
Līksmas Lieldienas!

Augsti godātais 
Māri Aināra kungs!

Pateicos par Jūsu ieguldīto un 
ilggadējo darbu Latvijas novadu 
un tās iedzīvotāju labā!

Augstu vērtēju Jūsu pašaizlie-
dzīgo devumu, ieguldītās zināša-
nas un pūles savas pašvaldības un 
visa novada izaugsmē.

Latvijas pašvaldību vadītāju 
profesionāla un tālredzīga rīcība, 
spēja rīkoties atbildīgi un pieņemt 
lēmumus atbilstoši mūsu valsts 
interesēm ir pamats pašvaldību 
attīstībai.

Novēlu izturību un veiksmi 
šajā lielo izaicinājumu un iespēju 
laikā, strādājot kopīga mērķa labā 
– attīstīti un plaukstoši novadi 
visā Latvijā un labklājībā dzīvojoša 
Latvijas tauta!

Patiesā cieņā Valsts prezidents 
Valdis Zatlers

Kā katru gadu, arī šogad no-
vada domes deputāti pieņēma 
lēmumu par nekustamā īpašu-
ma nodokļa un zemes nomas 
samaksu 2009.gadam.

 Saskaņā ar likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 
22. un 23.punktu nekustamā īpašuma 
nodoklim tiek piemērots nodokļa ap-
mēra pieauguma ierobežojums 25% 
apmēra, tātad tas ir par 25% lielāks 
nekā 2008.gadā. 

Likme gan nekustamā īpašuma 
nodoklim, gan zemes nomas maksai 
ir iepriekšējā gada līmenī.

2009.gada pašvaldības budžetā plā-

notie nekustamā īpašuma nodokļa ie-
ņēmumi par zemi un ēkām ir 164928 
lati, jeb 4% ir it kā neliels rādītājs, 
taču gribu uzteikt īpašniekus, šī no-
dokļa maksātājus. Šogad nepilnos trīs 
mēnešos ir iekasēti 45,7 tūkst. lati, 
pagājušajā gadā šajos mēnešos tikai 
18,7 tūkst. lati. Tas liek domāt, ka 
novada iedzīvotāji apzinās, ka valstī 
esošās finansiālās grūtības rada arī 
pašvaldībai papildus problēmas, kuras 
ir jārisina, un katrs nodokļa maksātājs 
dod savu artavu pašvaldības budžetā. 
Daudzi nodokļa maksātāji jau pirmajā 
maksājumā nomaksā visu gada no-
dokļa summu.

Lielākie nodokļa maksātāji 2008.

gadā ir SIA „TAND Jelgava”, SIA 
„DINEX”, SIA „Kemira GrowHow”, 
VAS „Latvijas Valsts Meži”, VAS 
„Latvenergo”, SIA „Ritums”, SIA 
„Latvijas lauku konsultāciju un izglī-
tības centrs”,

Tomēr jāpiemin, ka ne visi nodokļa 
maksātāji 2008.gadā bija vienlīdz apzi-
nīgi. Iespējams, ka kādam ir objektīvi 
iemesli nodokļa maksājumu kavēju-
mos, taču ir arī nekustamā īpašuma 
nodokļa parādnieki vairāku gadu 
garumā, piem. SIA „Artava”, SIA 
„Jaacs”, SIA „Latursus”, SIA „Rum-
ko”, arī privātpersonas, - I.Burceva 
- no 2005.gada, Z.Mizūne - no 2003.
gada. Šiem nemaksātājiem ir sūtīti 

atgādinājumi, brīdinājumi, taču bez 
rezultātiem, nodokļa parāda summas 
tikai palielinās.

Gribu pateikt paldies aktīvajiem 
un apzinīgajiem nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem. Aicinu novada 
iedzīvotājus un uzņēmumu vadītājus: 
būsim saprotoši un iecietīgi šajā vi-
siem grūtajā laikā, ievērosim nodokļa 
samaksas termiņus. Atcerēsimies, ka 
nekustamā īpašuma nodokļa ieņē-
mumi tiek izlietoti kopīgam mērķim 
– Ozolnieku novada attīstībai un 
iedzīvotāju labklājībai. 

Lidija Žukovska, 
novada nodokļu ekonomiste

Esam apzinīgi nodokļa maksātāji

Visā Latvijas teritorijā ir 
izsludināta Lielā talka. Šogad 
šī aktivitāte izvērsīsies īpaši 
plaša – aicinājums ir uz Lat-
vijas sakopšanas Lielo talku 
18.aprīlī.

Sakopsim savu novadu – ar tādu 
aicinājumu pie iedzīvotājiem vēršas 
novada dome.

Kas, kur un kā tiks sakopts novadā, 
tiks izziņots informācijas vietās.

Būsim Ozolnieku patrioti! Rūpēsi-
mies gan par savas sētas, gan novada 
sakoptību!

Novada dome

Piedalīsimies 
Lielajā talkā!

Ar nepacietību iedzīvotāji veras jaunceļamā Ieca-
vas tilta virzienā: cik tālu pavirzījušies darbi?

Pilnībā ir atjaunoti tilta balsti, samontētas tilta 
metāla sijas. Patlaban tiek gatavots tilta klātnes 
armatūras siets.

Komisija atzina par derīgu ekspluatācijai daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju «Aizupes». To būvēja 
būvfirma «Uzars celtniecība», bet pasūtītājs – SIA 
«Iecavkrasti». Mājas apsaimniekošanu uzņēmusies 
SIA «Iecavkrasti».
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Lopkopība

Novada domes 
marta sēdē

Nolēma:  
- Apstiprināt grozījumus sais-

tošajos noteikumus «Ozolnieku 
novada pašvaldības nolikums».

- Apstiprināt grozījumus saisto-
šajos noteikumus «Suņu un kaķu 
turēšanas noteikumi Ozolnieku 
novadā».

- Apstiprināt domes saistošos 
noteikumus «Ozolnieku novada 
pašvaldības pabalsti».

- Piedalīties programmas «At-
balsts alternatīvās aprūpes pa-
kalpojumu pieejamības attīstībai» 
projektā «Teteles pamatskolas 
bērnu aprūpes un izglītības centra 
attīstība Ozolnieku novadā». 

