolnieku novada ilgtspējīgai 
attīstībai un iedzīvotāju dzīves kva-
litātes uzlabošanai nākotnē.

Vides pārskatā apkopota infor-
mācija par nacionālajiem politikas 
dokumentiem un tajos izvirzītajiem 
vides un dabas aizsardzības mēr-
ķiem, un to integrāciju Ozolnieku 
novada IAS.

Vides  pārskata, institūciju  
atzinumu  un  sabiedriskās  
apspriešanas rezultātu integ-
rēšana ilgtspējīgas  attīstības  
stratēģijā 

Vides pārskata izstrāde veikta 
vienlaikus ar Ozolnieku novada IAS 
izstrādi, lai savlaicīgi identificētu 
iespējamās vides problēmas, kas 
saistītas ar plānošanas dokumenta 
un tajā iekļauto risinājumu īste-
nošanu, un veiktu nepieciešamos 
labojumus plānošanas dokumentā, 
kā arī paredzētu pasākumus ie-
spējamās ietekmes novēršanai vai 
samazināšanai.  

Ozolnieku novada IAS 1.redakcijas 
sabiedriskās apspriešanas laikā un 
Vides pārskata projekta sabiedris-
kās apspriešanas laikā  tika saņemti 
institūciju atzinumi un komentāri, 
kā arī fizisko un juridisko personu 
priekšlikumi par izstrādātajiem 
dokumentiem.  

Pēc sabiedriskās apspriešanas 
Ozolnieku novada IAS projekts tika 
precizēts, ņemot vērā sabiedriskās 
apspriešanas laikā izteiktos priekš-
likumus, kā arī stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma Vides pārskata 
projektā izteiktos priekšlikumus:

 
Pieņemtās ilgtspējīgas attīstī-

bas stratēģijas varianta pama-
tojums

Vides pārskatā analizēti vairāki 
IAS neīstenošanas scenāriji, piemē-
ram, kad netiek īstenota paredzētā 
attīstība, vai arī kādu apstākļu dēļ 
notiek nelīdzsvarota dabas resursu 
ekspluatācija, vai arī notiek ne-
vienmērīga teritorijas attīstība, un 
secināts, ka izstrādātajā novada IAS 
paredzētās lauku-pilsētu teritoriju 
mijiedarbību veicinošās aktivitātes 
ir ar videi un ilgtspējīgai attīstībai 
pozitīvu pienesumu, un izvirzītie 
stratēģiskie mērķi un prioritātes 
veicinās vides un sabiedrības ilgt-
spējīgu attīstību novadā. Vides pār-
skatā norādīts, ka Ozolnieku novada 
IAS noteiktie stratēģiskie mērķi un 
ilgtermiņa attīstības prioritātes nav 
pretrunā ar vides un dabas aizsar-
dzības normatīvo aktu prasībām, 
kā arī tas atbilst starptautiskajiem 
un nacionālajiem dabas aizsardzības 
mērķiem. Ozolnieku novada IAS nav 
paredzēta alternatīvas stratēģijas 
izstrāde.

Pasākumi  ilgtspējīgas attīs-
tības stratēģijas  īstenošanas 
monitoringa veikšanai

Saskaņā ar VPVB atzinumu, lai 
konstatētu Ozolnieku novada IAS 
īstenošanas radīto tiešo vai netiešo 
ietekmi uz vidi, kā arī lai nepiecieša-
mības gadījumā izdarītu grozījumus 
plānošanas dokumentā, Ozolnieku 
novada pašvaldība, izmantojot valsts 
vides monitoringa un citus pieeja-
mos datus, veiks Ozolnieku novada 
teritorijas plānojuma īstenošanas 
novērtējumu un vismaz divreiz 
plānošanas periodā (2022. un 2034.
gadā) izstrādās monitoringa ziņoju-
mu un iesniegs to Vides pārraudzības 
valsts birojā.

Ozolnieku novada IAS izstrādāts 
Eiropas Sociālā fonda finansētās 
programmas „Cilvēkresursi un no-
darbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. 
aktivitātes „Plānošanas reģionu un 
vietējo pašvaldību attīstības plānoša-
nas kapacitātes paaugstināšana” pro-
jekta „Ozolnieku novada attīstības 
programmas izstrāde kvalitatīva no-
vada attīstības plānošanas procesa no-
drošināšanai” (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/
APIA/VRAA/070/047) ietvaros.

Ar pilnu šī informatīvā ziņojuma 
un apstiprināto plānošanas doku-
mentu tekstu var iepazīties Ozolnieku 
novada pašvaldības mājas lapā www.
ozolnieki.lv , vai darba dienās Ozol-
nieku novada domē.

D e v i ņ d e s m i t g a d n i e k s 
Alfreds Ābelnīca savā klu-
sajā vientulībā domās bieži 
aizklīst uz dzimto sēļu pusi, 
Rites pagastu, pavisam tuvu 
leišu robežai. Kā būtu dzīve 
izveidojusies, ja brutāla vara 
nebūtu pārtraukusi smagi 
izkaroto Latvijas brīvību?

Kā radies nedzirdētais uzvārds 
Ābelnīca, vecais vīrs nezina – „tas 
mūsu dzimtā paaudžu paaudzēs.”

Tēva māja “Amužāni” bija labi 
nostādīta, bija dzirnavas, traktors, 
kuļmašīna, apsaimniekot nācās 
70 hektārus zemes. Tā visa vairs 
šodien nav. Tad, kad Alfredam ap-
ritēja divdesmitā dzīves jubileja, 
viņš tika aizrauts uz Sibīriju. Tā kā 
brālis Rīgā studēja, saimnieka kārta 
pienāktos Alfredam. Astoņos gados 
līdz izsūtīšanai puisis tēva sētā 
apguva lauksaimniecības tehniku, 
saimniekošanas māku.

Zemkopja darbā iegūtās iemaņas 
noderēja, Urālos ceļot dzelzs rūdas 
ieguves rūpnīcas. Tagad savā cie-
nījamā vecumā dzirdot vārdus par 
viņa spraunumu, A. Ābelnīca atbild: 
„Tas man Sibīrijas rūdījums.”

Kā jau visiem, kuri atgriezās 
Latvijā no izsūtījuma, tēva mājas 
un dzimto pusi nācās aizmirst. Jaunā 
dzīves vieta tika atrasta Ānē, „Sprī-
dīšos”, Jelgavas tuvumā. Jelgavu A. 
Ābelnīca iepazina, skolojoties par 
mehanizatoru. „Man ir bijusi tikai 
viena darba vieta – tepat Brankās. 
Sākumā tā bija MTS (Mašīnu un 
traktoru stacija), vēlāk pārtapa par 
padomju saimniecību „Lielupe”. 
Biju mehāniķis, tad galvenais in-
ženieris. Nostrādāju līdz sovhoza 
likvidācijai.”

