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Pašvaldības 2010.gada budžets

Lai kādi ir mūsu uzskati 
par 8.martu, starptautiski kā 
svētku diena tā pasaulē atzīta 
kopš 1910.gada.

1977.gadā ANO pieņēma rezo-
lūciju ar vēlmi, lai visas valstis 
8.martu pasludina par svētku 
dienu – Starptautisko sieviešu 
dienu, atbalstot cīņu par sieviešu 
tiesībām.

Baltijas valstis Eiropā izceļas 
ar ļoti augstu sieviešu nodarbi-
nātību, arī ar lielu pārstāvniecību 
vadītāju vidū.

Latvijas sievietes aktīvi iesais-
tās politikā, daudzās jomās, spēj 
noteikt lietu kārtību.

Mūsu vidū ir daudz veiksmīgu 

jauku kolēģu – kāpēc nepateik-
ties par viņu labajiem darbiem? 
Ziediņš un mīļš vārds, sacīts 
darbā un ģimenē, liks uzplaukt 
ikvienas sievietes smaidam.

Daudz rūpestu gulst uz sievie-
tes pleciem, šodienas likstas bieži 
nomāc prieku.

Apsveicot visas novada sievie-
tes 8.martā, novēlu:

Dienas ritmam – gaišu stāstu,
Skumjiem brīžiem – mīļu glāstu.
Tumšai naktij – zvaigžņu lietu, 
Mīlestībai – sirdī vietu!

Māris Ainārs, novada domes  
priekšsēdētājs

Gaišu 8.martu!
2010.gada 9.februārī apstiprinā-

tā budžeta ieņēmumi samazināju-
šies, bet izdevumi palielinājušies 
par 10 procentiem, salīdzinājumā 
ar 2009.gada izpildi. 

Pamatbudžeta ieņēmumi – Ls 
5133745 

Pamatbudžeta izdevumi –  Ls 
5583702 

Izdevumu pieauguma pamato-
jums ir ekonomiski un izvērtēti 
tērētie naudas līdzekļi iepriekšējā 
gadā, kā rezultātā to atlikums 
2009.gada 31.decembrī bija Ls 
732487. 

Plānotie ieņēmumi no iedzī-
votāju ienākuma nodokļa, kam ir 
vislielākais īpatsvars ieņēmumu 
sastāvā – 57%, pieauguši  par 
13%,salīdzinājumā ar izpildi un 
par 6% salīdzinājumā ar plānu 
2009.gadā .  Veido jot  budžetu , 
ņemts vērā likums „Par pašvaldī-
bām”, kas nosaka 92% garantiju no 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa ie-
ņēmumiem pašvaldībām, tāpēc no 
likumā „Par valsts budžetu 2010.
gadā” prognozētiem Ls 3137420, 
plānā iekļautie ieņēmumi no iedzī-
votāju ienākuma nodokļa pārskata 
gadā ir Ls 2886426, plus saņemts 
no Valsts kases sadales konta 
iepriekšējā gada nesadalītais ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 
39659 apmērā, kas kopā veido Ls 
2926085.

Izdevumu sastāvā, kā ik gadu, 
lielāko īpatsvaru veido izdevumi 
izglītībai – 49% jeb Ls 2728652, 
kas ir par 13% lielāki par izlietota-
jiem naudas līdzekļiem  2009.gadā. 
Gandrīz ceturto daļu no pašvaldī-
bas budžeta izdevumiem plānots 
tērēt sociālajai aizsardzībai, tas ir 
21% jeb Ls 1183926. Trešais lie-
lākais īpatsvars izdevumu sastāvā 
pieder tautsaimniecībai – 14% jeb 
Ls 786684.
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Novada domes februāra sēdē
Nolēma:
– Apstiprināt saistošos noteikumus 

“Par Ozolnieku novada domes budžetu 
2010.gadam”.

 – Apstiprināt novada pašvaldības 
štatu sarakstu.

 – Apstiprināt  īpašuma nodokļa un 
zemes nomas maksas likmes 2010.
gadam.

 – Apstiprināt saistošos noteikumus 
“Nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumi Ozolnieku novadā”. 

– Noteikt Ozolnieku novadā mēneša 

vidējā uztura apmēru Ls 160.
 – Apstiprināt novada domes sociālā 

dienesta 2010.gada 29.janvāra sēdes 
protokolu par trūcīgas ģimenes 
statusa piešķiršanu, sociālo pabalstu 
un brīvpusdienu piešķiršanu novada 
trūcīgām un maznodrošinātajām 
ģimenēm.

– Apstiprināt novada pašvaldības 
pedagoģiski medicīniskās komisijas 
nolikumu.

 – Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
– Izmaksāt pabalstu  sakarā ar 

nenodrošināšanu ar vietu pirmsskolas 
izglītības iestādē 6 personām.

– Piešķirt stipendijas mēnesī 
J e lgavas  Amatu  v idussko l as 
sekmīgajiem audzēkņiem, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku 
novads. 

 – Apstiprināt viena iemītnieka 
(klienta) uzturēšanas maksu Ozol-
nieku novada sociālās aprūpes 
centrā „Zemgale” mēnesī Ls 250 
apmērā.

– Apstiprināt Ozolnieku novada 

sociālā aprūpes centra „Zemgale” 
izcenojumu īslaicīgās sociālās aprū-
pes nodaļā (sociālās gultas) Ls 240. 

– Atteikties no pirmpirkuma tiesī-
bām uz nekustamo īpašumu „Lūši” 
(Cenu pag.).

– Atteikties no pirmpirkuma tiesī-
bām uz nekustamo īpašumu „Aveņu 
ielā 11” (Ozolnieku pag.).

– Piešķirt jaunu adresi - Rīgas iela 
20-4 (Ozolnieku pag.).

–. Piešķirt jaunu nosaukumu 
– „Ludzas” (Sidrabenes pag.).

Branku centrā sniega kupenas 
ieskāvušas daudzstāvu māju pagal-
mus. Kādus vērojumus un secināju-
mus šajā sakarībā izsaka Saules ielas 
1, 7, 9 un Saules ielas 11 iedzīvotāji?

Sniega tīrīšanas tehnika, kā apliecina 
iedzīvotāji, pēc sniegputeņa esot iera-
dusies savlaicīgi, kādubrīd pat divreiz. 
Šķūres pastumdījušās, un... bija spiestas 
aizbraukt, jo tām izgrozīties starp pagalmā 
atstātajām automašīnām nebija iespē-
jams. Daudzi braucamie atstāti, cik vien 
iespējams, tuvāk pie māju logiem. Kāds 
dzeltens busiņš novietots uz gājēju pārejas 
– kā sētniecei notīrīt taciņu?

Arī pēc iedzīvotāju aizrādījumiem tikai 
retais autovadītājs saprata, ka viņa nevietā 
atstātā mašīna apgrūtina ne tikai tehnikas 
un sētnieka darbu, bet arī pašu iedzīvotāju 
pārvietošanos.

Aculiecinieki: «Kāpēc mašīnas par 
katru cenu jācenšas turēt zem namu lo-

Ja slinkums paņemt rokā lāpstu
giem, ja stāvlaukumā vietu ir papilnam! Šo 
mašīnu īpašniekiem, gandrīz visiem, ir arī 
garāžas, un tad vispār nekādu problēmu 
nebūtu! Izskaidrot var, kāpēc tā notiek 
– ar slaidu loku piebraukt tieši pie mājas 
ir vienkāršāk un ērtāk, nekā doties uz 
garāžu. Lai iebrauktu garāžā, rokā ir jā-
ņem lāpsta un jāizrok sniegs  dažu metru 
attālumā līdz garāžas durvīm. Slinkums! 
Balts autobuss pie Saules ielas 11. nama 
logiem neizkustināts stāv nedēļām. 

Palaikam novada iedzīvotāji pauž neap-
mierinātību, ka pagalmos ir kupenas, grūti 
pārvietoties. Varbūt minēsim īsto cēloni 
– pašu iedzīvotāju nepieņemamā rīcība, 
līdzcilvēku ignorance.»

No redakcijas
SIA «Ozolnieku KSDU» valdes priekš-

sēdētājs Aldis Kluburs:
 Minēto namu iedzīvotāji apsaimnieko 

paši savas mājas. Ar SIA «Ozolnieku 
KSDU» līgums nav noslēgts. 

Jauku ziņu «OA» saņēmusi 
no kāda Ozolnieku iedzīvotāja.

- Lielā sniegputeņa dienas 
ļauj uzkrāt vērojumus, arī par ie-
dzīvotāju savstarpējo attieksmi un 
rīcību.

Skolas ielā 11 ir ļoti apzinīga sēt-
niece, kas darbu izpilda godprātīgi. 
Taču cīņā ar dabas stihiju sievietes 
spēki ir par vājiem, lai ātri atbrīvo-
tu mājas apkaimi no sniega.

Mājas vecākais Edgars Linde no-
organizēja nama iedzīvotāju talku. 
Vīri ķērās pie lāpstām un drīz vien 
pēc sniegputeņa pagalms bija tīrs.

Nācās dzirdēt blakusmājas ļau-
žu izbrīnu: «Kāpēc jums jau viss 
nošķūrēts?»

Arī daudzdzīvokļu nams ir privāt-
īpašums. To, kopīgi pulciņā atbrī-
vojot savu teritoriju no sniega, ir 
sapratuši arī Zaļā nama iedzīvotāji. 
Varbūt tas tā notiek vēl kaut kur 
novadā, bet lielākoties redzētais 
apliecina pretējo.

Var noalgot sētnieku un nelikties 
ne par ko zinis. Bet cilvēcība? Si-
tuācijas izpratne?

Fiziska darbošanās svaigā gaisā 
ikvienam nāks tikai par labu, stipri-
not arī savstarpējās attiecības.

Mēs algojam 
sētnieku...