- Apstiprināt sociālā dienesta un 
sociālo lietu komitejas 2009. 09.03. 
sēdes protokolu Nr.3 par trūcīgas 
ģimenes statusa piešķiršanu, 
sociālo pabalstu un brīvpusdienu 
piešķiršanu Ozolnieku novada 
maznodrošinātajām ģimenēm: 

1. Par trūcīgās ģimenes statusa 
piešķiršanu un sociālo pabalstu  
brīvpusdienu,  un uzturmaksas 
atlaidēm novada trūcīgo ģimeņu 
bērniem:

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

3. Piešķirt brīvpusdienas, sedzot 
tās 50% apmērā, diviem mazno-
drošinātu   ģimeņu bērniem.

4. Segt uzturmaksas  atlaides 

100% apmērā  septiņiem trūcīgo 
ģimeņu  bērniem. 

5. Piešķirt pabalstus veselības 
stāvokļa uzlabošanai (Ls 95) trim  
maznodrošinātiem iedzīvotājiem.

6. Piešķirt Ls 225  pieciem   aiz-
bildnības bērniem. 

7. Ievietot vienu  novada iedzī-
votāju  SAC «Zemgale».

8. Veikt izmaiņas līgumā Nr.75. 
9. Piešķirt pabalstu Ls 375,00 

malkas iegādei četrām maznodro-
šinātām  ģimenēm.

10. Piešķirt pabalstu  komunā-
lajiem maksājumiem  (Ls 25,00 
mēnesī), balstoties uz MK notei-
kumiem. 

11. Piešķirt pabalstus komu-
nālajiem maksājumiem Ls 12,50 
mēnesī, balstoties uz MK notei-
kumiem. 

* Ls 175 ieskaitīt SIA «ĀNE 
– EP» kontā

* Ls 375 ieskaitīt SIA  «OZOL-
NIEKU KSDU» kontā.

12. Apstiprināt saistošos notei-
kumus «Ozolnieku novada pašval-
dības pabalsti».

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Apstiprināt izmaiņas novada 

pašvaldības iestāžu sniegto pakal-
pojumu izmaksās  2009.gadā.

- Atteikties no pirmpirkuma tie-
sībām uz nekustamo īpašumu.

- Pagarināt zemes nomas līgu-
mu. 

2009.gada janvāra un februāra mēnešos Ozolnieku novada būv-
valdē saskaņoti 27 dažādi projekti, kas ir par 3 projektiem vairāk 
kā 2008.gada šajā laika periodā (24).

Ozolnieku novada pašvaldības objekti 3
Apliecinājuma kartes vienkāršotai renovācijai/rekonstrukcijai 1
Vienģimenes dzīvojamās ēkas jaunas 3
Vienģimenes dzīvojamo ēku izmaiņas 1
Saimniecības ēkas 1
Rūpiecisko un sabiedrisko ēku rekonstrukcija 1
Rūpiecisko un sabiedrisko ēku izmaiņas 3
Inženierbūves 6
Detālplānojumi 2
Zemes ierīcības projekti 6
Kopā: 27

Izsniegtas  būvatļaujas.
Dzīvojamām mājām 0
Saimniecības ēkām 2
Ražošanas ēkām 1
Inženierbūvēm 1
Kopā: 4

Būvvalde

Būvniecība 2009.gada 
janvārī un februārī

Ekspluatācijā pieņemti objekti.
Dzīvojamās mājas jaunas – 8
                                 citas –   1
Ražošanas ēkas noliktavas 3
Inženiertīkli 4
Citas ēkas 1
Kopā: 17

2008.gadā novada būvvaldē saskaņoti 228 dažādi projekti, kas 
ir par 27%  mazāk kā 2007.gadā ( 312 dažādi projekti) 

Ozolnieku novada pašvaldības objekti
(no tiem 10 nodoti ekspluatācijā, 5 daļēji realizēti) 26
Apliecinājuma kartes vienkāršotai renovācijai/rekonstrukcijai 11
Daudzstāvu dzīvojamās ēkas 3
Vienģimeņu dzīvojamās ēkas 66
Dārza mājas un saimniecības ēkas 17
Detālplānojumi 2
Zemes sadales projekti 18
Citi 85
Kopā: 228

Svarīgākās būvniecības attīstības tendences Ozolnieku novadā: 
• turpinās privātā dzīvojamā sektora gazifikācijas darbi; 
• regulāri turpinās pašvaldības izglītības iestāžu telpu remontdarbi; 
• izstrādāti jauni projekti pašvaldības izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijai 

un teritoriju labiekārtošanai; 
• turpina veikt novada teritorijas labiekārtošanas darbus;
• turpinās aizsāktā rūpnieciskās ražošanas objektu projektēšana, rekons-

trukcija un būvniecība; 
• turpinās individuālo dzīvojamo māju projektēšana, rekonstrukcija un 

būvniecība;
• turpinās nekustamo īpašumu detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrāde.

Būvniecība 2008.gadā

Pēdējā laikā lielu popularitāti 
un pircēju atsaucību ir ieguvusi 
lauksaimniecības produktu 
tiešā tirdzniecība.

Kas jāņem vērā pirms piena 
tiešās tirdzniecības uzsākšanas?

Tomēr saimniecībām, kuras nolemj 
uzsākt piena realizāciju tiešajā tirdz-
niecībā, ir rūpīgi jāapsver visas ar to 
saistītās problēmas:

• jānodrošina laba piena kvalitāte;
• piena cenai ir jābūt konkurēt-

spējīgai;
• jānodrošina PVD noteiktās pra-

sības;
• būs nepieciešamas papildu darba 

patēriņš;
• jāizvērtē attālums līdz piena 

realizācijas vietai;
• jāsagādā vienreiz lietojamā 

tara piena iepildīšanai un jāizvērtē 
tās izmaksas.

Kas jāievēro piena ražotā-
jam?