18. novembris āneniekam ir īpaša 
diena. Svētīta tā tika tēva mājās. Par 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienu izsūtījumā i vārdiņu bilst 
neviens latvietis neuzdrošinājās, 

atcere iegūla sirdī.
Arī sociālisma celtnie-

cības laikā apdomīgais 
vīrs ārēji samierinājās 
ar laiku, kurā dzīvoja: 
„Centos mazāk runāt.” 
Viena patiesība deviņ-
desmitgadniekam gan 
ir skaidra: „Kas grib 
strādāt, tas vienmēr iz-
dzīvos.”

Latvijā ir ieviesies ter-
mins vaimanoloģija. Vai-
manas „Sprīdīšu” saim-
niekam ir svešs jēdziens: 
„Strādāt, ne vaimanāt!”

Latvieši pamet tēvzemi? Dzīvē 
daudz pieredzējušais vīrs saprot 
globalizācijas tendences: „Tā no-
tiek. Tāda ir šodienas pasaule, neba 
mēs izņēmums. Cilvēki meklē labā-
ku dzīvi, mūžs ir tikai viens. Ja nav 
iespēju, nākas dzīvot ar mazumiņu. 
Jāpieņem dzīve, kāda tā ir, jāmāk 
izgrozīties, lai iztiktu.”

Par sevi A. Ābelnīca saka, ka 
„man citas zemes nav. Dēls arī ir 
Latvijā, to netaisās pamest.”

18. novembrī deviņdesmitgad-
nieks iztukšos kafijas krūzi, varbūt 
arī vīna glāzi par godu Latvijai: „Ja 
nebūtu šīs dienas, nebūtu mūsu 
Latvijas. Laime, uzskatu, ir viss, 
kas labs un sirdij tuvs. Patiesā, lielā 
laime ir dzīvot brīvā Latvijā.”

Lielākā laime – 
dzīvot brīvā Latvijā

Pateicību par nenovērtējamu 
palīdzību, kuru snieguši labi 
cilvēki dzīves grūtā brīdī, „OA” 
ir atsūtījusi Zenta Ancāne.

Šādā sakarībā „OA” apciemoja 
vēstules autori.

Kādreiz māja, veidojoties meli-
oratoru ciematam celta ļoti klusā 
vietā. Patlaban tas ir pats Ozolnieku 
centrs.

Zentas kundze 36 gadus nostrādā-
jusi par audzinātāju pāri ielai – bēr-
nudārzā „Zīlīte”.

Tagad invalīdes Z.Ancānes vaigs 
atkal ir gaišs, bet vēl šopavasar...

No boilera dūmvada izcēlās uguns-
grēks. Laime nelaimē. Saimniece 
liesmas pamanīja savlaicīgi. Uguni 
nodzēsa  trīs ugunsdzēsības mašīnas. 
Pēc tam pa salieto ūdeni visās telpās 
nācās staigāt līdz potītēm. Sienām 
nokrita apmetums, jumts bija sabo-
jāts 50 m2 platībā.

Ieejot šodien namamātes virtuvē , 
var priecāties par pievilcīgo interjeru, 
modernām iekārtām, glītām durvīm 
un pārdomāto apgaismojumu.

Par visu, kas mājā izdarīts pēc 
ugunsgrēka, saimniece pateicas 
Andrim Ozoliņam, Jānim Uzaram, 
Leikumu un Meļņu ģimenēm, kā arī 
LNT kompānijas raidījuma „Māju 
sajūta” radošajai komandai.

„Vēl mīļš paldies labdarim, par kuru 
tik vien zinu, ka viņš dzīvo Ozolnie-
kos 6 gadus.”

Pateicību esot pelnījusi arī Sloku 
ģimene, kas par notikušo informēja 
LNT radošo komandu „Mājas sajūta”. 
Televīzijas atsaucība, iejūtība esot 
bijusi pārsteidzoša.

Pateicoties labdariem, īsā laikā 
māja atkal tika zem jumta, sakārtota 
ir boilera apkures sistēma un notiku-
šas pārmaiņas virtuvē.

Bijušās audzinātājas iegūtā pār-
liecība: „Varu sacīt no sirds: cilvēku 
labestība arī šodien ir dzīva. Vēlreiz 
paldies visiem labvēļiem.”

Citas rases iedzīvotāju, īpaši 
no Ķīnas, novadā, sevišķi Ozol-
niekos, kļūst arvien vairāk. Kā 
mainās iedzīvotāju sastāvs, 
vislabāk zina sacīt novada 
pašvaldības sekretāre Valen-
tīna Linde.

- Līdz šim iedzīvotāju sastāvs 
Ozolniekos bija viendabīgs, pārsvarā 
latvieši, nedaudz krievu, lietuviešu. 
Ānē aina ir citāda, lielā pārsvarā tur 
dzird krievu valodu. 

Globalizācijas tendences tagad skar 
arī novadu.Ja līdz šim pagastos ķīnie-
šus nesastapām, tagad viņu skaits, 
deklarējot dzīvesvietu, pieaug. No 
Āzijas pie mums ir ieradušies korejie-
ši, indieši. Deklarējušies ir arī afrikāņi 
un Itālijas valstij piederīgie.

Pārsvarā ārzemnieki ierodas, lai da-
būtu uzturēšanās atļauju, iegādājoties 
nekustamo īpašumu.

Bieži vien īpašums tiek izīrēts, 
bet paši saimnieki dodas uz Eiropu. 
Nereti iebraucēji iegādājas banku 
īpašumā esošās mājas, tajos atstājot 

dzīvot saimniekus, kuriem kārtoja-
mas parādsaistības ar banku.

Rindā uz bērnudārzu ir pieteikta 
ķīniešu meitenīte Hanji Jang, kuras 
mamma ir Jue Čang.

Jaunatnācējiem ir mūsu ausij ne-
ierasti vārdi: Eldar Movsum Zade, 
Yingbo Nan, Mei Li, Xi Yu, Yinbo Qy, 
Zuohai Yu.

Ar valodu zināšanām ārzemnieki 
neizceļas, pārsvarā komunicē angļu 
valodā, ne vienmēr plūstošā. Āfrikas 
dēli gan jau ir apguvuši pasacīt labdien 
un paldies.

Realitāte: novadā pārsvarā ne-
kustamo īpašumu: zemi, mājas un 
dzīvokļus iegādājas ārvalstnieki.

 Anna Veidemane

Cilvēku labestība 
arī šodien ir dzīva

Iedzīvotāju sastāvs novadā 
mainās acīmredzami

NOVADA 
IEDZĪVOTĀJU SASTĀVS
latvieši 7449
lietuvieši 179
baltkrievi 433
krievi  1981
ukraiņi 181
poļi  151
pārējie 160
  10534

Mans ceļš uz Sēliju.
Tas ved ziedošā vasarā.
 (A. Eglītis)

Aicinājums senioriem!
19. novembrī brauciens uz Rīgu: iepazīsim televīzijas noslēpumus Zaķusa-
lā, pēc tam dosimies ekskursijās - “Nacionālā teātra aizkulises” un Rīgas 
vespilsēta. Vakariņosim “Lido”.
Autobuss no Salgales izbrauks plkst.9.