Pārvietoties ar velosipēdu pa 
sniega kupenām uzdrīkstas retais. 
Pie tiem pieder Inga Tilinde.

Agri sākas Ingas darbadiena – jau pulk-
sten septiņos viņa sāk šķirot pastu. Tad 
sakrāmē pilnas velokastes un dodas 2. 
iecirkņa apgaitā: Ozolnieku ciema centrs, 
pansionāts, rajons aiz vidusskolas un tā 
līdz pašai Ozolpilij.

Kad krietni sasnidzis, sētnieki, past-
nieces vērtējumā, darot, ko varot, arī 

galvenās ielas tiekot pietiekami operatīvi 
izšķūrētas.

Taču pagalmi... Te pastniecīte grūši 
nopūšas. Ap daudzstāvu namiem atstātās 
mašīnas ieputinātas, ap tām – sniega 
blāķi. Pat ar labu gribu pa pagalmu pār-
vietoties esot īsta mocība.

Pensijas un pastu ļaudis gaida ar ne-
pacietību. Arī tur, kur māju īpašnieki pat 
neiedomājas attīrīt pieeju pastkastītei, kā 
tas, piemēram, regulāri esot divās mājās 
Alejas ielā. «Šodien tik tikko izbridu 

Ar velokastēm pāri kupenām
sniegu līdz pastkastei.»

Brist ir apgrūtinoši, bet ja vēl jānes 
kalendāri, katalogi, presi un sīkpakas, 
no kurām daudzas sver pus kilogramu? 
Īpaši centīgi pasūtītāji esot pansionāta 
iemītnieki.

Pastu iznēsāt Ingai ir ierasts kopš 2000.
gada. Velosipēds, protams, atvieglo darbu, 
bet braukšana ziemā ar to ir pa spēkam 
vien norūdītam cilvēkam: «Iznāk gan 
stiept, gan šļūkt, slidināties un nosalt. 
Salā īpaši cieš rokas un kājas.»

Tik pašsaprotama lieta – izņemt no 
pastkastes jaunāko laikrakstu. Savlaicīgi 
attīrīts celiņš, ja nepieciešams – nokaisīts 
ar smiltīm, ir mūsu, iedzīvotāju, attieks-
mes rādītājs pret pasta piegādātāju.

Inga atzīst, ka darbs nav viegls. Patīka-
māku soli darot cilvēku sirsnība. «Uzraks-
tiet, ka mums ir ļoti laba pastniecīte» - to 
«OA» sacīja ne viens vien.

Janvārī ekspluatācijā  
pieņemti objekti:
- Dzīvojamās mājas, - 5 t. sk. jaunas 
– 4
- Noliktavu telpas – 1
- Sabiedrisko telpu rekonstrukcija - 1 
(Ozolnieku vidusskola)
- Kafejnīca – 1
Kopā: 8

Būvvalde

Tuvāk piebraukt nav iespējams
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Meža nozares Gada balvas «Zelta 
čiekurs» pasniegšana ir svētki un 
gandarījuma brīdis izcilākajiem mūsu 
valsts mežu apsaimniekotājiem un 
kokapstrādes speciālistiem, šogad 
jau sesto reizi.

Divās no četrām nominācijām laureāta 
godu izpelnījušies divi  Ozolnieku novada 
pārstāvji – Jānis Vīgants un Rūdis 
Lūsiņš. 

Latvijas lielākā bagātība ir zaļais 
zelts – meži, kas ir prioritāra nozare, 
tautsaimniecības mugurkauls.

Nominācijā «Par i lgtspējīgu 
saimniekošanu» laureātu kārtā iekļuvis 
Jānis Vīgants, par kura saimniecisko 
ķērienu, mežu mīlestību un vaļasprieku 
– medības, nesen vēstīja «OA».

Sācis sidrabenietis ar 37 hektāriem 
90.gadu sākumā, tagad prasmīgi 
apsaimnieko 400 hektārus meža. Lai arī 
studējis agronomiju, dzīves piepildījums 
un sirdslieta ir mežs. Demonstrētās 
filmiņas kadros izskanēja: erudīcijā 
un zināšanās par mežu audzēšanu un 
kopšanu Jānis var mēroties spēkiem 
ar profesionāļiem. Viņš prot aizraut ar 
stāstiem par mežu, jo īpaši jaunatnes 
auditorijā. Dabas kapitāls ir neizsmeļams, 
ja vien prot to saudzēt un novērtēt. 
Meža nozare silda Latvijas ekonomiku, 
- to savos apsveikumos uzsvēra vairāki 
ministri. Mežu pamatvērtība nav 
mērojama tikai naudas izteiksmē. Tas 

Uzņēmējdarbība

ir arī tautas pastāvēšanas garīgais un 
ētiskais pamats. Mūsu meža skaistums ir 
vienkāršs, bet formā izsmalcināts, atvērts 
kā saule, silts kā mājas svētība un sīksts 
kā latvietis.

Par noturību savā mīlestībā uz 
mežu izskanēja dziesmas rindas, ko 
laureātam Vīgantam veltīja Salgales 
mūzikas skolas apsveicēji. Ziedu 
klēpi, ko apbalvotais mežu saim-
nieks saņēma no novada ļaudīm, jo 
īpaši – no sava pagasta cilvēkiem, 
- Jānis gandrīz noturēt nespēja. Arī 
laureātu pieņemšana pilī pie Valsts 
prezidenta bija šīs īpašās dienas 
vaiņagojums. 

Ar koku saknēm caurausta šī zeme, 
Ar koku šalkām piesātināts gaiss

Meža nozares 2009.gada balvas 
«Zelta čiekurs» Gada balvas laureāts 
nominācijā «Par inovatīvu uzņēmēj-
darbību» ir Rūdis Lūsiņš.

Rūdis ir īstens Ozolnieku patriots, Lūsi-
ņu sakoptā māja dara godu saimniekam un 
novadam. Viņa biznesa darbība Ozolniekos 
nav plaši izskanējusi viena iemesla dēļ 
– SIA «EIBE L» atrodas Jelgavā.

Uzņēmējdarbību Rūdis uzsācis 1992.
gadā, kokapstrādes jomā. Veiksmīgi uz-
sākto ražošanu pārtrauca ugunsnelaime. 
Kādam rokas būtu nolaidušās. Tikai ne 
Rūdim! Viņa dzīvesprieks, humorpilnais 
skatījums uz notiekošo apkārt, mērķtie-
cība un pārliecība par saviem spēkiem 
bija dzinulis visu sākt no jauna. Cilvēki, 
ar kuriem tika uzsākta uzņēmējdarbība, 
laika gaitā atsijājās. Tagad par firmu atbild 
tikai un vienīgi pats Rūdis. 

Un tam ir augļi!
Galvenā produkcija ir masīvas koka 

mēbeles eksportam. Eksportētas tiek 
arī skaidu briketes. Bezatlikumu ražo-
šanā ir nodarbināti turpat pusotra simta 
strādājošo. 

Par firmas darbības vērienīgumu runā 
skaitļi: teritorijas platība 2,2 hektāri, ražo-
šanas platība zem jumta ir 3000 m2.

«Kā tas panākts?» Būtību varētu izsacīt 
ar pāris uzņēmēja vārdiem: «Jādomā! 
Jāstrādā!» Rūdis paļaujoties tikai uz sevi 
un saviem darbiniekiem. Viņš, protams, 
apsver ražotnes paplašināšanās iespējas. 
Par dzīves vērtībām runājot, novadnieks 
kļūst filozofisks: «Bagātība? Šodien ba-
gāts, rīt nabags! Tā tas notiek, ja apstājas 
ražošana. Mana bagātība ir nevis makā, bet 
iekārtās, ražošanas telpās. Pašam atvēlu 
vien iztikšanas tiesu. Drošība uzņēmējdar-
bībā? Nekādas! Kā jau kapitālismā!»

Ja daudzi uzņēmēji no sirds velta krāš-
ņus epitetus valdībai, Rūda atbilde pārstei-

dza: «Es nesūdzos! Izpētām likumus, un 
strādājam atbilstoši tiem. Katrā valstī ir 
nodokļi, un tie ir jāmaksā! Patīkami, ka val-
dība tavas pūles novērtē, taču ražošanas 
kāpināšanā mūsu nozarē ir neizmantotas 
iespējas. Mēs esam vērtību radītāji, nodro-
šinām darba vietas, taču zaudējam resursu 
iegādē, jo mums netiek dota priekšroka. 
Nauda, ko izlietojam materiālu iepirkšanai 
no citām valstīm, paliktu Latvijā. Izmaiņas 
ir Ministru kabineta spēkos!»

Kāpēc šodien pazūd firmas? Viens 
no iemesliem – neprasme saimniekot: 
«Mums visā ražotnē ir viens vienīgs 
grāmatvedis, kas tiek galā ar visu! Ja kāds 
pie mums meklē darbu, es lieku parādīt 
rokas.»

Bet kā izveidojās pats ražotnes vadītājs, 
kurš dažkārt runā neierasti skaudri? «Pati-
kā strādāt. Jau studējot LLA kokapstrādes 
inženiera tehnologa specialitātē mans 
mērķis bija kļūt par labu profesionāli. 
Pilnveidošanās notiek darbībā.»

Anna Veidemane

Uzņēmējs, kurš 
par valdību nesūdzas

Latvijas Lauku  Sieviešu  Apvie-
nība (LLSA) aicina atsaukties lau-
ku sievietes no Ozolnieku novada, 
kas vēlas pievienoties un veidot 
Ozolnieku novada Lauku Sieviešu 
apvienību. 

Būs lieliska iespēja piedalīties da-
žādos semināros, pieredzes apmaiņas 
braucienos uz citiem novadiem, kur 
paskatīsimies, kā strādā uzņēmējas 
laukos. Tā būs iespēja sevi pilnveidot, 
iemācīties kaut ko jaunu, dalīties ar 
savu pieredzi un zināšanām, iemācīt 
to citām. 