Kārtību govs svaigpiena ap-
ritei nelielos daudzumus, ko 
saprot ar tiešo piena tirdzniecību 
galapatērētājam, nosaka MK 
noteikumi Nr.875 «Higiēnas un 
obligātās nekaitīguma prasības 
govs svaigpiena apritei nelielā 

Par piena tiešo tirdzniecību
apjomā». Šiem noteikumiem 2009.
gada 18.februārī stājās spēkā grozī-
jumi. Noteikumi nosaka higiēnas un 
obligātās nekaitīguma prasības govs 
piena ieguvei nelielā apjomā, pirmap-
strādei, uzglabāšanai, transportēšanai 
un realizācijai.

Pienu nelielos daudzumos piegādāt 
tieši galapatērētājam vai mazumtirdz-
niecībai atļauts piena ražotājam, kas 
ir saņēmis

• tiešās tirdzniecības kvotas;
• PVD teritoriālajā struktūrvienībā 

izdotu piena realizācijas atļauju.

Gundars Liepa,
novada lauku attīstības speciālists
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Ozolnieku novada teritorijas 
plānojums 2006...2018.gadam 
paredz Ozolnieku novada plān-
veidīgu attīstību, maksimāli ie-
vērtējot iedzīvotāju intereses, 
nodrošinot attīstības procesa 
tiesiskumu un sabalansētību.

Realizējot teritoriālo reformu, 
2007.gadā novada domē tika pieņemts 
lēmums paplašināt esošo pašvaldību, 
apvienojoties ar Sidrabenes pagastu. 
Lai apvienošanās process būtu veik-
smīgāks un maksimāli izdevīgs abām 
pašvaldībām, 2008.gadā izstrādāts 
apvienošanās projekts. Faktiskā ap-
vienošanās varētu notikt 2009.gada 
otrajā pusē.

PILNVEIdOjOT IZGLīTīBAS 
SISTēMU

Galvenā novada pašvaldības priori-
tāte ir izglītība. Sistēmu pilnveidojot, 
tiek veikta skolu un pirmsskolas 
izglītības iestāžu (PII) materiāli teh-
niskā stāvokļa uzlabošana un moder-
nizācija. Savu kvalifikāciju plānveidīgi 
paaugstina pedagogi.

Blakus Ozolnieku vidusskolai, ve-
cajā pamatskolas korpusā izveidota 
PII „Zīlīte” filiāle, kur kopš 2008.
gada 1.septembra mācās novada 5 
un 6-gadīgie bērni, tādā veidā dodot 
iespēju atslogot esošās PII  „Zīlīte” 
un „Bitīte”. Šajās mācību iestādēs var 
uzņemt papildus audzēkņus.

Novadā akreditēta jauna mācību 
iestādē- Ozolnieku Mūzikas skola.

Mācību iestādēs notiek regulāra 
darbība ēku energoefektivitātes pa-
augstināšanā: PII „Saulīte” ierīkota 
zemes siltumsūkņa apkures sistēma, 
PII „Bitīte” izstrādāts ēkas siltināša-
nas projekts, ko plānots realizēt 2010.
gadā, pirmsskolas izglītības iestādes 
„Zīlīte” jaunajam korpusam nomainīta 
daļa logu un salabots jumts.

Teteles pamatskolā realizēts iek-
šējās ūdensapgādes sistēmas re-
konstrukcijas projekts. Ozolnieku 
vidusskolas sporta zālē ierīkota gaisa 
mitrināšanas sistēma, kas turpmāk 
nodrošinās zālē optimālus klimata 
parametrus.

Turpmākās mācību iestāžu at-
tīstības nodrošināšanai izstrādāti 
tehniskie projekti: Ozolnieku vidus-
skolas un Teteles pamatskolas sporta 
laukumu rekonstrukcija, pirmsskolas 
izglītības iestādes „Bitīte” teritorijas 
labiekārtošana, Ozolnieku vidussko-
las saimniecības ēkas rekonstrukcija, 
Ozolnieku vidusskolas sporta zāles 
apskaņošana.

Ar PErSPEKTīVU 
SKATījUMU

Otrās novada attīstības program-
mas prioritātes „Ozolnieku novada 
ilgtspējīga un līdzsvarota attīstība” 
ietvaros 2008.gadā tika veikts ie-
vērojams darbs Branku ciema ka-
nalizācijas sistēmu atjaunošanā, jo 
iepriekšējā sistēmu apsaimniekotāja 
darbības rezultātā iekārtas bija nolais-

tā stāvoklī. Lai novērstu vides piesār-
ņošanu ar sadzīves notekūdeņiem, 
Brankās 2008.gadā tika realizēts 
tehniskais projekts esošo notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtu aizstāšanai ar 
divām konteinertipa bioloģiskajām 
attīrīšanas iekārtām. Abu projektu 
realizācijai piesaistīti Latvijas Vides 
aizsardzības fonda līdzekļi.

Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar ES 
prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni 
un sadzīves notekūdeņu savākšanu, 
turpinās darbs pie Ozolnieku ciema 
ūdenssaimniecības attīstības projekta 
realizācijas un 2009.gada maijā pare-
dzēta tehniskā projekta pieņemšana. 
Paralēli minētajam projektam rit 
darbs arī pie Branku un Dalbes ciemu 
ūdenssaimniecības attīstības projektu 
izstrādāšanas.

drOŠīBAI UN VESELīBAI
Lai uzlabotu satiksmes drošību 

novada teritorijā, 2008.gadā Ozolnie-
ku ciemā daļēji realizēts Rīgas ielas 
gājēju - riteņbraucēju celiņa un tā 
apgaismojuma projekts. Tā izstrādi, 
piesaistot ES struktūrfondu līdzek-
ļus, paredzēts pabeigt 2009.gada ru-
denī. Satiksmes drošības uzlabošanai 
Ozolnieku un Ānes ciemos uz ielām 
uzstādīti 6 ātrumu ierobežojošie 
vaļņi. Renovēti vairāki gājēju celiņi, 
kas nodrošinās drošu gājēju pārvie-
tošanos novada teritorijā. Veikta ielu 
apgaismojuma modernizācija Cenā, 
Brankās, Ānē un Ozolniekos. Izstrā-
dāts tehniskais projekts satiksmes 
drošības uzlabošanai Skolas ielā Ozol-
niekos. Šobrīd projekts ir iesniegts 
izvērtējumam ES struktūrfondu 
līdzekļu piesaistīšanai.