 Pensionāru padome



4.lpp. 2012. gada oktobris 2012. gada oktobris 5.lpp.

Vide Vide

Uzņēmums SIA "ĀNE EP" in-
formē, ka pieaugot dabasgāzes 
cenai, pieauga arī siltumener-
ģijas tarifs 2012./2013.gada 
apkures sezonā - līdz 60.32 
latiem par megavatstundu - 
spēkā esošais siltumenerģijas 
tarifs ir atkarīgs tikai no da-
basgāzes tirdzniecības cenas 
attiecīgajā mēnesī. 

Ikviens dzīvokļa īpašnieks bie-
ži vien aizdomājas par to, kāpēc 
par siltumu jāmaksā tik daudz un 
kāpēc dzīvokļos ir auksti. Iemesli 
ir pavisam vienkārši - zema ēku 
siltumnoturība. Ēkas siltināšana 
ir liels dažādu veicamu pasākumu 
komplekss, kurš laika gaitā kļūst 
arvien pilnīgāks un kvalitatīvāks. Ar 
katru gadu ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi attīstās 
un ieņem arvien svarīgāku lomu 
mūsu dzīvē. Veicot renovāciju, tiek 
paildzināts dzīvojamās mājas mūžs, 
taupīts siltums un uzlaboti mājas 
iedzīvotāju dzīves apstākļi.

  SIA “ĀNE EP” speciālisti veica 
dzīvojamo māju tehnisko apseko-
šanu. Pirmie rezultāti rāda, ka, lai 
saglabātu dzīvojamo māju lietošanas 
kvalitāti visā tās ekspluatācijas laikā, 
dzīvojamām mājām ir nepieciešama 
kompleksa renovācija.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs 
SIA “ĀNE EP” informē dzīvokļu 
īpašniekus par dzīvojamo māju 
tehnisko stāvokli, nepieciešamiem 

Radīt komfortablu dzīves vidi

remontdarbiem, kā arī izklāsta reno-
vācijas programmas priekšrocības. 

 No 2009. gada Latvijā ir pieejama 
programma «Daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasā-
kumi». Projekta ietvaros daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas īpašnieks 
var uzlabot sava kopīpašuma ener-
goefektivitāti. Projekta ietvaros 
atbalsts no Eiropas Reģionālā attīstī-
bas fonda ir 50 % no attiecināmajām 
izmaksām. To izvērtējot, un zinot 
dzīvojamo māju tehnisko stāvokli, 
šī programma ir unikāla iespēja dzī-
vojamās mājas īpašniekiem sakārtot 
savu kopīpašumu.

Vienas dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu pie-
dalīties Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda aktivitātē, cerams, ka tā nebūs 
vienīgā.

Parādnieki ir sāpīga problēma 
mūsu valstī. Parādniekam vispirms 
jāsaprot, ka viņi ir parādā nevis 
pārvaldniekam un pakalpojuma 
sniedzējam, bet mājai, kurā dzīvo. 
Mēs piedāvājam noslēgt vienošanos 
par parāda atmaksu. Galējais solis ir 
tiesvedība. SIA “ĀNE EP” nolēmusi 
izmēģināt vēl vienu iespēju parādu 
piedziņā, piesaistot SIA “Maksā-
jumu kontroles dienests”. Jau ir 

Pieņemšanas laiki 
SIA „ĀNE EP”

Valdes locekle 
Jeļena Baranovska
• ceturtdien no plkst.10 līdz 12

Būvinženieris Lauris Vidžis
• pirmdien no plkst.16 līdz 18

redzami pirmie rezultāti.
SIA “ĀNE EP” atgādina, ka saska-

ņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likumu, darbības, kas saistītas ar 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, 
tiek veiktas atbilstoši dzīvokļu 
īpašnieku gribai un maksātspējai. 
Dzīvokļu īpašnieki uzdod pārvald-
niekam pārvaldīšanas uzdevumu un 
īpašnieka pienākums ir nodrošināt 
šī uzdevuma izpildei nepieciešamo 
finansējumu.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus ak-
tīvi piedalīties dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulcēs, kurās SIA “ĀNE EP” 
informē par dzīvojamo māju pār-
valdīšanas principiem, obligāti vei-
camām pārvaldīšanas darbībām, kā 
arī dzīvokļu īpašnieku tiesībām un 
pienākumiem.

Viss tas ir nepieciešams, lai ko-
pīgiem spēkiem kvalitatīvi veiktu 
dzīvojamās mājas ekspluatāciju un 
uzturēšanu.

Jeļena Baranovska,
SIA „ĀNE EP” valdes locekle

Šīs mājas iedzīvotāji arī domā par siltumnoturības paaugstināšanu

Veiktie renovācijas darbi 
ir uzlabojuši gan Ozolnieku 
novada kopskatu, gan iedzī-
votāju komfortu. Renovācijas 
darbi prasīja lielu pacietību 
un izturību, bet galvenais ir 
rezultāts. Ir radīta skaista un 
mājīga vide.

Lai ERAF projekts “Daudzdzī-
vokļu māju energoefektivitātes 
paaugstināšana” tiktu īstenots, SIA 
“Ozolnieku KSDU” darbiniekiem 
vajadzēja ieguldīt milzīgu darbu, kas 
saistīts ar projekta dokumentu iz-
strādes pasūtīšanu, ES finansējuma 
pieprasīšanu, iepirkumu organizē-
šanu, kredīta pieprasīšanu, līgumu 
slēgšanu, būvdarbu uzraudzīšanu un 
koordinēšanu, piedalīšanos sapulcēs, 
neskaitāmo dokumentu sagatavo-
šanu un iesniegšanu LIAA.  Reno-

vācijas darbi norisinājās 10 mājās 
Ozolnieku novadā. Būvdarbus veica  
SIA “RIMTS”, SIA “AB BUILD”un 
SIA “GS CELT”. SIA “Ozolnieku 
KSDU” valdes priekšsēdētājs M. 
Prīsis atzīst, ka vislielākās problē-
mas bija ar santehnikas darbiem, 
tāpēc nākamgad tiks pievērsta pa-
stiprināta uzmanība apakšuzņēmēju 
piesaistē. Kā vienu no renovācijas 
darbu ieguvumiem varētu minēt 
iedzīvotāju saliedētību un kopības 
sajūtu, tiecoties uz konkrētu un 
vienotu mērķi. Visaktīvākā sadarbī-
ba veidojās ar Kastaņu ielas 6 mājas 
iedzīvotājiem, kuri gan ļoti palīdzēja, 
gan arī kavēja iecerēto darbu veikša-
nu, jo savā starpā nevarēja vienoties 
svarīgu lēmumu pieņemšanā.