Tā ir iespēja veidot dažādas aktivitā-
tes ( rīkot izstādes un piedalīties lielajās 
izstādēs pašai ar saviem darinājumiem 
un izstrādājumiem), iespēja apliecināt 
sevi un būt aktīvai uzņēmējai laukos, 
kā arī pulcināt ap sevi citas līdzi do-
mātājas. Cienījamās lauku sievietes!  
Būsim aktīvas un apvienosimies!

      Interesentus lūdzu atsaukties 
pa  tālruni 29206015 vai rakstīt uz 
e-pastu:  pallozei@inbox.lv

Antra Zeiliņa, LLSA pārstāve

Iespēja sevi 
pilnveidot

Iespējamās misijas vadmotīvs 
šogad – dzīve ienāk skolā.

Kvalitatīvas izglītības apguvē pievieno-
to vērtību skolotāja darbam sniedz cilvēki, 
kuru vārdam ir svars sabiedrībā. Kā izvir-
zīt dzīves mērķus un kā tos sasniegt?

Ozolnieku vidusskolēniem laimējās sa-
tikties ar divām interesantām, erudītām 
personībām – Nacionālās ziņu aģentūras 
«Leta» valdes priekšsēdētāju Mārtiņu 
Barkānu, kurš tikās ar 9.b un 11.b klases 
audzēkņiem, bet uzņēmējs Kārlis Cerbu-
lis viesojās 12. klasē.

Studējot ASV, Mārtiņu ieinteresēja 
mārketings. Latvijā viņš pievērsies in-
formācijas biznesam. Kādubrīd «Leta» 
bija bankrotējusi, tagad tā ir svarīgākais 
informācijas piegādātājs medijiem, ban-

kām, uzņēmējiem un politiķiem. Darbība 
ir sazarota, tiek izdots arī žurnāls «Kapi-
tāls». Kopumā «Letā» strādā ap pusotra 
simta cilvēku. Kā darbojas aģentūra? Kas 
ir interneta mediji? Kur slēpjas interneta 
mediju augstais reitings? Kā uztvert 
bezmaksas mediju «lamatas»?

Iztirzājot šos un daudzus citus spe-
cifiskus aspektus ziņu pārraidē, vienas 
mācībstundas vietā... nemanāmi aizskrēja 
divas.

Uzņēmējs Kārlis Cerbulis tikās ar 
12. klasi. Ar vislielāko uzmanību jau-
nieši ieklausījās katrā sacītajā atziņā.

K.Cerbulim ir ko sacīt! Studējis 
visprestižākajā pasaules universitātē 
– Hārvardā, guvis plašu skatījumu 
ekonomikā pasaulē un Latvijā. Ar savu 
pieredzi un procesu izpratni viņš ir 

Dzīve ienāk skolā
gaidīts lektors Saeimā.

Sācis ar Latvijas situācijas analīzi, 
uzņēmējs pievērsās tēzei: nākamie 20 
gadi pasaules ekonomikā būs sarežģī-
tāki kā iepriekšējie divdesmit. Kā tas 
skars mūsu valsti? Patlaban investori 
uzskata Latviju par riskantāko valsti 
ES. Pasaules ekonomika šodien dzīvo 
«virtuālā realitātē». Uz kuru pusi 
dosies Latvija?

Ekonomists ne tikai izvirzīja problē-
mas, bet spēja atbildēt uz pašu galveno 
– kādus mērķus valstij nospraust, un 
kā pārdzīvot mainīgos laikus.

Abi viesi saņēma jauniešu sirsnīgu 
pateicību – ieguvums tiešām bija 
lielisks!

 Lai veicinātu un attīstītu sadarbību 
starp novadu iestādēm izglītības, 
kultūras un sporta jomās 2. februārī 
Ozolnieku novada domes priekšsēdē-
tājs Māris Ainārs un Jelgavas novada 
domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune 
parakstīja sadarbības līgumu starp 
Ozolnieku novada domi un Jelgavas 
novada domi.

Līgums paredz saglabāt, veicināt un 
attīstīt tiešu kontaktu veidošanos starp 
abu pašvaldību izglītības iestādēm, kā 
arī atbalstīt kopēju pasākumu orga-

nizēšanu ar mērķi 
pilnveidot skolēnu 
un pedagogu radošā 
darba attīstību, tā-
lākizglītības papla-
šināšanu, metodiskā 
darba sistēmisku at-
tīstību un pieredzes 
apmaiņu izglītības 
un interešu izglī-
tības sfērās, kā arī 
kultūras norisēs un 
sportā.

Savstarpēja pieredze bagātina
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Maz ir lauku sētu Ozolniekos 
un Cenu pagastā, kur nebūtu 
iegriezusies Zeltīte Skrabe – savulaik 
kā deputāte  un veterinārārste, 
vai kā tagad – deputāte un sociālā 
darbiniece. Novada domē viņa 
ir sociālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja.

-Dažādi ir pienākumi, bet kas ir 
vienojošais attieksmē?

-Darbs ar cilvēkiem. Tas man ir sirdij 
tuvs. Izrunāties, palīdzēt.

-Nekāda dižā palīdzība jau šodien 
nesanāk...

-Sociālā dienesta darbinieka pienākumu 
nasta patiešām tagad ir tik smaga kā 
nekad agrāk.

Ir nācies izmainīt saistošos noteiku-
mus, lai visu pagastu iedzīvotājiem novadā 
vienādotu sociālo pabalstu līmeņus; tie 
bija atšķirīgi.

Esam spiesti samazināt palīdzības 
apjomus pensionāriem, kuriem to ir ļoti 
grūti pieņemt. Ja pensija ir virs 140 latiem, 
nākas palīdzību atteikt.

Visvairāk satrauc bezdarbs. Sociālajam 
dienestam ir pienākums sniegt garantēto 
minimālo iztiku (GMI). Parēķiniet starpī-
bu: 2008.gadā GMI izmaksājām 108 latus, 
2009. – Ls 3588. Starpība milzīga!

Grūtībās nonākušajiem atmaksājam 
daļu no izdevumiem par medicīniskajiem 
pakalpojumiem, zobu protezēšanu, 
ārstēšanos. Pārsvarā tie ir pensionāri, 
bet ir arī darba spējīgi iedzīvotāji. 
Lielu izdevumu daļu veido ārstēšanās 
stacionārā.

GMI bezdarbnieks saņem 3 mēnešus 
pērc kārtas. Ja šajā laikā joprojām nav 
atrasts darbs, turpinām sniegt finansiālo 
palīdzību.

-Jūsu durvis nepārtraukti virina 
bezdarbnieki...

-Visļaunākais, ka starp viņiem ir jauni, 
stipri vīrieši un sievas, kuriem ir mazi 
bērni, laižami skolā un bērnudārzā. 
Daudziem no viņiem ne tikai piešķiram 
GMI pabalstu, bet sedzam arī uzturmaksu 
pirmsskolas iestādēs, skolās dodam 
brīvpusdienas. Trūcīgās ģimenes statusu 
izvērtējam ļoti rūpīgi.

-Sociālais dienests pieprasot par 
daudz dokumentu.

-Tādi ir MK un novada domes saistošie 
noteikumi.

Vēlos atgādināt, ka, pirms ierasties 
pie mums, bezdarbniekam ir jāsaņem 
izziņa no Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA), un nevis lēmums, kā to daudzi 
dara, - ka cilvēkam ir bezdarbnieka 
statuss. Savukārt no Valsts Sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 
jāizņem izziņa par pabalstu, vai tas nav 
jau piešķirts.

Ja ģimenē ir bērni līdz 18 gadu 
vecumam, tad no VSAA nepieciešama 
izziņa par ģimenes valsts pabalstu 
un bērnu kopšanas pabalstu maziem 
bērniem.

Ja cilvēks strādā algotu darbu, viņam ir 
jāuzrāda izziņa par vidējo izpeļņu pēdējos 
trīs mēnešos. Mēs izvērtējam situāciju 
ģimenē, nevis atsevišķi strādājošā algas 
lielumu. Summa tiek izdalīta uz katru 
ģimenes locekli.

-Vai nākas arī iet pret sirdsapzi-
ņu?

-Nekādi nevaru pieņemt, ka ir pensio-
nāri, kuru pensija ir tuvu 140 latiem, bet 
ir zināms, ka bērni ir lieliski situēti, ieņem 
augstus amatus. Ja māte dēlam uzņēmē-
jam veic arī auklītes pienākumus, tad par 
knapu iztikšanu nevar būt runa! Formāli 
vērtējot, mūsu pienākums ir piešķirt 
trūkumcietēja pabalstu.

Sociālā palīdzība, kā to nosaka saistošie 
noteikumi, ir palīdzība, kas balstās uz 
materiālo resursu novērtēšanu personām 
(ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu 
pamatvajadzību apmierināšanai.

-Kas te ietverts?
-Ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības 

aprūpe un obligātā izglītība. Pensionāriem 
apģērba problēmu praktiski nav.

Ir pensionāri, kuri neskatoties uz tuvu 
cilvēku atbalstu, pie mums ierodas kā 
pēc pašsaprotama regulāra maksājuma. 
Objektīvā vērtējumā apstākļus zinot, 
saprotam, ka šī persona nav kritiskā 
bezizejas situācijā, taču mums ir jārespektē 
viņa aizpildītā deklarācija.

Ne mazums novadā ir ļaužu, kuri pie 
mums neparādās, lai gan palīdzība tie-
šām ir nepieciešama. Visu izšķir cilvēka 
sirdsapziņa.

-Katru trešdienu nākas sēsties 
pie mašīnas stūres, lai dotos pat uz 
laukiem.