Veselības veicināšanas principu 
ieviešana novadā notiek rīkojot 
regulārus un tradicionālus sporta 
pasākumus, velosipēdu braucienus, 
sporta svētkus un citus tematiskos 
sporta un kultūras pasākumus. Uz-
labotas iespējas nodarboties ar dažā-
diem sporta veidiem visās lielākajās 

novada apdzīvotajās vietās. Papildus 
izveidoti arī bērnu rotaļu laukumi 
daudzstāvu dzīvojamo māju rajonos 
visā novada teritorijā. Pabeigts atpū-
tas parka izveidošanas skiču projekts. 
Turpinās Ozolnieku sporta centra 
rekonstrukcija un pielāgošana inva-
līdu vajadzībām. 2008.gadā vietējie 
uzņēmēji nodevušu ekspluatācijā 
mākslīgā ledus halli pie Ozolnieku 
sporta centra.

dZīVOjAMā UN 
KULTūrVIdE

Jau kopš 2003.gada novada teritori-
jā tiek būvēti jauni dzīvojamie rajoni, 
izveidota infrastruktūra. Tādā veidā 
ar mājokļiem tiek nodrošināti gan 
esošie, gan potenciālie novada iedzī-
votāji. Iedzīvotāju skaits Ozolnieku 
novadā šī iemesla dēļ pieaudzis jau 
līdz gandrīz 8500 cilvēku. Pašval-
dības mērķis ir nodrošināt savus 
iedzīvotājus ar kvalitatīviem dzīves 
apstākļiem un sakārtotu infrastruktū-
ru. Izbūvēti jauni ciemati Ozolniekos 
aiz Ozolnieku vidusskolas, Ozolnieku 
ciema centrā un ziemeļu daļā, kā arī 
starp Ozolnieku un Branku ciemiem 
un Ānē. Sadarbībā ar privātajiem 
uzņēmējiem uzsākti darbi piecu 
daudzstāvu dzīvojamo māju būvnie-
cībai uz pašvaldībai piederošas zemes 
Ozolniekosm, Saules ielas rajonā.

Kultūras infrastruktūras attīs-
tīšanai un modernizēšanai, kā arī 
kvalitatīvu un pieejamu kultūras 
pakalpojumu nodrošināšanai pabeigts 
Ānes kultūras nama rekonstrukcijas 
projekts. Jaunajās telpās darbojas 
bibliotēka, policijas iecirknis, spe-
ciālists iedzīvotāju pieņemšanas 
jautājumos. Kultūras darbiniekiem 
radīti labi darba apstākļi. Ozolnieku 
tautas namam turpinās tehniskā 
projekta izstrāde jumta, fasādes un 
ventilācijas sistēmas rekonstrukcijai. 
Projekta realizācijai plānots piesaistīt 
ES struktūrfondu līdzekļus, to pare-
dzēts pilnībā pabeigt līdz 2010.gada 

novembrim.
Novada pašdarbības ko-

lektīvi aktīvi piedalījušies 
Vispārējos Latvijas Dziesmu 
un deju svētkos Rīgā.

Aktīvi darbojas bibliotēkas 
Ozolniekos, Ānē, Jaunpēter-
niekos un Brankās. Projektu 
konkursa rezultātā bibliotēka 
ieguvušas integrētu infor-
mācijas sistēmu “Alise”, kas 
izmainīja tradicionālos bib-
liotekāros darba procesus. 
Kopš 2002. gada jūlija jauno 
grāmatu apraksti tiek veidoti 
elektroniskā formā. Uzsākta 
arī elektroniska datu apmai-
ņa ar Jelgavas Zinātnisko 
bibliotēku. Kopš 2007.gada 
internets pieejams visās no-
vada bibliotēkās. Bibliotēkas 
pakalpojumu pieejamības 
uzlabošanai tiek izstrādāts 
Ozolnieku centrālās biblio-
tēkas telpu rekonstrukcijas 

un lifta projekts. Drīz durvis vērs 
Ozolnieku novada muzejs.

VEIcINOT NOVAdA 
ATTīSTīBU

Lai sekmētu katra novada iedzī-
votāja un uzņēmuma iesaistīšanos 
novada attīstībā, vēlmi būt savas 
dzīves vietas patriotam, tiek uzturē-
ta un pilnveidota Ozolnieku novada 
pašvaldības interneta mājas lapa, kā 
arī izdota «Ozolnieku Avīze», kur 
regulāri reizi mēnesī tiek atspogu-
ļotas svarīgākās norises gan novada 
domē, gan arī pašvaldības iestādēs 
un pašvaldībā, tādā veidā populari-
zējot novada tēlu. Avīzi iespējams 
lasīt arī internetā. Ozolnieku novada 
domes un komiteju sēdēs var būt klāt 
jebkurš novada iedzīvotājs un viesis, 
reāli piedaloties pašvaldības lēmumu 
pieņemšanas procesā.

Regulāru starptautisku sporta 
pasākumu rīkošana nes Ozolnieku 
novada pašvaldības slavu arī ārpus 
Latvijas robežām.

Ozolnieku novada kontrolējamu un 
plānveidīgu attīstību nodrošina 2007.
gadā apstiprinātais novada teritorijas 
plānojums, kas nomainījis Ozolnieku 
pagasta un Cenu pagasta teritorijas 
plānojumus. Tas kopš tā izstrādāšanas 
sākuma 2005.gadā dažādās redakcijās 
vairākas reizes bijis nodots sabiedris-
kajai apspriešanai, tādējādi nodrošinot 
iedzīvotāju un uzņēmumu līdzdalību 
tā izstrādāšanā un pilnveidošanā. Jau-
najā dokumentā ieplānotas vairākas 
industriālās teritorijas, kas paredzē-
tas ražošanas uzņēmumu attīstības 
veicināšanai. 