Nenoliedzami, ka SIA “Ozolnieku 
KSDU” darbiniekiem un būvnie-
kiem, un pat māju iedzīvotājiem 

izbrīnu radīja pašu iedzīvotāju paš-
darbība un izdoma santehnikas dar-
bos. Būvnieku darbību ne vienmēr 
varētu nosaukt par profesionālu. 
Tāpēc jāizsaka atzinība un pateicība 
renovācijas darbu koordinatorei 
Ingai Šikunovai par ieguldīto darbu, 
pacietību, neatlaidību un spēju izcili 
koordinēt renovācijas darbus.

Šobrīd notiek aktīva sadarbība 
ar “Latvijas investīcijas un attīs-
tības aģentūra ” pārstāvjiem, lai 
veiktu nepieciešamās formalitātes 
Eiropas finansējuma saņemšanai. 
Lai pirmajā maksājumu veikšanas 
gadā iedzīvotāji neizjustu tik lielu 
papildus maksājumu slogu, SIA 
“Ozolnieku KSDU” renovēto māju 
iedzīvotājiem piedāvā no 2013.gada 
samazināt apsaimniekošanas mak-
su, ar iespēju piemērot samazināto 
apsaimniekošanas maksas apmēru 

arī turpmākajos periodos. Par reno-
vācijas rezultātiem - plusiem, mīnu-
siem un siltumenerģijas noturību, 
varēsim spriest gada beigās, teic SIA 
“Ozolnieku KSDU” valdes priekšsē-
dētājs M. Prīsis, bet acīmredzamais 
ieguvums ir vizuālais kopskats, kas 
dod pozitīvu priekšstatu par Ozol-
nieku novadu.

Nākamgad novadā ir paredzēta 
vismaz vēl 10 māju renovācija - ne 
tikai Ozolniekos, bet arī Garozā, 
Emburgā un Brankās. Lai sadarbība 
būtu veiksmīga, SIA “Ozolnieku 
KSDU” valdes priekšsēdētājs M. 
Prīsis aicina māju iedzīvotājus būt 
aktīviem un atsaucīgiem, jo tikai 
ar pozitīvu attieksmi tiks sasniegts 
vēlamais rezultāts.

Zane Šauva,
OKSDU biroja administratore

Renovācijas darbu kopskats

Komisija ekspluatācijā ir pie-
ņēmusi daudzdzīvokļu namu 
pēc renovācijas Brankās, Sau-
les ielā 11.

Māja, salīdzinājumā ar blakus eso-
šām, ir jaunākā – uzbūvēta sovhoza 
„Lielupe” izjukšanas laikā. Nama 
celtniecības kvalitāte ļoti slikta, ko 
apliecina paši iedzīvotāji. „sals līda 
pa pakšiem, no pagraba, no pama-
tiem.” Daļa dzīvokļu saimnieku, cerot 
situāciju uzlabot, ielika paketlogus. 
Mitrums no pagraba pa sienām sūcās 
augšup, pelējums bojāja mēbeles. 
Trešā stāvā dzīvokļos tecēja ūdens, 
lietus laikā nācās izvietot vanniņas.  
Tagad mājai ir jauns siltināts jumts.

Ne bez vainas ir arī iedzīvotāji – 
nama ārdurvis bija salauztas, kāpņu 
telpas izsala.

Būvfirma „Rimts” nosiltināja pag-
rabam griestus un sienas, tagad mājai 
ir pakešu ārdurvis ar atsperēm. Kāp-
ņu telpā ielikti radiatori.

Oktobra vidū, nekurinot, pat pirmā 
stāva dzīvokļos temperatūra pārsnie-
dza + 20°C.

Kāpņu telpā, kā konstatēja „OA”, 
prieks ieiet – valda saulaini dzelte-
nīgi toņi, katrā kāpņu telpā dažādā 
intensitātē.

Liels ieguvums ir horizontālā 
apkure – iespēja regulēt siltuma 
padevi neatkarīgi no kaimiņa. Ja līdz 
šim komunāldienests smagi cīnījās ar 
nemaksātājiem par pakalpojumiem, 
īpaši siltumu, tagad ir iespēja siltum-
padevi atslēgt konkrētā dzīvoklī.

Prieks ieiet kāpņu telpā

• Sabiedriskā kārtība un drošība;
• Sociālā dienesta pakalpojumi un sociālā palīdzība;
• 2013. gada budžeta plānošana.

Iedzīvotājiem būs iespēja tikties ar pašvaldības vadību un dažādu nozaru 
speciālistiem, lai saņemtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem un uzzinātu 
jaunāko informāciju par novada attīstības perspektīvām, plānojot 2013. gada 
budžetu.

Iedzīvotāju sapulču norises laiks un vieta:
- 7.11. – plkst.18 Emburgā, Salgales pagasta pārvaldē, 
adrese: „Vīgriezes”, Emburga, Salgales pagasts;
- 8.11. – plkst.18 Garozā, Garozas pakalpojumu centrā, 
adrese: „Eži”, Garoza, Salgales pagasts;
- 14.11. – plkst.18 Ānē, Ānes kultūras namā, 
adrese: Celtnieku iela 12b, Cenu pagasts;
- 15.11. – plkst.18 Brankās, Branku pakalpojumu centrā, 
adrese: Parka iela 4; Cenu pagasts;
- 22.11. – plkst.18 Ozolniekos, Domes ēkā, 
adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieku pagasts.

Sīkāka informācija: www.ozolnieki.lv

Aizstiklojot lodžijas ar pakešu lo-
giem, iedzīvotājiem tika dota iespēja 
izvēlēties, cik veramos logus grib.

Iedzīvotāji atceras  mājas reno-
vācijas sākumu pirms gada, kas bija 
neveiksmīgs. Darbi tika iesākti, tad 
būvnieki... pazuda. Esot bankrotē-
juši.

Ar SIA „Rimts” vīriem iedzīvotāji ir 
apmierināti, strādāts esot apzinīgi, arī 
brīvdienās. Īpaši tiek cildināti santeh-
niķi, kuri visu saskaņoja ar dzīvokļu 
saimniekiem un strādāja ļoti rūpīgi 
un kvalitatīvi.

Uzņēmējiem „iegrieza” SIA „Mai-
ga”, kas logus piegādāja ar lielu 
nokavēšanos.

Ap māju tagad vijas bruģakmens 
josla. Glīti! 

Nama iedzīvotāja Anita Bībere: 
„Līdz šim mēs savu kopīpašumu ne-
pratām saudzēt, aicinu būt atbildīgiem 
saimniekiem! Dalīsimies būvpieredzē 
ar kaimiņiem, pārliecinot viņus sekot 
mūsu piemēram. Tad viss Branku 
ciems pārvērstos līdz nepazīšanai!”

Mājas vecākais Aivars Pelūde 
vērtējumā ir piesardzīgs – „tā īsti 

ieguvumu manīsim aukstā laikā, taču 
nešaubos, ka būs ekonomija mūsu 
maciņos.”

Sašutumā mājas vecākais ir par 
logu ražotāju „Maiga”, „kas vēl 
šodien nav novērsusi savas bezatbil-
dīgās rīcības sekas.”