-Tie ir vientuļie pensionāri un invalīdi, 
kuri pārsvarā dzīvo viensētās. Iepērkos 
tirgū un veikalos, sagādājot produktus pēc 
pasūtītāju saraksta. Bieži mani lūdz nopirkt 
sadzīves priekšmetus, medikamentus, 
nomaksāt elektrības rēķinus, telefona 
sarunas, nodot mazgāšanā veļu, ir arī 
citas vēlmes. Rītdien, piemēram, došos uz 
kādu lauku māju, lai vientuļu pensionāri 
aizvestu pie zobārsta.

-Tagad SAC «Zemgale» ir novada 
pašvaldības iestāde, līdz šim tā bija 

rajona pārraudzībā. Kas mainījies?
-Palielinājies aprūpējamo skaits, tātad 

paaugstinājušās pašvaldības izmaksas. 
Ja pensionāri nespēj segt summu, kāda  
tā noteikta par uzturēšanos iestādē, tad 
sedzam trūkstošo starpību. Šī starpība 
naudas izteiksmē veido lielas summas.

Man nepieņemami, ka ir novadnieki, 
kuri neuzskatīja, ka darbs ir dzīves jēga, 
visu savu mūžu izvairījās no strādāšanas, 
tagad viņiem pensija ir gauži maza, 
bet pašvaldības izdevumi – nodokļu 
maksātāju nauda – tieši šādos gadījumos 
ir ļoti augsti.

-Arī kurināmā sagāde ietilpst sociālā 
dienesta darbinieku uzdevumos.

-Ja, tīrot grāvjus, iegūst malku, 
aizvedam to trūcīgajiem. Pārsvarā malkas 
iegādei izmaksājam gadā 150 latus. Arī 
šīs izmaksas kopā veido respektējamu 
summu. Malku saņem trūcīgās ģimenes, 
ja mājās ir malkas apkure. Centralizētās 
apkures gadījumos ieskaitām pusotra 
simta latu kā komunālos pakalpojumus 
apkures sezonai.

-Sociālā dienesta sēdes tagad 
notiek biežāk.

-Agrāk noturējām vienu sēdi mēnesī, 
tagad kopā sanākam divreiz. Mēnesī 
izvērtējam pāri par 100 iesniegumiem, 
protams, apspriežam arī Sidrabenes 
iedzīvotāju vajadzības.

-Kādas ir atziņas, apsekojot 
dzīvesvietas?

-Izklausās neticami, bet tie ir 
novērojumi, ka sevi un savu dzīvesvietu 
nevīžo sakopt cilvēki spēka gados. 
Netīrību un nesakoptību nevar izskaidrot 
ar naudas trūkumu!

-Savu tiesu finanšu paņem jubilāru 
sveikšana.

-Sākot no 75 gadu vecuma, ik pa 5 
gadiem uz priekšu, dāvinām 20 latus 
un ziedus. Cilvēki jūtas iepriecināti. Vai 
spēsim šo tradīciju turpināt, ir atkarīgs no 

ekonomiskās situācijas valstī un novadā.
-Liels novadā ir invalīdu skaits.
-Tā ir īpaša aprūpes grupa. Caur «OA» 

uzrunāju invalīdus: ļoti nepieciešams, 
lai invalīdi atgādātu uz sociālo dienestu 
izziņu par piešķirto invaliditātes grupu. 
Tā ir vienīgā iespēja mums iegūt šādu 
informāciju. Ap 100 invalīdu ir apzināti, 
jo viņi ir iesnieguši izziņas. Gaidām tās 
no visiem!

-Diendienā kā deputātei un 
sociālajai darbiniecei uzklausīt 
cilvēku bēdas un sarūgtinājumus 
prasa stipru nervu sistēmu.

-Katram sava sāpe. Cits ir savaldīgs, cits 
nervozs, vēl cits – kategoriski paģērošs, 
- viegli nav. Cenšos sevi turēt grožos.

-Sievietei vetārsta darbs arī 
smags...

-30 gadus nostrādāju, dakterējot 
mājlopus, veselības stāvokļa dēļ nācās 
nodarbošanos mainīt.

-Dzīves likstas pašu arī nav 
saudzējušas, likteņa sitieni bijuši 
reti smagi.

-Izprast dzīves grūtdieņu invalīdu 
problēmas mana personiskā pieredze 
noteikti palīdz.

-Pēc psiholoģiski tik nomāco-
šas darbadienas diez vai izdodas 
doties mājup gaišā noskaņā...

-Man ļoti palīdz bērni, mazmeita, 
mana mammīte, kura savos gados 
spēj sniegt lielu morālu atbalstu. 
Viņa ir garā ļoti stiprs cilvēks, 
kaut pašai dzīves taka nebija ne 
viegla, ne saulaina. Es no visas 
sirds lepojos ar savu mammu! 
Savos solīdajos gados viņa nekad 
neīgņojas par dzīvi, nebūšanām, 
krīzi. Gaišā labestībā uztver cilvē-
kus un pasauli. Un to māca mums, 
bērniem.

        Anna Veidemane

Sociālais dienests

Sūtība: izprast dzīves likstas, palīdzēt
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Krīze spiež piemēroties 
apstākļiem ne tikai bibliotekārus, 
bet arī bibliotēkas. Taču katrai 
institūcijai —arī bibliotēkai — ir 
savs krīzes slieksnis.

Sabiedrības pieprasījums pēc 
bibliotēku informācijas aug ģeometriskā 
progresijā. Tas vērojams arī Ozolnieku 
novadā, īpaši – centrālajā bibliotēkā. 
Krasi palielinājies ir bibliotēkas lietotāju 
skaits, bibliotēka apmeklēta par 20% 
biežāk kā iepriekšējā gadā, izmantots 
par 3,5 tūkstošu iespiedvienību vairāk 
kā iepriekšējā gadā. Mēnesī bibliotēkā 
iegriežas vairāk kā tūkstotis apmeklētāju. 
Tas ir rekordskaitlis mūsu bibliotēkai.

ATBALSTS DARBA 
MeKLēTāJIeM

Viens no sabiedrības atzītākajiem 
b ib l io tēku paka lpo jumiem i r 
bezmaksas piekļuve internetam. Šo 
funkciju nekādā gadījumā nedrīkst 
sašaurināt.  Šobrīd bezmaksas 
piekļuvi internetam nodrošina valsts 

dotācija 50% apmērā un pašvaldības 
finansējums. Mazliet mainījies 
bibliotēkas interneta izmantotāju 
sastāvs- šo pakalpojumu arvien vairāk 
izmanto darba meklētāji, klienti, kam 
dators un internets nepieciešams ne 
tikai izklaidei. Reālā situācija prasa 
ieviest aizvien jaunus pakalpojumus, 
piemēram, nodrošināt ar informāciju 
daudzos darba meklētājus. Novada 
bibliotēku finansējums samazinājies, jo 
aprīkojums un tehniskais nodrošinājums 
tika uzlabots jau iepriekšējos gados. 
Bibliotēkās līdzekļi tērēti tikai pašam 
nepieciešamākajam- grāmatām un 
preses izdevumiem, pakalpojumiem, 
kas nodrošina bibliotēku darbību. Prieks, 
ka pašvaldības attieksme pret bibliotēku 
krājuma papildināšanu, kā arvien, ir 
pozitīva un situāciju izprotoša. Jaunu 
grāmatu iegāde novada bibliotēkām 
notiek regulāri Rīgas grāmatu bāzēs, pie 
izdevējiem, izdevniecību grāmatnīcās par 
izdevīgām cenām- tā izdodas samazināt 
grāmatu izmaksas, iegādāties vairāk 
grāmatu. 

eLeKTRONISKAIS 
KATALOGS    

Bibliotēku krājumi tiek papildināti 
atbilstoši katras bibliotēkas lasītāju 
vēlmēm un vajadzībām. Ozolnieku 
novada centrālajā bibliotēkā iespējams 
izmantot abonēto datubāzi „Lursoft 
Laikrakstu bibliotēka”- tā ir iespēja 
meklēt Latvijā izdoto laikrakstu 
pilntekstus elektroniski. Visvairāk 
šo pakalpojumu izmanto studenti, 
bet reizēm arī pensionāri iegūst 
nepieciešamo rakstiņu par vajadzīgo 
tematu elektroniski.

Interesentiem ir iespēja izmantot 
bibliotēkas elektronisko katalogu, 
pieejams no 2 pieejas punktiem: 1) 
www.ozolnieki.lv –Kultūra- Bibliotēkas- 
Ozolnieku novada centrālā bibliotēka- 
e-katalogs; 2)www.jzb.lv – e-katalogs 
– (kreisajā pusē) Ozolnieku bibliotēkas 
e-katalogs 

Elektroniskajā katalogā iespējams 
nepieciešamo grāmatu atrast pēc 
dažādiem kritērijiem- ne tikai 
pēc autora un nosaukuma, bet 

arī personvārda, izdošanas gada 
utt., eksemplāru ziņās iespējams 
noskaidrot- vai grāmata atrodas 
bibliotēkas plauktā, vai arī ir izsniegta 
un- uz kādu termiņu. Ozolnieku 
bibliotēkas katalogs atspoguļo visu 
bibliotēkas krājumu.

MODeRNIZēTA āNeS 
BIBLIOTēKA          

2009. gada sākumā jaunās, mājīgās 
telpās renovētajā kultūras namā darbu 
uzsāka Ānes bibliotēka. Ānes iedzīvotāji 
ieguvuši lietotājiem draudzīgu vidi 
informācijas meklēšanai, periodisko 
izdevumu lasīšanai uz vietas, pārskatāmu 
bibliotēkas grāmatu krājumu.

Laikā, kad ar minimāliem līdzekļiem 
vēlamies papildināt savas zināšanas, 
intelektuālo līmeni gūt dvēseles mieru 
baudot izklaides literatūru, bibliotēkas 
sniedz kvalitatīvus pakalpojumus 
ikvienam novada iedzīvotājam!