Sakarā ar to, ka gan Ozolnieku 
novada dome, gan Sidrabenes pagasta 
padome pieņēmušas lēmumu apvie-
noties vienotā Ozolnieku novadā, 
plānots, ka 2010.gadā tiks uzsākta 
jaunā novada teritorijas plānojuma 
izstrādāšana.

jānis Kažotnieks, 
novada domes izpilddirektors

Novads attīstībā – 
izdarītais un veicamais
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Latvijas Pašvaldību savienī-
bas 19. kongresā Skrundā starp 
406 pašvaldību vadītājiem bija 
arī novada domes priekšsēdē-
tājs Māris Ainārs.

«OA» jautājums novada vadītājam: 
«Kādas ir galvenās kongresā gūtās 
atziņas?»

- Atzīts, ka, ja netiks veikti eko-
nomikas atveseļošanas pasākumi, 
līdzekļu taupīšana un darba algu 
samazināšana, situācija valstī tiks 
destabilizēta.

Atslēga pakāpeniskai izkļūšanai no 
krīzes ir publiskie iepirkumi, kuri rada 
darbavietas un atjauno iekšējo tirgu.

Valdība ir sadalījusi krīzes smagu-
mu starp valsti un pašvaldībām, bet 
nav novirzījusi saņemtos līdzekļus 

Uztrauc pašvaldību 
budžeta samazinājums

pašvaldību budžetiem, glābjot vienīgi 
valsts budžetu. Tālāks pašvaldību bu-
džeta samazinājums nav pieļaujams.

Lai varētu nodrošināt pašvaldību 
pakalpojumus vismaz nepilnā, mini-
mālā apjomā, nepieciešams ar starp-
tautiskiem aizņēmuma līdzekļiem 
garantēt vismaz minimālās izdzīvo-
šanas apjomu. Arī krīzes apstākļos ir 
jāievēro tiesiskās paļāvības princips.

Secināts, ka ir vajadzīga neatlie-
kama, izlēmīga un saskaņota valsts 
institūciju, pašvaldību, privāto uz-
ņēmēju un visas sabiedrības rīcība, 
lai novērstu tālāku ekonomiskās ak-
tivitātes pazemināšanos, stabilizētu 
finanšu sistēmu un pārstrukturētu 
Latvijas tautsaimniecību.

Kongresa moto izskanēja: «Krīzi 
pārvarēsim, ja strādāsim kopā!»

Valsts mēroga ekonomisko 
krīzi izjūtam arī novadā.

Ir reģistrēts pāri par 400 bezdarb-
nieku, taču ir arī krietns skaits nere-
ģistrēto. Aptuveni 10% no darbspējīgo 
skaita ir liela iedzīvotāju daļa.

AUG IESNIEGUMU SKAITS
Iepriekšējos gados summa, kas bija 

atvēlēta GMI (garantētais iztikas mi-
nimums), visa gada garumā nepārsnie-
dza 500 latu. Šogad – dažos mēnešos 
– GMI izmaksas ir tuvu Ls 3000, tātad 
sešreiz vairāk.

Divu mēnešu laikā esam saņēmuši 
115 iesniegumu pēc palīdzības. 2008.
gadā uz 1.martu šis skaitlis bija 48, uz 
šī gada 1.martu – 90 iesniegumu.

Valsts pabalsta veidus nosaka 
valsts.

Pašvaldības pabalstus iedzīvotāji 
saņem apbedīšanas gadījumos, kā 
palīdzību bērnu audzināšanā, nozī-
mīgās dzīves jubilejās un ārkārtas 
gadījumos.

Katra pabalsta piešķiršanas situācija 
un vajadzība tiek izvērtēta individuāli, 
izskatot visu nepieciešamo dokumen-
tāciju.

KAd ZAUdēTS dArBS
Galvenais iemesls, kāpēc sociālajā 

dienestā tiek lūgta palīdzība, ir zau-
dēts darbs. Skaitļi rāda, ka sievietes 
un vīrieši bez darba paliek apmēram 
vienādās proporcijās.

Ja vēl nesen sociālie darbinieki gal-
venokārt rūpes veltīja pensionāriem 
un invalīdiem, tad tagad mūsu uzma-
nības lokā nokļūst iedzīvotāji darb-
spējīgā vecumā, kuriem ir mazi bērni. 
Bieži vien šādos gadījumos pašvaldība 
apmaksā uzturmaksu pirmsskolas 
iestādēs un brīvpusdienas skolās. Uz-
trauc, ka šajā ziņā tendence ir augoša, 
iesniegumu ir vairāki desmiti.

Pašvaldības nostāja: bērniem tiek 
palīdzēts, cik vien iespējams.

Pārskatot citus pabalstu veidus 

Vajadzība pēc pabalstiem krasi pieaug
secinām, ka summas 
apkurei un medicīnas 
pakalpojumiem nav 
būtiski mainījušās.

Pašvaldības labas 
gribas žests

Ir vēl kāds palīdzī-
bas veids cilvēkiem, 
kuriem nepieciešama 
sociālā palīdzība – pa-
pildus iespēja tikt pie 
malkas. Tas ir pašvaldī-
bas labas gribas žests.

Novadā tiek izstrā-
dāti grāvji. Izcirstos 
krūmus piedāvājam 
apkurei. Lai nesadār-
dzinātu transporta 
izmaksas, šāda vei-
da apkures materiālu 
piedāvājam vietējiem 
iedzīvotājiem: ja dar-
bi norit Brankās, tad 
– Branku ļaudīm, ja 
tas, piemēram, notiek 
Ozolniekos, tad tālāk 
par Ozolniekiem kravas nevedam.

Uz žagariem pieņemam iesniegu-
mus tikai personīgi, bet ne pa telefonu. 
Situāciju un vajadzību noskaidrojam 
kopā ar pieprasītāju. Cik novadnieki 
var cerēt uz šādu palīdzību, ir atka-
rīgs no veicamo darbu apjoma un 
iespējām.

Kā zināms, valsts palīdzēt iedzīvo-
tājiem spēj arvien mazāk. «Lauvas 
tiesa» apmaksu tiek uzvelta pašval-
dībām, taču arī pašvaldību iespējas ir 
ierobežotas.