A. Pelūde: „Kopīgi izlēmām, ka 
pie mājas vajag soliņus. To arī izda-
rījām! Tagad domājam par velosipēdu 
novietni pie katrām ieejas durvīm. 
Vēlamies sakoptu, pievilcīgu nama 
apkaimi, gudrojam, ka bez daiļdārz-
nieka padoma neiztikt, taču darbus 
veiktu mēs paši.”

Kāds ir būvuzrauga Jāņa Grauduļa 
vērtējums par pieņemto objektu?

- SIA „Rimta darbību apgrūtināja 

iepriekšējā būvētāja neizdarība, nā-
cās labot defektus.

Uzņēmējs „Rimts” strādāja ar 
atbildības sajūtu. Apkuri un ūdens 
padevi – pašus atbildīgākos darbus – 
ierīkoja apakšuzņēmēji santehniķi. 
Vairākas dienas katrā dzīvoklī bija 
troksnis, putekļi, taču vīri prata at-
rast kopēju valodu ar saimniekiem.

Mans galvenais secinājums: arī 
mazāk apdzīvotās vietās var īstenot 
šādus renovācijas projektus, arī ar 
dažādiem apkures veidiem, atrodot 
kopsaucēju un optimālo variantu.

Iepriecina, ka kaimiņmāju iedzī-
votāji Saules ielā 7 un Saules ielā 9 
izteikuši vēlmi startēt renovācijas 
projektā.

Ozolnieku novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus uz tikšanos, lai klātienē pārrunātu 
jautājumus par šobrīd īpaši aktuālām tēmām:

PII „Saulīte” Ānē pieņemta 
ekspluatācijā teritorijas reno-
vācijas 3.kārta.

Uzstādīti jauni žogi ar vārtiem – 
metāla žogs 17,5 m garumā, bet koka 
paneļu žogs – 109 metri.

Izveidoti 3 rotaļu laukumi ar gumi-

jas segumu, kopā 549 m2, ar rotaļu 
ierīcēm.

Veikti bruģēšanas darbi: 
- ietves 152 m2, 
- brauktuve – 485 m2.
Kopējo būvdarbu izmaksas – 
Ls 66 675.

“Saulītē” jauns 
rotaļu laukums

Diemžēl tieši aiz bērnudārza žoga 
ir šāda “celtne”



6.lpp. 2012. gada oktobris 2012. gada oktobris 7.lpp.

Saimnieko 
veiksmīgi, kaut 
zemes maz

Jelgavas tirgū vēl kāda 
norāde vēsta, ka dārzeņu au-
dzētājs ir no Emburgas.

Saimniece Zoja Sadovska, piepalī-
dzot Genadijam Kudrjavcevam, tirgo 
daudzveidīgu dārzeņu klāstu. Labi 
mālainā zemē auguši kartupeļi. Ir 
vērts ieklausīties „Cīruļu” saimnie-
ces dzīves atziņās.

„Esmu 2.grupas invalīde. Zaudēts 
vīrs un meita, pensija 140 latu. Visa 
darba dzīve aizvadīta fermā, slaucot 
govis. Pati esmu no Sibīrijas. Nekad 
neiešu ar izstieptu roku! Tāpēc 
katru sestdienu un svētdienu esmu 
tirgū.

No maniem 11 hektāriem apsaim-

niekoju tikai trīs, pārējos iznomāju. 
Strādāju, un iztikai sanāk pietieko-
ši. Man sava vieta Jelgavas tirgū 
ir gadus desmit. Izjūtu, ka pilsēta 
tukšojas, cilvēku kļūst mazāk. Liela 
daļa pircēju ir pensionāri.

Veselība man švaka. Un tomēr 
ķepurojos!”

Kaut ko saražot vai izaudzēt 
ir māka, bet to realizēt – biz-
nesa atslēgas vārds. Zemnieka 
darbu novērtē patērētājs, vis-
labāk – pircējs tirgū.

Zemnieku saimniecība „Jaunpu-
džas” ir 12 hektārus liela, pievienojot 
nomas zemes apsaimniekoti tiek 25 
hektāri.

Sarmītes un Ilgoņa Zariņu galvenā 
nodarbe – dārzeņkopība.

„Jaunpudžu” piedāvājums Jelgavas 
tirgū ir plašs, pircēji zemnieku pūles 
prot novērtēt. Liela piekrišana ir 
saldajiem sīpoliem, kam ir mīkstāka, 
sulīgāka konsistence un maigāka 
garša.

Valsts agrārā politika stimulē lielos 
ražotājus, Zariņi ir mazie, kuri saņem 
tikai vienoto platību maksājumu. 
„Ar to pietiek, lai norēķinātos par 

minerālmēsliem, mazliet arī tiek 
degvielai,” zemnieku kalkulējums.

Krīze? Zariņi uz to atbild: „Kā dzī-
vojām, tā dzīvojam. Ja cenas, kādas 
tirgū ir patlaban, paliks, turpināsim 
saimniekot.”

Emburgas zemnieki atzīst, ka “šo-
gad pērk rosīgāk, taču pazūd mūsu 
pastāvīgie pircēji, jo aizbraukuši uz 
ārzemēm. Tirgū katram nopietnam 
zemniekam ir savi klienti.”

Tipiskais pircējs esot ģimenes ar 
bērniem un pensionāri. Primārais 
izvēlē ir cena: „Varbūt kādiem 10% 
tas nav no svara.” Par to iznākot 
pārliecināties – nolaid dārzenim 5 
santīmus, uzreiz cita rosība. Kvali-
tāte gan visiem ir svarīga. „Daudzi 
apprasās, vai tie ir lauka gurķi. At-
klātā laukā audzētie gurķi veselībai 
ir daudz vērtīgāki, jo, piemēram, 
PP vitamīna un magnija, kā atzinuši 

zinātnieki, siltumnīcā izaudzētajiem 
vispār nav. Kartupeļus lielākoties 
pērk miltainus.”

Zariņu ikdiena – darbs vagās, bet 
sestdienās un svētdienās agri no rīta 
prom uz tirgu.

Sociālo palīdzību novadā lūdz arī 
laukos dzīvojošie. Kāpēc tas tā? 
Sarmīte un Ilgonis: „Ja strādā, tad 
ģimeni nodrošināt var pat tad, ja 

zemes maz. Strādīgs cilvēks badu 
necieš. Diemžēl Latvijā, arī laukos, 
veidojas pabalstu prasītāju dinastijas 
– no tiem vien viņi dzīvo. Derētu tā: 
rīkoties nevis formāli pēc likuma, 
bet pēc konkrētas situācijas un cil-
vēka. Pašvaldība taču iedzīvotājus 
pazīst! Tad arī izvērtēt, piešķirt 
pabalstu vai nē. Valsts ietaupītu 
daudz naudas!”

Sibīriete: ķepurojos!

Visu triju novada pagastu 
seniori devās izbaudīt zelta 
rudeni Vidzemē.

Jauni iespaidi tika gūti Krimuldā 
(pils parks, pilsdrupas, skats uz 
Siguldu pār Gaujas senleju).