Ingrīda Krieķe,  
novada centrālās bibliotēkas vadītāja

Krīze un bibliotēkas

Garozas bibliotēka ir vienīgā 
publiskā bibliotēka Sidrabenes 
pagastā.

 Tā atrodas Garozas ciemata centrā, 
Jelgavas - Iecavas šosejas 15. kilometrā. 
Par bibliotēkas lietotājiem 2009.gadā 
ir kļuvuši 202 iedzīvotāji, kas ir 1/5 no 
visiem ciemata iedzīvotājiem. Jāsaka, ka 
apdalīti ir Sidrabenes pagasta Emburgas 
iedzīvotāji, jo viņiem jāmēro 8 kilometri 
garais ceļš līdz Garozai. Ja nav savas 
automašīnas, ir diezgan sarežģīti, jo 
sabiedriskais transports praktiski 
nekursē.

Bibliotēka ir kļuvusi par nozīmīgu 
socializēšanās vietu, jo ir vienīgais 
kultūras un informācijas centrs Garozas 
ciematā. Šeit var satikt draugus un atrast 
domubiedrus. Jaunieši bibliotēku atzinuši 
kā labu brīvā laika pavadīšanas vietu.

Dzīve mainās, un mainās arī bibliotēka. 
Līdzās tradicionālajiem pakalpojumiem 
tiek piedāvāts izmantot arī informācijas 
tehnoloģijas, apgūt datorprasmes un 
pirmos soļus internetā. Bibliotēkas 
lietotājiem pieejami 8 datori, printēšana, 
kopēšana (A3, A4), skenēšana.

Arvien vairāk iedzīvotāju izmanto 
iespēju izlasīt jaunāko presi. 2010. gadā 
bibliotēkā ir abonēti 17 preses izdevumi, 
kas tiek izvēlēti, pamatojoties uz lasītāju 
vēlmēm. Norēķi internetā dod iespēju 
ietaupīt naudu un laiku. Mazajiem bēr-
niem, kuri vēl neprot lasīt, ir labiekārtots 
rotaļu stūrītis ar dažādām spēlēm un 
rotaļlietām.

Bibliotēka ir vārti uz pasauli. Nāc un 
izmanto!

Marita Prohorova, 
Garozas bibliotēkas vadītāja 

Bibliotēka ir vārti uz pasauli

Jāņa Streiča jauno filmu «Rūdolfa 
mantojums» noskatījušies daudzi. 
Latviska vide, populāri aktieri, 
iecienīts režisors...

Filmas titros lasāms arī kāda Cenu 
pagasta iedzīvotāja vārds, bez kura diez 
vai filma būtu iespējama. Pārspīlējums? 

Kas kārtīgam latviešu gruntniekam bija 
redzamākais viņa stāvokļa apliecinājums? 
Protams, ka zirgi! Izcili rumaki, kurus 
savaldīt ne katrs spēja tolaik, un vēl jo 
mazāk – šodien.

LLU profesors, novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Guntis Rozītis 
augstskolā pasniedz hipoloģiju, vada LLU 
Zirgkopības centru «Mušķi». Savulaik 
guvis uzvaras jāšanas sportā.

Cik slavenības nācies vizināt karietē, 
esot grūti uzskaitīt... Tieši tādēļ režisors 
barona kučiera godā iecēla G.Rozīti.

«OA» lūdza atsaukt atmiņā spilgtākās 

epizodes. 
«Trīs vasaru garumā brīvdienās gandrīz 

nekad nebiju mājās – ja esi sitis režisoram 
saujā, tad mākslas upuris jānes!

Uzņemot pirmo kadru, pret karietes 
riteni tika sasists šķīvis, katram tika pa 
lauskai, arī man. 

Karietē vizināju baronu (Uldis Dumpis) 
un baronesi (Ingrīda Andriņa).

Kāpēc divjūgam tika izvēlēti «Mušķu» 
zirgi? Tikai tīrasiņu rikšotāji bija baronu 
staļļos!

Otru – četrjūgu – vadīja arī profesionālis 
no Lietuvas, jo kadrā gan saimniekam, gan 
baronam bija jāsastopas ceļā vienlaicīgi, 
man vienam tas nebija iespējams.

Uzņemšanas laukumā nervozē aktieri, 
kālab lai nesatrauktos arī zirgi? Te 
operatoram vajag metru atpakaļ, te uzreiz 
tuvplānu, un pēkšņi – spožā prožektoru 
gaisma! Ir jāzina zirga psiholoģija, jāparedz, 
kā zirgs uzvedīsies šādā neierastā brīdī, 

tas ir profesionalitātes jautājums.
Bēru skatā tika izmantoti arī vietējo 

zemnieku zirdziņi. Kāds zirgs pēkšņi 
sabijās, pārlauza ilksi, un uz mežu prom! 
Visa garā zirgu rinda mirklī izjaukta.

Atkārtot to pašu darbību četras vai pie-

Barona kučieris no Cenu pagasta

cas reizes nav nekas saistošs, bet kopumā 
filmēšanās ir varens piedzīvojums! Iepa-
zīsti režisora, operatoru un daudzu citu 
speciālistu darbu. Viegli atradu kontaktu 
ar aktieriem, tas viss bija interesanti!»

Anna Veidemane
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Izglītība

Bāriņtiesa

Ar 2009.gada 11.augustu Ozolnieku 
novada bāriņtiesas darbības teritorija 
ir paplašinājusies un tajā ietilps 
Ozolnieku, Cenu un Sidrabenes 
pagasts.

Bāriņtiesa atgādina, ka novada 
iedzīvotājiem ir iespējams vairākus 
juridiskas dabas jautājumus atrisināt šeit 
pat novadā, pēc informācijas un palīdzības 
griežoties bāriņtiesā.

BāRIņTIeSAS fUNKCIJAS
Bāriņtiesai ar likumu ir uzdots veikt 

šādus uzdevumus:
1.apliecināt darījumu, ja to slēdz 

bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji 
savstarpēji un ar citām personām un 
darījuma summa nepārsniedz Ls 6000;

2.apliecināt līdzmantinieku un 
kopīpašnieku vienošanos par mantojuma 
vai kopīpašuma sadali, neatkarīgi no 
īpašuma vērtības, ja sadalāmā manta 
atrodas novada administratīvajā 
teritorijā.;

3.ierakstīt testamentu grāmatā novadā 
dzīvojošo personu testamentus, kā arī 
pieņemt glabāšanā šo personu privātos 
testamentus neatkarīgi no novēlētās 
mantas vērtības, pieņem bāriņtiesai 
glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus 
(neatkarīgi no testatora dzīves vietas);

4.apliecināt vai izgatavot un apliecināt 
novada iedzīvotāju pilnvaras, pieņem 
pilnvaras atsaukšanas lūgumus;

5.apliecināt pagasta iedzīvotāju parakstu 
īstumus uz dokumentiem (arī darījumiem, 
kuru summa pārsniedz Ls 6000);

6.pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas 
izsniegt paziņojumu par līguma grozīšanu 
vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja 
tās dzīvo bāriņtiesas darbības teritorijā;

7.apliecināt dokumentu, kas attiecas uz 
konkrēto personu, norakstus vai kopijas 
vai izraksta pareizību;

8.apliecināt parakstus uz nostiprinājuma 
lūgumiem Zemesgrāmatai, ja viens no 
līdzējiem dzīvo bāriņtiesas darbības 
teritorijā;

9.sagatavo dokumentu projektus.

VALSTS NODeVAS PAR 
PAKALPOJUMIeM

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā 
spēka ziņa pielīdzināms notariālajam 
apliecinājumam (bāriņtiesu likuma 61. 
pants).

Par pakalpojumiem bāriņtiesa iekasē 
šādas valsts nodevas:

- par darījuma akta projekta sastādīšanu 
Ls 8

- par darījuma apliecināšanu Ls 5
- par testamenta sastādīšanu vai 

atsaukšanu Ls 13
- par testamenta pieņemšanu 

glabāšanā Ls 24
- par pilnvaras sagatavošanu Ls 3
- par pilnvaras apliecināšanu Ls 2
- par paraksts apliecināšanu Ls 2
- par noraksta vai izraksta sastādīšanu 

Ls 1
- par noraksta, izraksta vai kopijas 

apliecināšanu Ls 0,30 (par katru 
lappusi)

- par paziņojuma aizsniegšanu Ls 3
- par apliecības izsniegšanu par 

izsniegto paziņojumu Ls 3
- par nostiprinājuma lūguma 

sastādīšanu Ls 5
- par paraksta apliecināšanu uz 

nostiprinājuma lūguma Ls 3
- par mantojuma saraksta sastādīšanu 

La 34
- par cita veida dokumenta sastādīšanu 

Ls 3 (par katru lappusi)

JA IZCeļOJAT DARBā UZ 
āRZeMēM

Šobrīd aktuāls ir jautājums par 
iedzīvotāju izceļošanu darbā uz ārzemēm. 
Nedrīkst aizmirst sakārtot jautājumus, 
kas saistīti ar nepilngadīgo bērnu aprūpi 
šeit Latvijā.

Vecākiem ir tiesības bērnu aprūpi uz 
pilnvaras pamata uzticēt citai personai. 
Taču atgādinu, ka saskaņā ar šā brīža spēkā 
esošajiem grozījumiem Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā, šāds pilnvarojums 
nevar būt ilgāks par trīs mēnešiem. Uz 
laiku, kas ilgāks par trīs mēnešiem, vecāki 
bērnu citas personas (arī vecvecāku, 
māsu, brāļu u.c. radinieku) aprūpē drīkst 
nodot tikai pēc tam, kad bāriņtiesa devusi 
atzinumu, ka šāda nodošana atbilst bērna 
interesēm un persona spēs pienācīgi 
aprūpēt bērnu. Visbiežāk bērna aprūpes 
pilnvarojuma noformēšana notiek pēdējā 
brīdī (īsi pirms došanās prom), kas 
apgrūtina bāriņtiesas iespējas savlaicīgi 
un pilnvērtīgi izvērtēt visus apstākļus.