BUdŽETA IESPējAS 
Ir IErOBEŽOTAS

Uz kāda veida palīdzību un kādā 
mērā var cerēt novada iedzīvotāji, 
ir atkarīgs no pašvaldības budžeta 
iespējām.

Rūgti un nepieņemami ir apzināties 
realitāti, ka pensionāri tomēr ir sociāli 
aizsargāta daļa. Vērtēsim objektīvi: 

daudzās ģimenēs bez darba paliek abi 
vecāki, kuriem ir jāuztur un jāizglīto 
bērni.

Šādos īpašos apstākļos cilvēku 
attiecībās vajadzētu rast vietu iecie-
tībai, izpalīdzīgumam un sapratnei. 
Kategoriskām pretenzijām: «Man 
tas pienākas!» vajadzētu izpalikt. 
Diemžēl ikdienā nākas saklausīt pat 
agresivitāti.

VAjAG PABALSTU: 
«dEG» KrEdīTAPMAKSA

Ir arī cita veida apmeklētāji. Sociāla-
jā dienestā ierodas iedzīvotājs, kuram 
vajadzība pēc palīdzības esot nopietna. 
Viņam nepietiekot naudas interneta un 
kabeļtelevīzijas uzturēšanai.

Cits apmeklējuma iemesls: «degot» 
kredītapmaksa, vēl esot arī līzings. Ar 
skaidrojumu vien nepietiek. Atkārtoti 
izskan: «Bet man taču par to visu 
jāmaksā!»

Arguments, kas sociālajiem dar-
biniekiem būtu jāņem vērā, esot... 
interneta pieslēguma apmaksa. Jo kā 
gan citādi varot sameklēt darbu? Nezi-
nāšana vai augstprātība? Kā izskaidrot 
šādu nostāju, ja novadā bezmaksas 
interneta pieslēgumu ir pietiekami 
daudz!

Cilvēkiem pēc atbrīvošanās no 
ieslodzījuma vietas varam izpalīdzēt 
ar pabalstu dokumentu kārtošanā un 
GMI piešķīrumā, taču īpašs pabalsts 
nav paredzēts. Lai ieskaidrotu šādu 
patiesību, vienā gadījumā nācās iz-
saukt policiju.

Pašvaldība apzinās iedzīvotāju prob-
lēmas. Sociālā dienesta darbinieki no 
sirds cenšas iedziļināties katrā indivi-
duālā gadījumā. Palīdzēt visiem, kuri 
lūdz atbalstu, nav ne mūsu spēkos, ne 
pašvaldības finansiālajās iespējās.

Sarmīte Strode, 
novada sociālā dienesta vadītāja

Negribas ticēt, ka novadā ir 
cilvēki, kuri neapzinātos kūlas 
dedzināšanas ļaunumu. Taču 
uguntiņas uzliesmo...

«OA» aicinājām lauksaimniekus 
savlaicīgi appļaut savus laukus. Ja 
tas tomēr netika izdarīts, kūlas de-
dzināšana pavasarī nebūs alternatīva! 
Šādas izdarības noslēgsies ar admi-
nistratīvo protokolu un sodu.

Lai arī ekonomiskās grūtības uzliek 
savu zīmogu, novadā policija kūlas 
dedzinātājus nežēlos. Reidi laukos 
tiks veikti pastiprināti.

Aicinām vecākus un pedagogus 
pārrunāt ar bērniem bīstamību, aiz-
dedzinot sērkociņu sausā zālē.

Diemžēl ir jārunā vēl par kādu sa-
sāpējušu jautājumu – drošību.

Policija

Drošība ir katra 
paša ziņā

Tā kā arvien vairāk strādājošo 
zaudē darbu, iztikas līdzekļus, pieaug 
ļaunprātību skaits.

Visvairāk ir mēģinājumu iekļūt bi-
rojos, ražotnēs, mācībiestādēs, firmās 
nolūkā izdarīt zādzības.

Pašvaldības iestādēs ir uzstādīta 
signalizācija. Ja arī logs tika izsists, 
tālākas sekas izpalika.

Vēršos pie iestāžu un ražotņu vadī-
tājiem: materiālās vērtības ir jāsargā! 
Svarīgi ir novērst noziegumu savlaicī-
gi: uzstādīt videonovērošanu, ierīkot 
signalizāciju, apsargāt objektus.

Par profilaktiskiem pasākumiem, 
nodrošinot biroju, dzīvokli, māju vai 
pagrabu, jādomā ikvienam.

Arnis joma, novada Pašvaldības 
policijas priekšnieks



5.lpp.2009. gada marts

Ar savdabīgu šī laika vērtēju-
mu izceļas Peters Petrovs, SIA 
«Mebelier» direktors.

Firmas vadītājs situāciju, ka Latvijā 
esot krīze, noraida. Vai šodien esot 
īpaša, līdz šim vēl nekad nebijusi 
situācija? Tad vajagot aprunāties ar 
vecmāmiņām, kas viņu mūžā piere-
dzēts!

«Ir aizvērta, grāmata «2008». Ta-
gad atvērta  grāmatas «2009» pirmā 
lappuse. Varbūt šim tekstam, ko paši 
veidojam, ir jābūt pilnīgi savādākam? 
Ģimenē ir trīs mašīnas, bet vai tās ir 
tik nepieciešamas? Varbūt par gal-
veno vērtību izvirzīt  izglītību?  Vai 
līdz šim iedomājāties par kaimiņu, kā 
viņam klājas? Tieši tagad, iespējams, 
ir īstais brīdis paprasīt, vai nevajag 
ko palīdzēt? Apvaicāties, kā viņam ar 
veselību, kā jūtas? Bieži vien mums 
pietrūkst cilvēciskas ieinteresētības, 

patiesas vēlmes tuvoties otram.»
Mēbeļu ražotājam pārdomas radot 

iepirkumi lielveikalos. Lielos apjomos 
tiek pirktas lietas, bez kā varot gluži 
labi iztikt. Īstu pamatvajadzību esot 
pavisam maz.

Kā izrauties no ierastības, no it kā 
nerakstītajiem, bet sabiedrībā pastā-
vošajiem kanoniem?