Pēc Gūtmaņa alas un Siguldas 
novadnieki izstaigāja Ieriķu dabas 

taku ar 7 ūdenskritumiem un stāv-
krastiem.

Ungurmuižā tika iepazīts 18. gs. 
koka ēku ansamblis un baudīta tēja 
un kliņģeris.

Par braucienu pensionāri paldies 
saka pašvaldībai, Vijai Vildavai un 
gidei Edītei.

Rudens noskaņas 
Vidzemē

Vasarā nejauši ieraudzīju 
informāciju par iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas pro-
jektu „Es zinu, varu un daru” 
konkursu. 

Mūsu mājas bērnu laukums sen jau 
gaidīja pārveidošanas svētkus. Pie-
teiktais projekts „Droša bērnība” tika 
atbalstīts zem prioritātes „Kopīgās 
dzīves telpas labiekārtošana”. 

Projekta ietvaros bija paredzēts: 
karuseļa, šūpoļu un soliņu remonts; 
bērnu laukuma seguma zem karuseļa 
un šūpolēm nomaiņa ar smalkiem 
oļiem; esošo celiņu ap laukumu pie-

labošana ar esošām betona plāksnēm. 
Konstrukciju koka virsmu nomaiņu 
uzticējām profesionāļiem - ar to lie-
liski tika galā SIA Rotors . Lai pārējo 
savestu kārtībā, rīkojām talku.

Paldies visiem idejas atbalstītājiem 
un realizētājiem: Danai Zaicevai ar 
Nikolu, Dāvim Stumbergam un Ar-
tūram, Guntim Žeivotam ar Anniju, 
Uldim Aināram ar Tomiņu, Silvijai 
Cimarei, Mārai Duļķei, Nikolajam 
Januševam, Evgenijam Kravčenko, 
Aldim Peckai un Jurim Koroļovam.

Jeļena Koroļova,
projekta autore

Ja gribam, tad varam 
un darām

Jau otro gadu Ozolnieku iz-
glītības iestādes sadarbībā ar 
Vācijas Nordhauzenas pašval-
dību realizē projektu par bērnu  
laimīgu pāreju no pirmsskolas 
uz skolu. 

No savāktās informācijas tiek 
veidota rokasgrāmata vecākiem par 
bērna sekmīgu un drošu pāreju uz 
jauno izglītības posmu. Rokasgrā-
mata vecākiem būs viens no projekta 
rezultātiem.

Ozolnieku un Nordhauzenas pe-
dagogi savstarpēji apmainās un 
bagātinās  ar pieredzi veiksmīgai 
bērnu izglītošanai un pirmsskolas 
iestādes sadarbībai ar skolu. Mūsu 
skolotāji jau ir bijuši trijos pieredzes 
braucienos Nordhauzenas bērnudār-

zos un skolās, vācu kolēģi trešo reizi 
būs  pie mums no 11.-17.novembrim. 
Viņi vēros mācību un audzināšanas 
procesu visās trijās partnerības 
iestādēs: PII’’Zīlīte’’, Ozolnieku 
vidusskolā un Garozas pamatskolā. 
Šī savstarpējā profesionālā un emo-
cionālā bagātināšanās arī ir viens no 
projekta rezultātiem. 

Aicinām pirmo klašu  vecākus dalī-
ties savos iespaidos par to, kāda šogad 
ir bijusi viņa bērna pāreja uz skolu.  

Sīkāk ar mūsu projektu iepazīstie-
ties mājas lapā:www:comregprojekts.
ozolniekuvsk.lv

Māra Pūre,
novada izglītības nodaļas

starptautisko izglītības projektu 
koordinatore

Pedagogu sadarbība 
ar vācu  partneriem 
turpinās

Nu jau divus mēnešus Ozol-
nieku Mūzikas skolā piekt-
dienu vakaros skan ģitāras 
skaņas! 

Tas, pateicoties skolotājai Maijai 
Sirvidei, kura skolas direktores 

Dinas Tauriņas mudināta, uzņēmās 
iemācīt ģitāras spēli novada iedzīvo-
tājiem. Pašam mazākajam ģitāristam 
5 gadi, bet ir arī četrdesmitgadnieks. 
Ja cilvēkam ir vēlme, interese un 
pacietība - ģitāras spēli var apgūt 
gan liels, gan mazs. 

Ģitāras spēli var 
apgūt liels un mazs

Ozolnieku Amatierteātra 
izrāde R. Blaumaņa „Skro-
derdienas Silmačos” pulcināja 
skatītājiem pilnu tautas nama 
zāli.

Režisore Dace Vilne pirms izrā-
des atgādināja, ka „Skroderdienas” 
novadniekus iepriecināja Jāņos, 
pļaviņā, taču arī tagad papardes vēl ir 
zaļas, kādai varbūt aizķēries zieds... 
„Tāpēc – lai valda vasaras plauksmes 
bezbēdīgums!”

Ja skatītājs mājup dodas ar vērtēju-
mu: „Patika!”, „Lieliski”, tad vēlamo 
režisore ir panākusi. Tik pozitīvas 
atsauksmes nācās dzirdēt no ikviena 
uzrunātā. 

Tautas nama direktore Rita Barona 
cildināja ilggadīgos pašdarbības ko-
lektīvu un kursu vadītājus, uzsverot, 
ka bez pašvaldības atbalsta Ozolnieku 
kultūras dzīve nebūtu tik daudzpusī-
ga un intensīva.

Dziesmu un deju svētki – ierosme 
jauniem radošiem nodomiem.

Iejūtoties skroderu dienās

Pēc Ozolnieku sporta centra 
direktora Rolanda Baranovs-
ka ierosmes novada adminis-
trācija noslēgusi līgumu ar 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes sporta namu un 
Jelgavas sporta skolas peldē-
šanas trenerēm. 

Līgums paredz iespēju visu Ozol-
nieku novada skolu sākumskolu 

bērniem apmeklēt peldbaseinu un 
iemācīties peldēt. 

Salgales pamatskolas bērni ap-
meklē peldēšanas nodarbības pirm-
dienās, Teteles pamatskolas bērni 
– otrdienās, Ozolnieku vidusskolas 
bērni – trešdienās un Garozas pa-
matskolas bērni – ceturtdienās. 

Peldēšanas treneres ir apsolījušas 
bērnus iemācīt peldēt līdz 14.jan-
vārim.

Uz baseinu mācīties peldēt!

Branku „Celmos” tika svi-
nēta sporta kluba „Princis” 
divdesmitā jubileja.

20 gadus zirdziņiem ir veltī-
jusi ģimene: Gunta Banga, Līga 
Pētersone un Modris Pētersons, 
„Prinča” godību rīkotāji.

16 poniji, arī jaunzirgi un divi 
duči jauno jātnieku ievadīja sa-
censības.

Sacensību dalībnieki bija no 
novada, Jelgavas, Rīgas un tālā-
kām vietām. 