Bāriņtiesai svarīgi ir noskaidrot, vai 
potenciālā persona, kuras aprūpē vecāki 
vēlas nodot bērnu, ir vienojušies ar 
vecākiem par bērna aprūpes izdevumu 

segšanu. Bāriņtiesas praksē ne reti ir 
gadījumu, kad bērna aprūpētāji (visbiežāk 
vecvecāki) pēc laika griežas bāriņtiesā ar 
lūgumu atņemt bērna aprūpes tiesības 
vecākiem un nodibināt aizbildnību. 
Pamatojums – vecāki nesniedz materiālu 
palīdzību bērna aprūpei.

āRPUSģIMeNeS APRūPe
Izvērtējot visus lietas apstākļus, 

bāriņtiesai var nākties rosināt lietu 
par bērna aprūpes tiesību atņemšanu 
saskaņā ar Civillikuma 203. pantā 
noteiktajiem apstākļiem un bērna 
ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu. 
Ar ārpusģimenes aprūpi saprot 
bērna ievietošanu aprūpes iestādē, 
audžuģimenē vai nodošanu aizbildnībā. 
Izvērtējot faktiskā bērna aprūpētāju 
atbilstību šī pienākumu veikšanai var 
tikt konstatēti apstākļi, kas neatbilst 
bērna interesēm un bērnu var ievietot 
aprūpes iestādē vai audžuģimenē. Līdz 
ar to, atgriežoties Latvijā, vecākam būs 
jārisina jautājums par bērna aprūpes 
tiesību atjaunošanu un iespēju bērnam 
atgriezties ģimenē.

Bāriņtiesa lūdz vecākus, ja ir domas 
par izceļošanu no Latvijas uz ilgāku 
laiku, griezties bāriņtiesā un noskaidrot 
visus jautājumus, kas saistīti ar Latvijā 
paliekošā nepilngadīgā bērna aprūpi.

Telefoniski informāciju var saņemt 
pa tālr.63084714, 63085677, 20217131, 
29288473.

Urzula Jēkabsone, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja

Kādus pakalpojumus 
sniedz novada bāriņtiesa?

Ozolnieku novadā pret izglītību 
ir īpaša attieksme. Tieši izglītība ir 
viena no galvenajām prioritātēm 
novada attīstības stratēģijā. Ir 
mērķtiecīgi strādāts, lai izveidotu 
konkurētspēj īgu izg l ī t ības 
sistēmu, ieguldot līdzekļus skolu 
infrakstruktūras sakārtošanā, 
m a t e r i ā l t e h n i s k ā s  b ā z e s 
papildināšanā un citām mācību 
iestāžu vajadzībām.

Pašvaldības ieguldījums, rakstot 
projektus un piesaistot Eiropas reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) finansējumu, ir 
milzīgs.

Nodrošinot kvalitatīvu vispārējās 
vidējās izglītības programmu  apguvi 
un uzlabojot skolēnu vispārējās 
zināšanas dabaszinību - ķīmijas, 
bioloģijas, fizikas un matemātikas  
mācību priekšmetos, mūsu - Ozolnieku 
vidusskolā, tiek īstenots projekts 
„Kvalitatīvai dabaszinātņu programmu 
apguvei atbilstošas materiāli tehniskās 
bāzes pilnveide Ozolnieku novada 
vidusskolā”. 

Projekta ietvaros tika veikti minēto 
četru mācību priekšmetu  mācību 
kabinetu un to laboratorijas telpu 
remontdarbi, iegādātas mēbeles 
šo mācību priekšmetu specifiskā 
aprīkojuma un tehnoloģiju ērtai 
izvietošanai un turpmākai sekmīgai 
mācību procesa organizēšanai un 
nodrošināšanai.

Īstenojot projektu,  izmaksas minēto 
darbu veikšanai iepirkumu procedūras 
rezultātā šī brīža ekonomiskajā situācijā 
ir zemākas kā sākotnēji plānots,  līdz 
ar to mēs esam saņēmuši atļauju 
papildus iegādāties dabaszinību 
grupas kabinetiem skolēnu galdus un  
regulējamus krēslus. 

Ozolnieku vidusskolā šobrīd vēl 
īstenojam Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektu: „Ozolnieku vidusskolas 
telpu piemērošana izglītojamiem ar 
funkcionāliem traucējumiem”.

Izglītojamo ar funkcionāliem 
traucējumiem izglītības apguves 
iespējas, kas nav viegli pārvarams 
šķērslis pašiem bērniem, ir jāattīsta 
atbilstoši funkcionālo traucējumu 

veidam. Līdz ar to ir nepieciešams 
pielāgot skolas mācību telpas mērķa 
grupu vajadzībām, tā mazinot viņu 
atstumtības riskus. Pateicoties šim 
projektam, Ozolnieku vidusskolā šāda 
iespēja ir.

Piebraucamais ceļš un jaunizveidotā 
uzbrauktuve nodrošina ērtu iekļūšanu 
pacēlājā, skolā un izkļūšanu no ēkas. 
Tāpat arī iekļūšana pirmā stāva mācību 
telpās vairs nav problēma. Ērtas, 
paplašinātas un vienmēr atvērtas 
durvis ir arī Bērnu attīstības un 
izglītības centrā un medicīnas kabinetā. 
Pārbūvēts un piemērots izglītojamiem 
ar funkcionāliem traucējumiem ir 
arī sanitārais mezgls. Šīs pārmaiņas- 
remontdarbi, pārbūves, skolas telpās 
notika ik dienu pēc mācību procesa un 
turpinājās skolēnu brīvdienās.  Liels 
prieks un acīs mirdzums bija ikvienam 
Ozolnieku skolas skolēnam, redzot 
krasas, vizuālās pārmaiņas  skolas 
telpās! Skolā vērojama citāda attieksme 
un uzmanība pret sakārtoto vidi.

Ar Eiropas reģionālā attīstības fonda 
finansionālo atbalstu, ar pašvaldības, 

ar skolas kolektīva, ar veicamo darbu 
uzvarētājfirmu atbalstu kopā esam 
veikuši ļoti nozīmīgu darbu – ieguldījumu 
nākotnē – un tas būs ieguvums ne tikai 
izglītojamiem, bet arī blakus esošā 
sociālās aprūpes centra iemītniekiem, 
kuri varētu apmeklēt skolā rīkotos 
pasākumus, kā arī skola varēs organizēt 
Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu 
sporta un citus pasākumus.

Pašvaldība ir saņēmusi pozitīvu 
atbildi no Eiropas reģionālā attīstības 
fonda neizlietoto projektā piešķirto 
finansējumu izmantot skolas 2.stāva 
gaiteņu analogiem remontdarbiem 
1.stāvā veiktajiem, tādējādi nodrošinot 
iespēju izglītojamiem ar funkcionāliem 
traucējumiem pārvietoties un iekļūt 
mācību telpās praktiski visā skolā.

I e g u l d ī t i e  l ī d z e k ļ i  s ko l a s 
infrakstruktūras sakārtošanā un 
materiāltehniskās bāzes papildināšanā 
nesīs augļus ne tikai šodien, bet arī 
nākotnē.

 
Klāra Stepanova,

Ozolnieku vidusskolas direktore

Projekti ar ieguldījumu nākotnē
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Rīgas «Dinamo» latviešu hokejists 
un Latvijas hokeja valstsvienības 
spēlētājs Miķelis Rēdlihs arī sa-
springtajā sezonas laikā, kamēr 
notiek KHL spēles un gatavošanās 
Olimpiskajām spēlēm Vankūverā, 
Kanādā, atrada brīvu brītiņu, lai 
atbildētu uz dažiem jautājumiem. 
Kādēļ «OA» ir interese tieši par Mi-
ķeli? Šis jaunietis, kurš nes Latvijas 
vārdu pasaulē, nu jau kādu laiku ir 
Ozolnieku iedzīvotājs.

- Jūsuprāt, kāds ir ideālākais 
vecums, lai uzsāktu hokejista 
gaitas?

- 5 – 6 gadi. Es pats hokejā esmu jau 
18 gadus. Hokeju spēlēja mani brāļi, 
kā es varēju nespēlēt? Tā nu sanāk, ka 
hokejista gaitas uzsāku ar paša gribu un 
brāļu iedvesmots.

- Olimpiskās spēles Vankūverā 
tuvojas ar joni, vai tas nesatrauc 
prātu? 

- Visu savu enerģiju koncentrēju 
uz KHL spēlēm. Beigsies «Dinamo» 
spēles pirms olimpiskā pārtraukuma, tad 
arī pievērsīšos Vankūverai. Olimpiāde 
katram sportistam ir liels notikums un 
pagodinājums tur startēt. Emocijas pirms 
šāda grandturnīra patiešām ir vārdos 
neizsakāmas.

- Pasaules čempionātā Latvijas 
izlase izcīnīja 7.vietu. Kādas tālākās 

prognozes? 
- Oi, tas jāprasa zvaigznēm! Es 

neprognozēšu kas un kā būs, bet centīšos 
izdarīt visu, kas ir manos spēkos, lai 
komanda gūtu pēc iespējas augstākus 
rezultātus. Uz katru spēli izeju ar 
absolūtu pašatdevi. 
Nemainīgs paliek 
dzinulis – izaugsme, 
personīgā attīstība.

- Spēļu grafiks ir 
tik ļoti saspringts, 
noķert zvaigzni 
Miķeli Rēdlihu ir 
augsta pilotāža.

- Treniņi ir katru dienu, arī sestdienās 
un svētdienās, taču ik mēnesi ir kāda 
diena brīva. Vēl nāk klāt spēļu dienas un 
izbraukumi. Tomēr ģimenei laiks atliek! 
Mums ir arī vasaras brīvdienas, ko, 
protams, pavadu ģimenē.