«Jāaiziet uz baznīcu. Jāļaujas sajū-
tām. Varbūt tieši dievnama noskaņa 
vai ērģeles ļaus atrast sevi? Atgriez-
ties pie savām patiesajām saknēm, 
savas esības. Jākļūst godīgam pret 
sevi.»

Savu iekšējo atdzimšanu vajagot 
saistīt ar dabas atmodu. «Ir atnācis pa-
vasaris, tāpēc acīm jāskata  saule.»

P.Petrova pārliecība, ka dzīvē kat-
ram ir jāizvirza mērķis, uz ko arī 
jāiet: «Tas prasa izturību. Dievs dod 
spēku ikvienam. Bet kam spēks tiek 
veltīts: emocijām, iluzorām apcerēm 

vai problēmas risinājumam?»
Lai arī ražotnes īpašnieks pasauli 

skata garīgās dimensijās, ikdienā viņš 
pievēršas pragmatiskiem uzņēmēj-
darbības risinājumiem. Par savu firmu 
direktors izsakās īsi: «Pasūtījumu 
pietiek. Darba netrūkst. Arī peļņa 
neizpaliek.»

Labprātāk uzņēmējs, vērtējot eko-
nomisko un sociālo stāvokli valstī, 
aicina cilvēkus pārdomāt: ar ko esi 
pagājušogad lepojies? Par ko nācās 
kaunēties? «Šodien ir jādara tas, ar ko 
esi lepojies. Šādu izvērtējošu bilanci 
veicot, jābūt patiesam līdz galam.»

Savs svars esot spēkam un prā-
tam. Un vēl – lietas nākoties kārtot 
apdomīgi, nestrēbjot karstu. Piemērs 
te esot Igaunija. Valsts, kas ir vēl 
mazāka par Latviju, gatava aizdot 
latviešu bāliņiem naudu, lai mēs va-
rētu galus savilkt kopā. Tautā saka: 
lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Par ziemeļu 

Personība

Dzīvot godīgi pret sevi un citiem

kaimiņiem domājot biznesmenis šo 
teicienu pārfrazē: klusāk brauksi, 
tālāk tiksi.

Anna Veidemane

«Iecavkrasti»... Skan visai 
romantiski, vizualizējot ainu 
dabā: upes plūdums, lakstīgalu 
pogošana. juridiskā adrese gan 
šai mājai ir cita - «Aizupes», 
kas diemžēl asociējas ar blakus 
esošām sociālisma garlaicīgi 
pelēcīgajām celtnēm.

Novadā ir uzbūvēts daudzfunkcio-
nāls dzīvokļu nams, kuram līdzinieku 
Latvijā neatrast.

Kā tas panākts?
Speciālistu vērtējumā tas ir veik-

smīgas arhitekta, pasūtītāja un bū-
vētāja kopdarbības rezultāts, kur 
vislielākie nopelni ir uzņēmējam 
Jānim Uzaram. 

Daudzdzīvokļu māju attīstītājam 
Uzaram ir liela pieredze un «acs» 
ieraudzīt, kas, kur iederētos. Tehnis-
kā doma ar dabas izjūtu te ir lieliskā 
sabalsojumā!

Mājas sirds ir kurtuve, kas atrodas 
augšstāvā. Katram dzīvoklim ir sava 

siltā un aukstā ūdens, kā arī siltuma 
patēriņa uzskaite. Vannas istabas 
papildus siltums nodrošina silto grīdu 
apkuri. Siltuma zudumus dzīvokļos 
mazina pieckameru pakešu logi.

Piecos stāvos ir 100 dzīvokļi ar 
pilnu apdari. Divu un trīs istabu 
dzīvokļiem ir plaši balkoni un tera-
ses. Virtuvēs, kas jau ir iekārtotas, 
tehniskais aprīkojums ir tāds, par ko 
var sapņot katra namamāte.

Māja ir īsti piemērota veselīga dzī-
ves veida piekritējiem: nama sienas 
ir būvētas no keraterm blokiem, kas 
ir simtprocentīgi dabīgs materiāls. 
Sienas «elpo» un ir sausas. Durvis iz-
gatavotas no dabīgā koka finierējuma. 
Grīdas klāj oša koka parkets.

Bērni, uzspīdot siltākai saulītei, 
varēs rotaļāties labiekārtotā spēļu 
laukumā. Pieaugušajiem ir radītas 
ekskluzīvas atpūtas vietas uz pussa-
las Iecavas upē.

Četru hektāru platībā ir kur izvēr-
sties! Var doties pastaigās gar upes 

krastu, var izbraukt ar velosipēdu 
pa meža taciņām. Iecavas ūdeņus 
īpaši iecienījušas karpas, kas «cop-
maņiem» ir kārots guvums.

Ūdens motosports ir arī inženiera 
Jāņa Uzara lielā kaislība, nav šaubu, ka 
šis «bacilis» izplatīsies jo plaši.

Uz ūdens var arī laiskoties, piemē-
ram, mierīgi pavērot apkārtējo dabu un 
pēc stundas būt jau Rīgas jūras līcī.

Par to, ka patiesībā novadā ir at-
klāts vēl viens hokeja centrs, šaubu 
nav! Aizsalusī Iecavas upe noteikti 
izvērtīsies gan par hokeja laukumu, 
gan par slidotavu.

Liela daļa iedzīvotāju no rītiem, 
dodoties uz darbu, iedarbinās savus 
braucamos – 140 auto stāvvietas ir 
tik ērti sasniedzamas!

Otrpus mājai ir ūdens kuteru un 
ūdens motociklu piestātne, varbūt 
pārvietošanās līdzekli meklēt tur?

Būt dabā un reizē – sakoptā, civili-
zētā vidē... Tā patiešām ir harmonija, 
katra jauna, moderna cilvēka sapnis. 

«Iecavkrastos» ziedēs arī rozes

Šīs mājas iemītniekus ļaunprāši 
neuzdrīkstēsies traucēt: videonovē-
rošanas sistēma aptvers visu plašo 
teritoriju. Ikviens dzīvokļa īpašnieks 
varēs pieslēgties kopējam serverim. 
Tas dos iespēju ik brīdi būt lietas kur-
sā par to, kas notiek mājas teritorijā. 
Savas funkcijas veiks apsardzes un 
ugunsdrošības signalizācijas.