Poniju programma – vadības 
maršruts. Savu meistarību pierādīja 
iesācēji – piecgadnieki. Modris Pē-
tersons: „Tas ir sākumceļš izaugs-
mei jātnieku sportā.”

Vienpadsmitgadīgā Elīza Ind-
riksone, Ozolnieku vidusskolas 
piektklasniece, ponija mugurā esot 
sēdusies arī piecu gadu vecumā. 

Arī jātnieku sportā valda sa-
censību etiķete, smalka uzvedība, 
piemēram, sasveicināšanās rituāls 
ar skatītājiem, kas jāapgūst.

Jaukas rozetes saņēma poniji, bet 
mazie jātnieki – dāvanas. 

Ja skaisti rikšoja ponijs ar Pēteri 
Pētersonu (5) mugurā, bet vienā 

vienībā ar savu poniju saplūda 
graciozā Madara Pētersone (7), 
kāds brīnums? Jo viņi ir Pētersoni 
trešajā paaudzē! Vecaistēvs Modris: 
„Abi, pirms iemācījās staigāt, tika 
uzsēdināti zirga mugurā.”

Ar gongu iesākās starts 24 jātnie-
kiem uz zirgiem.

Visvairāk laurus pēdējā gada laikā 
ir plūkusi ir Līga Pētersone. Ziemas 
Latvijas čempionātā – 3. vieta. Jaun-
zirgu čempionātā zirgu audzētāja 
Līga ar zirgu Caikoru divcīņā (iejāde 
un konkurs) bija pati labākā. 

Lai „Princim” brašs rikšojums 
trešajā desmitgadē!

 
 Anna Veidemane

Lūdzam atsaukties novadā dzīvojošus Latvijas čempionus, eks-
čempionus un citus augstāka ranga sportistus jebkurā sporta veidā. 
Š.g. 23.novembrī plkst.19 Ozolnieku sporta centrā par godu jums 
pirmo reizi novadā tiek rīkots pasākums “Ozolnieku novada sporta 
lepnums”. Mēs gribam ar jums lepoties!

Pasākumu vadīs Gunārs Jākobsons. Būs “dzīvās” mūzikas koncerts (Kau-
felds), Ozolnieku Mūzikas skolas un BJMS “Rokskola” audzēkņu  muzikāli 
apsveikumi. Uz tikšanos aicinām visus novada iedzīvotājus.

Ozolnieku sporta centrs, tel. 63050526

Jātnieku sacensības 
ievadīja piecgadnieki

Tiksimies ar augsta ranga sportistiem!
Pēteris savos 
piecos gados ir 
lielisks jātnieks

Ir noslēgusies Latvijas moto 
triāla sezona. Ar labiem pa-
nākumiem šogad ir startējuši 
Ozolnieku novada motospor-
tisti.

Latvijas čempionātā piecu posmu 
summā par Latvijas čempionu kļuva 
Andris Grīnfelds (ATK), otrajā vietā 
atstājot Kasparu Vērnieku (MTS). 
Bronzas medaļa Artūram Grīn-
feldam (ATK). Renārs Agarskis 
(ATK) Latvijas rangu tabulā šogad 
piektais.

Arī Baltijas čempiona tituls trīs 
posmu summā Andrim Grīnfeldam 
(ATK). Andris individuāli uzvarēja 
arī Igaunijas atklātajā čempionātā, 
kas notika 5 posmos. 

ATK komanda (Andris, Artūrs, 
Renārs) jau vienpadsmito reizi 
izcīnījuši Latvijas klubu komandu 
čempionu titulu, uzvarēja arī Baltijas 
klubu komandu čempionātā. 

ATK Ozolnieku novada „Priežkal-
nos” šogad ar labiem panākumiem 
noorganizēja divus Latvijas čempio-
nāta posmus.

Ozolnieku triālistu panākumi

Sporta kompleksa “ Mālze-
me” treneres Marinas Mazu-
re audzēkne Darja Čerņikova 
izcīnījus bronzas medaļu 
Polijā.

Starptautiskais  turnīrs  Warsaw 

Judo Open risinājas Polijā. Varšavas  
Olimpiskāja  centrā  bija  parstāvēti  
14 valstu  cīkstoņi. 

Vienigo medaļu Jelgavas džudis-
tiem  nopelnīja  Ānes iedzīvotāja  
Darja Čerņikova, uzvarot  trīs  
cīņas.

Darja iziet starptautiskajā arēnā
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Mīļi sveicam oktobra jubilārus!
Atļauj šodien saviem 
gadiem skanēt
Kā melodijai, 
kura sirdī šalc.

Aizsaulē aizgājuši
Lonija Balcere  1926
Artūrs Brūvelis 1927
Elvīra Ernšteina  1929
Georgijs Pavlovičs 1939
Heralds Plūme  1926
Elga Popova  1939
Jevgenija Pujāte 1931
Arnolds Skanis  1934
Konstantīns Skrīveris  1929

Vera Šeglovska  1917
Helēna Zavadska  1934
Anatolijs Žalners  1939

Austra Junele
Ilgvars Purkalns
Anna Čata
Manefe Dimitrova
Ivars Žukovskis
Brigita Rimša
Valija Sondore
Ludvika Tamule
Nataļja Pavlova
Broņislava Birjukovska
Anna Dolegnovska
Janīna Gedroviča

Sofija Gončare
Nikolajs Serga
Ruta Strikaite

Salgales pagastā
Mirdza Krafta

 Novada dome

8.lpp. 2012. gada oktobris

Ozolnieku 
tautas nams

Info: www.ozolnieki.lv, tautasnams@ozolnieki.lv, tālr: 63050144; 26525350.           
Biļešu iegāde Ozolnieku tautas namā P., O., T., C. 16 – 20

10. 11. tautas nama siltumā „Mārtiņš svētīs, Mārtiņš priecēs 
tai bagātā laiciņā!” 
- 10 – 14 pašaudzētas, pašbrūvētas rudens veltes (svaigā veidā,burciņās) 
tirgosim un dāvāsim! (Aicinām pieteikties ikvienu tirgoties gribētāju!).
- 11 – 13 rokdarbnīca mazajiem „Čuža, puža, bumbuļi pakaļ”!
- 12 rokas, kājas pūtiniet – „Skatāmbildes” izbaudiet! 
- 13 spēle bērniem „Notikums dārzā” un rotaļas ar rosīgo Ruksīti un 
drosmīgo Suņuku! 
Pieteikšanās un info 26525350, 63050144.

10.11. plkst. 17 izrāžu apvienības „Panna” stand-up komēdija 
„Līgavainis”. 
Līgavaiņa lomā Lauris Dzelzītis. Režisors Juris Rijnieks. 
Ieeja Ls 4. Biļešu iepriekšpārdošana.

11.11. plkst.17 poētiski muzikāls dzejas un atpūtas vakars 
”Es gribu paldies pasacīt…” 
Lāčplēša dienas noskaņās pie kūpošas tējas tases... Tikšanās ar Ozolnie-
ku novada literātu Edvīnu Jansonu grāmatas „Apskāviens” prezentācijā. 
Ieeja brīva. Piedalās novada amatierteātra aktieri un mūziķi. Ielūgumus 
saņemt tautas namā līdz 8. novembrim.