- Kāda nasta ir  fanu 
pielūgsme, popularitāte?

- Es pats nejūtos populārs, un no 
hokeja faniem ikdienā nekādu spiedienu 
neizjūtu. Jā, cilvēki pēc spēlēm sagaida, 
grib kopā nofotografēties, palūdz 
autogrāfus, bet tas viss jau pieder pie 
lietas. Ir patīkami apzināties, ka es 
viņiem varu dot pozitīvas emocijas un 
viņi man.

- Gadus piecus esat saistīts ar 
Ozolniekiem...

- Drīz būs gads, kopš ievācāmies 

savā ģimenes mājā. Ozolniekos jūtos 
komfortabli.

- Vai ir iemēģināts ledus arī Ozo 
ledus hallē?

- Jā, jā! Man bija tas gods piedalīties 
halles atklāšanā, un uzslidot ar!

- Ir kāds īpašs rituāls, ko izpildāt 
pirms spēles?

-   Nav  gan .  J a  nu  v ien īg i 
nepieciešamība pirms katras spēles 
noteikti pagulēt diendusu.

- Rezumēsim: kas jūsu dzīvē ir 
hokejs?

- Mana  sirdslieta!
- Vai saskatāt Ozolniekus kā 

vidi, kur var izaugt talantīgi un 
perspektīvi jaunie sportisti?

- Kāpēc gan ne? Ozolniekos ir ļoti 
sportiski ļaudis. Ar tādu sportisko 
auru, kāda ir te, viss kas iespējams. 
Jauniešiem ir daudz iespēju, kur 
attīstīt savus talantus: mežs, peld-
vietas, futbola laukumi, hokeja halle, 
sporta nams. Un gaiss te ir tīrs un 
svaigs!

- Lai precīzi metieni un rezul-
tatīvas spēles!

eva Dombrovska, 
Lāsma Dzene

Ar paša gribu un brāļu iedvesmots

Ar gados jauniem makšķerniekiem 
Konstantīnam Zabeļinam nākas 
mēroties bieži – dažāda mēroga 
sacensībās: gan čempionātos 
zemledus makšķerēšanā, gan 
makšķerēšanā ar pludiņmakšķeri.

Bez diploma un krietna loma Ozolnieku 
makšķernieks mājup nedodas nekad! 

«OA» ir bijusi iespēja pārliecināties: 
kādam jauneklim, kura sirdslieta arī ir 
makšķerēšana, sacensībās bija maza 
raudiņa, bet Konstantīnam, vīram ar 
gadu nastu, – svari zem zivju smaguma 
nolīgojās vien!

Nav šaubu, ka daudzu gadu pieredzei 
un atziņām ir nenoliedzama loma, lai 
tukšā mājup nedotos.

Copēšana ir nopietna zinātne
Kāds kara gados mazam puišelim 

varēja būt makšķerēšanas inventārs? 
Makšķere no īves vai bērza, diega 
spolīte, āķi – pašgatavoti. Adatu paturēja 
virs sveces, salieca, pēc tam uz liesmas 
rūdīja. Arī pie pludiņa tika viegli – 
noskribināja priedei gabaliņu mizas.

Vēders augošam zeņķim prasīja savu, 
un zivtiņa ir lielisks ēdamais, ja mājās 
valda  trūkums.

Pirmie lomi ir gūti Urālu upītē Pišmā, 
vēlāk – Ilmeņa ezerā.

Dienot armijā, tika pārbaudīti Vācijas 
Demokrātiskās republikas ūdeņi.

Pēc dienesta par dzīves vietu kļuva 
Latvija.

Makšķernieka spainī nokļuvušas 
dažādas zivis, taču vislabāk Konstantīnam 
patīkot ķert raudas un asarus.

Pāris zivtiņu dēļ vīrs kājas neauj. 
«Šodien nekam nederīgs laiks! Pūš 

ziemeļaustrumu vējš, zivis neķeras. Kad 
iegriežas dienvidrietenis vai – ziemeļ-
rietenis – cita lieta! Mēness fāzes arī ir 
jāievēro. Kad tas ir augošs, cope veicas. 
Svarīgs ir arī atmosfēras spiediens. 
Mana copmaņa politika: kas meklē, tas 
atrod! Metu makšķeri. Tukšā? Soļoju 
uz priekšu. Atkal bešā? Turpinu staigāt, 
kopumā dienā daudz nosoļoju.»

Ozo ln ieku  i edz īvo tā j am i r 
enciklopēdiskas zināšanas, kā tikt pie 
zivtiņas. Daudz gudrību ir iemantots 
no literatūras, abonējot visu iespējamo 
nozares presi, krājot izgriezumus 
no kalendāriem, pierakstot savus 
vērojumus. «Dikti daudz jāmācās, 
nepārtraukti. Copēšana ir nopietna 
zinātne!»

Ar kulināra izdomu
Vasarā vislabprātāk kaismīgais 

makšķernieks dodoties uz Usmu, 
Enguri, netiek piemirsti arī vietējie 
ūdeņi. Ziemā iecienīti ir braucieni uz 
Peipusa ezeru.

Izrādās, ka zivs uzķeras pat uz grūbām 
un putraimiem, ja vien izveido mīklu, 
pievienojot vēl citus komponentus. 

Katrai zivju 
sugai ir sava 
garšas izjūta, 
tāpēc mīklu jā-
gatavo atšķirī-
gi. Noder pat... 
ķiploks, ja vien 
zina, kā, un kur 
to pievienot.

Baltās zivis 
– līņi, karūsas, 
ruduļi ir īstas 
modes dāmas, 

jo iecienījušas... lūpu krāsu. Ja zina, 
kā veidot maltīti no šādiem «produk-
tiem», tad zivju kasti grūti panest. Ek-
sperimentētājiem padoms – ne jebkura 
nočiepta lūpu krāsa no jūsu laulenes 
krājumiem būs derīga. Atliek noticēt 
pieredzējušā vīra vārdiem: «Ēsmas 
gatavošana zivtiņām ir nopietna ķīmija. 
Daudz tur visādu sakarību.»

Konstantīns ir dāsns, labprāt 
nos lēpumos  da lās  a r  c i t iem 
copmaņiem.

Šņabis makšķerniekam – tabū!
Kādā spalga sala dienā dzirdēju 

žēlabas: «Jau četras dienas neesmu bijis 
pie zivtiņām.» Ledusskapī Zabeļiniem 
gan vienmēr esot krietni zivju krājumi.

Kādreiz Svētē noķerta 10 kilogramu 
smaga līdaka. Tad jau pensionāram arī 
kas maciņā iebira?... Sarunu biedrs kļuva 
pikts: «Kas tas par makšķernieku, kurš 
zivis pārdod! Ir tak daudz cilvēku, kurus 
var iepriecināt.»

Smaidīgais, laipnais vīrs, kurš tik 
mīļi runā par zivtiņām, ass kļūst, skarot 
pudeles tēmu. «Es eju ķert zivis, ne ar 
večiem kopā šņabot! Makšķerēšana 

un  iedzeršana kārtīgam cilvēkam nav 
savienojama!»

Par matu no nāves
Vēl pie makšķernieka darbības kodeksa 

pieder mācība – nelīst bīstamās situācijās. 
«Ja ledus plānāks par 8 centimetriem, 
uz tā nekāpju. Pārvietojoties pa ledu, 
piecreiz noklaudzinu ar vergu: «Sargā 
sevi, tad Dievs tevi sargās.»

Ar visu savu apdomīgumu viena rei-
ze novadniekam varēja būt liktenīga. 
Bijis tikai par matu no nāves.

Konstantīns žibulējis Priedainē 
uz ledus. Lielupē makšķernieku, ka 
biezs!  Iegrimis savā nodarbē, nema-
nījis, kas notiek apkārt. Pēkšņi ierau-
dzījis: vesela armija vīru, cik jaudas, 
mūk uz krastu. Acumirklī «pielecis», 
ka ledus gabalu nes uz jūru. Jozis, cik 
spēka, un pēdējā brīdī vēl spējis pār-
kļūt pāri ūdens lāmai, nokļuvis krastā. 
Daudz vīru to vairs nepaspējuši.

Ne visur, kur ir zivis, var tās ķert. 
Konstantīns: «Iecavas upē saķēru 
smukas zivis. Ienesu virtuvē, kundze 
protestē – tūlīt vāc prom, tās zivis 
smird! Notekūdeņu vaina.

Kādreiz Konstantīns bija arī med-
nieks. Tagad medī dēls, bet tēvs 
priekšroku dod apcerīgai dabas bau-
dīšanai: «Zivis ķerot, visu slikto, arī 
krīzi aizmirstu. Pat Jēzus Kristus 
ļaudīm dalīja zivis, ne gaļu! Tas ar ko 
nozīmē!

Vasarā piecos no rīta esmu pie 
ezera: viss smaržo, putniņi dzied, un 
dvēsele tiem līdzi. Katra nervu šūna 
gavilē: «Cik skaista ir šī pasaule!»