16. 11. plkst. 18 valsts svētku koncerts „Šai zemē…”. 
Piedalās Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, amatierteātra 
aktieri un solisti. Ieeja brīva.

17.11. Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā būsim priecīgi, 
mīļi un smaidīgi! 
Svētku sajūtu radīs:
Plkst.19 Ozolnieku novada amatierteātris ar skatītāju  iemīļoto izrādi R. 
Kūnijs „Bīstams pagrieziens” pie galdiņiem. Režisore D. Vilne. Darbosies 
bufetīte. Biļešu iegāde un galdiņu rezervēšana līdz 15.novembrim.
Plkst.21 Svētku balle ar groziņiem kopā ar muzikālo apvienību „Buččča” ar 
atraktīvo solistu Artūru Manguli. Galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekšpār-
došana līdz 15.novembrim. Ieeja: izrāde – Ls 2, balle – Ls 3, izrāde un balle 
kopā – Ls 4

Uzmanību teātra skatītājiem decembrī!
2. decembrī plkst. 17 izrāžu apvienības „Panna” asprātīga komēdija – 
pētījums par vidējo latviešu vidējo laulību izrādē „Puse no sirds”. 
Lomās: Zane Daudziņa un Aldis Siliņš.
Ieeja: Ls 4 (biļešu iepriekšpārdošana). 
Sīkāka informācija par izrādi www.pannasteatris.lv

• 11.novembrī plkst.18 Ānes kultūras namā viesosies 
Vilces amatierteātris ar Mārtiņa Zīverta lugu “Min-
hauzena precības”. 

Režisore Regīna Deksne.

Iestudējumu kuplinās baroka dejas, zobenu cīņas elementi, 
kā arī deviņpadsmit 18.gs. tērpi, ko darinājušas kostīmu 
māksliniece Olga Kovaļova un šuvēja Vija Ozerova. Tā ir 
pasaka pieaugušajiem!

Ieeja Ls 2.

9.11. plkst.17 Lāčplēša dienai veltīts svinīgs pasā-
kums pie Vareļu pieminekļa.

17.11. plkst.19 Latvijas Republikas 
proklamēšanas 94. gadadienai veltīts pasākums 
Garozas pamatskolā.
Svētku koncertu sniegs jauktais koris  “Svīri”.
Ballē spēlēs grupa “The Higway”.
Pasākums pie klātiem galdiņiem.
Dalības maksa Ls 3.50
Ar saviem groziņiem par brīvu.
Lūdzu iepriekš pieteikties un samaksāt līdz 13.novembrim.
 Anda, tel. 29109265

18.11. plkst.14 svētku dievkalpojums 
Salgales baznīcā, piedalās jauktais koris “Svīri”.

18.11. plkst.19 no Emburgas un plkst.19.10 
no Garozas tiek organizēts brauciens uz svētku 
salūtu Jelgavā.

1. decembrī plkst.14 aicinām uz atpūtas pasākumu 
“1. Adventes noskaņas” novada pensionārus un 
pārējos interesentus. 
“Ulmaņlaika balle”. (Eižena Finka flirts brāļu Laivinieku 
dziesmu taktīs). Ieteicams ierasties Ulmaņlaiku kostīmos, 
veiksmīgākos apbalvos.
Aktieri skatītājus iesaistīs dejošanā un amizantos konkursiņos.
Pasākums pie klātiem galdiņiem
Pensionāriem bez maksas, parējiem Ls 2.50 
Uz pasākumu kursēs autobuss.
Lūdzu pieteikties līdz 27. novembrim
 Anda, tel. 29109265 

15.12. plkst.19 Latvijas Nacionālajam baletam 90!  
Galā koncerts.
Jubilejas Galā koncerts ar unikālu iespēju iepazīt Latvijas 
Nacionālo baletu kā mūsdienīgu starptautiski atzītu baleta 
trupu.Tiks izdejoti spilgtākie Latvijas Nacionālās operas baleta 
izrāžu fragmenti. Uz skatuves visi Latvijas Nacionālā baleta 
mākslinieki.
Diriģenti: Farhads Stade un Mārtiņš Ozoliņš. Biļešu cenas: 
Ls 12.75 un Ls 6.80.

21. decembrī  Salgales mūzikas skolas koncerts 
Salgales baznīcā. 
Koncerta laiks tiks precizēts. Lūdzu sekot informācijai!

Pasākumi Salgales pagastā

Mārtiņš aicina 
pieteikties dalībai  
„Mārtiņa tirdziņā” 

10. novembrī tautas 
nama siltumā!

Tirgojiet pašmāju gar-
dumus no plkst.10 – 14 
(konservējumus, ievārī-
jumus, brūvējumus – svai-
gus, ceptus vai vārītus) 
un citas rudens veltes ar 
iespēju degustēt!

Lūdzu pieteikties līdz 
8. novembrim pa tālr.: 
26525350 vai e-pastā: 
tautasnams@ozolnieki.lv

 Mārtiņš Kārumnieks

Valsts policijas Zemga-
les reģionālās pārvaldes 
Jelgavas iecirkņa inspek-
tore Karīna Zabolotnaja 
pieņems apmeklētājus 
Salgales pagasta pārval-
dē katra mēneša pirmajā 
pirmdienā no plkst.12.30 
līdz 14.30, tālr. 20293267, 
63004282.

Cienījamie Ozolnieku 
novada iedzīvotāji!

Ozolnieku novada Paš-
valdības policija informē, 
ka, iestājoties tumšajam 
laikam, palielinās zādzību 
skaits. Lūdzam pievērst 
lielāku uzmanību savām 
automašīnām un citiem 
īpašumiem. Pārliecinie-
ties, vai diennakts tumšajā 
laikā pagrabu, šķūnīšu 
un garāžu durvis ir aiz-
slēgtas. 

Ja konstatēta zādzība, 
jāvēršas Valsts policijā, 
zvanot pa tālruni 110.

Ēku īpašnieku 
ievērībai!

Valsts zemes dienests 
aicina ēku īpašniekus 
izmantot iespēju līdz šā 
gada 30. novembrim bez 
maksas no kadastra in-
formācijas sistēmas dzēst 
neesošas palīgēkas.

Salgales pagastā darbu uzsācis Pašvaldības 
policijas inspektors Lauris Polis. Tālr. 28381801.
Apmeklētājus pieņem: 
Pakalpojumu punktā “Eži”, Garozā. Pirmdien 8 – 13.
Salgales pagasta pārvaldē, Emburgā. Pirmdien 14 – 17, 
ceturtdien 9 – 13 un 14 – 19.

Interesentus (pieaugušos), kuri Salgales pagastā vēlas 
apgūt angļu valodu iesācējiem, lūdzam pieteikties 
Salgales pagasta pārvaldē vai pa tālr. 63085741.