 
Anna Veidemane

Zivju ēsmā – ķiploks, lūpu krāsa

Priekšplānā K.Zabeļins

Miķelis Rēdlihs
Dzimis 1984.g. 1.jūlijā
Augums un svars: 1, 81m / 81 kg 
Pozīcija: uzbrucējs 
Klubs: Rīgas “Dinamo“ 
Ziemas olimpiskajās spēlēs 
startē otro reizi.
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Aizsaulē aizgājuši:

Marija Aleksejeva (1924)
Gaļina Golubeva (1929)
Oļegs Ivanovs (1980)
Iveta Kreile (1958)
Mairita Siliņa (1932)
Fatinija Skrūzmane (1938)
Ingrīda Aivare (1970)

Aigars Lielauza (1962)
Sitta Zariņa (1922)

• 12.martā no plkst.21  
līdz 4 balle «88.MARTS».
Ar atrakcijām un konkursiem 
jūs iepriecinās vakara vadītāja 
Ilze Suta. Ieeja Ls 2 un groziņš
• 20.martā plkst.16 
PAVASARA SVēTKI PUSAUDžIeM. 
Uzstāsies deju grupa az«Saquaro». Par konkursiem un 
atrakcijām gādās vakara vadītāja Ilze Suta. Biļetes tikai 
iepriekšpārdošanā pie kultūras nama direktora. Biļetes 
cena Ls 0,80

• 3.03. plkst. 19 Latvijas Kultūras koledžas 
modernās dejas izrāde „Tricky Tricky”.
Ieeja: Ls 1 (studentiem, skolēniem, pensio-
nāriem Ls 0,50)
• 6.03. plkst. 21 Kungi! Uzdāviniet mīļo-
tajām svētku prieku – balli ar Aldi Rulli & 
Emburgas zēniem! Ieeja ar groziņiem, biļešu iepriekš-
pārdošana un galdiņu rezervēšana. Ieeja: Ls 4 (dāmām: 
Ls 3)
• 8.03. plkst.16 Mīļi ielūdzam novada pensionārus uz 
Sieviešu dienas svinībām!
    * Koncerts „Brīnums ir tepat”;
    * Balle ar grupu „Lilioms”.
Omulībai līdzi ņemt groziņu. Pieteikties domes sociālajā 
dienestā 11. kab., Branku pakalpojumu centrā un Ānes 
kultūras namā  pie L. Veipas. Dalības maksa Ls 0,50. 
Transports no Ānes kultūras nama plkst. 15 30, no Branku 
pakalpojumu centra plkst. 15 40.
• 10.03. plkst. 11 Vokālās grupas „Rotiņa” muzikāla 
izrāde A. Pizika, I. Krašinska „Kas jauns Burbuļciemā?” 
Ieeja: Ls 0,50
• 13.03. plkst 17 Vēderdeju koncertšovs. Ieeja: Ls 
2,00
• 20.03. plkst. 16 Tautisko deju kolektīvu draudzības 
koncerts ”Zemgaļi un draugi”.
Ieeja: brīva.
• 27.03.plkst.18 jauktā kora „Līga” jubilejas koncert-
uzvedums „Spārni debesīs”. Biļešu skaits ierobežots.  
Ieeja: Ls 2 Biļešu iegāde tautas namā  2. stā-
vā, direktores kabinetā P., O.,T., C., no plkst. 10 – 20 
Tautas nama adrese: Rīgas iela 23, tālr: 26525350, 63010144.

Mīļi sveicam marta jubilārus:

Ir jāprot turēties un nepagurt,
No slapjiem zariem uguni kurt,
No nespodra krama dzirksteles šķilt,
Gan sasildīt citus, gan pašam silt.

filomena Dukšinska – 90!
Staņislavs Gražuls 
Valentīna Kutkovska
Ideja Petkuna
Ausma Štromane
Valērija Ivanova
Lūcija Platmalniece
Gunārs Safonovs
Laimonis Ķempelis
Raimonds Trēde
Valters Buntroks
Ārijs Kundrāts 

Sidrabenes pagastā:
Aleksandra Ģēvele
Taisija Lejniece
Apolonija Loča
Marija Šmite
Ausma Vītola
Marija Mihaiļuka

Novada dome

KULTūRAS PASāKUMI SIDRABeNē
• 26.martā un 5.aprīlī (2.Lieldienās) tiek organizēti  
braucieni  uz  Nacionālā  teātra izrādi «Teātra žurka jeb 
Kornēlijas inovācijas». Biļešu cenas, sākot no Ls 3 līdz 
Ls 6.50. Lūdzu pieteikties līdz 8.martam. Tel. informācijai  
26311317 , 29109265, Anda.
• 4.aprīlī plkst.13 pie Garozas pamatskolas notiks  
Lieldienu pasākums. Uz jautrām atrakcijām aicina 
«Kāruma» vārna , «Džungļu Pop», mērkaķītis un Lieldienu zaķis.  
Darbosies  «AVON»  kosmētikas saloniņš bērniem un  
vecākiem, būs momentloterija, radoša darbnīca.  
Pasākumu  ar  kārumiem  atbalsta  «Rīgas  Piensaimnieks».

Pasākumi Ozo ledus hallē:
• 07.03. plkst.15  Ozolnieki/
Monarch - Rīga Profs 18
• 10.03. plkst.19 Ozolnieki/
Monarch - Rīga Profs 18
 Aprīļa sākumā ir plānoti 
jau par tradicionālajiem pasākumiem kļuvušie pasākumi: 
Pingvīnu Lieldienas un sacensības daiļslidotājiem Ozo 
Spring Cup.

Iedzīvotāju ievērībai!
Sākot ar martu, SIA «Ozolnieku KSDU» darbinieki veiks 

apgaitu Ozolniekos, Brankās un Jaunpēterniekos, lai  
salīdzinātu ūdens plūsmas mērītāju rādījumus.

Komunāldienests

Bāriņtiesas priekšsēdētāja pieņem apmeklētājus:
Ozolnieku novada domē Ozolniekos  

pirmdienās – no plkst.8 – 13 un no 14 – 17 
ceturtdienās – no plkst.9 – 13 un no 14 – 19

Branku pakalpojumu centrā Brankās  
otrdienās no plkst.8 – 10

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece pieņem apmeklētājus:

Vīgriezēs. emburgā, Sidrabenes pagastā 
pirmdienās – no plkst.8 – 13 un no 14 – 17 

ceturtdienās – no –plkst.9 – 13 un no 14 – 19
Branku pakalpojumu centrā  
otrdienās no plkst.8 līdz 10

Ērgļos noslēdzās Latvijas 
Jaunatnes ziemas olimpiāde 
2010, kurā sekmīgi startēja 
Ledus skolas «Zemgale» 
šorttreka treneres Evitas 
Krievānes audzēknis To-
mass Bakevics, iegūstot 
bronzas godalgu. 

T.Bakevics startēja no 
1997. līdz 1999.gadā dzi-
mušo zēnu konkurencē  
500 metru šorttreka dis-
tancē.

Atgādinām,  ka  «Ozo» 
ledus hallē bāzētā Ledus 
skola «Zemgale»  turpi-
na audzēkņu uzņemšanu 
šorttreka grupās, kā arī 
citos ziemas sporta veidos, 
ko piedāvā skola. Sīkāku 
informāci ju var uzzināt 
«Zemgales» oficiālajā mā-
jas lapā www.slidot.lv.

Šorttrekistam 
– bronza

«Jelgavas roņi» par 
treniņvietu izvēlējušies 
ānes sporta bāzi. Jel-
gavnieku uzvara Pasau-
les čempionātā izskanē-
jusi tālu.

Klusi  un nemanāmi 
citos ūdeņos Ozolniekos 
peld novada ļaudis.

Pozitīvas izjūtas gūt sala 
apstākļos izlēmuši vairāki 
drosminieki ,  izveidojot 
neformālo roņu klubu.

Ir arī  pieraksta vieta: 
Eglaines iela 17, SIA «At-
pūta Ozolniekos».

Viens no peldētājiem ir 
Jozs Barausks, kas licis tik 
pieredzējušam un nopiet-
nam vīram ielaisties šādā 
sportiskā dēkā?

J.Barausks: «Ārā ir mī-
nus 20o C, tu meties āliņģī, 
ūdens temperatūra – plus 
tr īs ,  četr i  grādi .  Šķiet , 
esmu ieniris patīkamā sil-
tumā! Pēc peldes – pirts. 
Kolosāla  sa jūta!  Aicinu 
visus gūt šādu labsajū-
tu ūdenī un pievienoties 
mūsu pulciņam. Gaidām, 
protams, arī dāmas. Mūsu 
kluba peldētājas būs labs 
iedrošinājums!

Atpūtas telpās var re-
laksēties, iebaudīt karstu 
tēju, pasēdēt domu biedru 
pulciņā.

Ir taču vērts padomāt, 
vai ne? Tātad tiekamies!»

Būt ronim ir  
kolosāli!

Pirmsskolas izglītības 
iestādē (PII) «Saulīte» ar-
vien biežāk dzirdama mū-
zika, izskan dziesmiņas. 

Jau otro gadu norit kon-
kurss «Skanīgākais «Saulī-
tes» Cālis». Kurš būs labākais 
dziedātājs grupiņā? Kuram 
tiks gods 10.aprīlī stāties 
uz Ozolnieku tautas nama 
skatuves?

Nomaļus nestāv arī bērnu 
vecāki. PII vadītāja Lidija 
Pildigoviča: «Vecāki iegādā-
jas tērpus, atbalsta kā, un 
cik vien spēj. Par to viņiem 
sirsnīgs paldies!»

Sešgadnieki ir aizrāvušies 
ar tēmu «Apgūsti dzimto 
vietu!» Labi pazīt savu ciemu 
ir pats par sevi saprotams. 
Kāds ir katra redzējums, pa-
rādīja zīmējumu izstāde Ānes 
kultūras namā. 

Kas ir pašvaldība, par to 
mazajiem āneniekiem pa-
stāstīja novada domes ļaudis. 
Jauka bija ciemošanās pie 
vienaudžiem «Zīlītē». Iepa-
zīta Ozolnieku mūzikas skola. 
Arī Ozo ledus halle ir kļuvis 
kaut ka reāls, saprotams.

Iestādes vadītāja domā par 
rītdienu, par skolotājiem, kas 
iekļausies pedagogu saimē. 
Ļoti paveicies esot ar prakti-
kanti, kura šogad Daugavpilī 
aizstāvēs bakalaura darbu 
pirmsskolas audzināšanā. 
Novada meitene Irina esot 
īsts atradums!

Kura «cālīša» 
dziesmiņa 
skaņāka?