Uzņēmējs Jānis Uzars pats ir dabas 
cilvēks, nācis no jauka Latvijas no-
stūrīša ventiņu pusē. Nav brīnums, 
ka viņš it viegli spēj pārslēgties no 
globālām lietām līdz... rožu ziedam: 
«Te vēl jāiesēj zālīte, bet te – dēstīsim 
rozes. Cēli augi! Iepriecinās ikvienu. 
Mūsu «Iecavkrastos» zied arī rozes 
– sacīs nama iedzīvotāji.»

Vēl ir iespēja ekskluzīvajā namā tikt 
pie dzīvokļiem ar izpirkuma tiesībām. 
Apsaimniekotājs dod iespēju – divus 
gadus dzīvokli īrēt, tad izdomāt, vai to 
iegādāties, izmantojot speciālu piedā-
vājumu. Samaksātā summa par īri tiks 
atskaitīta no dzīvokļa cenas.
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Ozolnieku vidusskolā

Pagājušā gada nogalē nova-
da dome saņēma Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) uzai-
cinājumu un iesniedza projekta 
pieteikumu «Kvalitatīvai dabas-
zinātņu programmu apguvei at-
bilstošas materiāli tehniskās bā-
zes pilnveide Ozolnieku novada 
vidusskolā»   Eiropas reģionālās 
attīstības fonda(ErAF) līdzfi-
nansētai ierobežotai projektu 
iesniegumu atlasei.

 Šobrīd ir saņemta IZM vēstule, ka 
projekta iesniegums ir apstiprināts 
un tiek gatavoti dokumenti vienoša-
nās slēgšanai, un līdz ar to var tikt 
uzsākta projektā plānoto aktivitāšu 
īstenošana. 

Centralizēto eksāmenu rezultātu 
statistika liecina, ka skolēniem valstī 
kopumā ir nepietiekamas sākotnējās 
zināšanas dabaszinātņu priekšmetos, 
kas turpmāk liedz izvēlēties nākot-
nes profesiju  zinātņu un tehnoloģiju 
ietilpīgajās nozarēs un valstī ir kvali-
ficētu kadru trūkums šajās nozarēs. 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās 
vidējās izglītības programmu apguvi un 
uzlabotu skolēnu vispārējās zināšanas 
šajos  priekšmetos, šajā ERAF līdzfi-

nansētā projektu konkursā atbalstāmās 
darbības saistītas ar eksakto mācību 
priekšmetu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas 
un matemātikas) kabinetu un to mācību 
aprīkojuma modernizēšanu. 

Šī projekta ietvaros Ozolnieku vidus-
skolā plānots veikt minēto četru mācību 
kabinetu un to laboratorijas telpu 
remontdarbus, iegādāties mēbeles šo 
mācību priekšmetu specifiskā aprīko-
juma un tehnoloģiju ērtai izvietošanai 
un turpmākai sekmīgai mācību procesa 
organizēšanai un nodrošināšanai, kā arī 
iegādāties mūsdienu prasībām atbil-
stošu mācību kabinetu aprīkojumu un  
mācību metodiskos līdzekļus. Kabinetu 
aprīkojuma un mācību metodisko 
līdzekļu iegādei paredzēti aptuveni 
50% no projekta kopējām attiecināmām 
izmaksām, un to iepirkumu centralizēti 
organizēs IZM.  

Projektu paredzēts īstenot līdz 
nākamā gada beigām, šajā gadā veicot 
kabinetu remontu un mēbeļu iegādi 
un uzsākot aprīkojuma un metodisko 
materiālu iegādi. 85% no projekta at-
tiecināmajām izmaksām tiks segtas no 
Eiropas reģionālā attīstības fonda.

Antra Pošeika, 
investīciju projektu speciāliste

Modernizēs 
mācību kabinetus

Katram pirmklasniekam 
valsts ir piešķīrusi 80 santīmus 
pusdienām. Ozolnieku vidus-
skolas 1. klases skolēniem par 
pusdienām pašvaldība piemak-
sā 40 santīmus. Par azaidu 
rūpējas SIA «Konstants».

Divas reizes ēdināšanas jautājums 
ir apspriests skolas padomē, kur 
darbojas skolēni, vecāki, domes un 
skolas administrācija. Notiek anke-
tēšana skolas mājas lapā.

Atsauksmes ir pozitīvas, ēdiens 
vērtēts kā garšīgs un kvalitatīvs.

1.b klasē kopā ar bērniem pie 
pusdienu galda vienmēr sēstas arī 
audzinātāja Vineta Zīverte.

Dienā, kad skolā bija «OA», galdā 
tika likta zupa, cepta zivs ar kartupe-
ļu biezputru, salāti un katram glāze 
dzēriena.

Centrālajā vietā uz galda ik dienas 
ir zupas terīne.

Bērni ēda, kā kurš. Citam pēc pus-
dienošanas pāri palika zivtiņa, citam 
– kartupeļi. Arī salātu piekritēju ir 

Zupa lieliska, bet paliek terīnē
ne pārāk daudz. Aina pēc pusdienām 
nebija iepriecinoša – liela daļa ēdamā 
palika uz galda nenotiesāta.

Kādi ir klases audzinātājas vēroju-
mi un secinājumi?

«No klases 19 bērniem zupu ēd pie-
ci. Izskaidrojums? Mājas pavarda ie-
tekme. Ja mājās zupas netiek vārītas, 
nav cieņā, bērni tās ēst neiemācās. 
Šoreiz ir skābeņu zupa. Ļoti garšīga, 
sātīga, es pati  ēdu ar baudu.

Ja galdā ir pankūkas, tad gan ne 
kripatiņas nepaliek pāri!

Ja vecākiem nāktos maksāt 24 latus 
mēnesī, vai attieksme pret ēdienu 
būtu tik pat vieglprātīga?

Ēdnīcā, izstāvot rindu, var paēst 
pat par 60 – 70 santīmiem. Par 40 
santīmiem var saēsties zupu. Ēdienu 
izvēle ir plaša. Cik lietderīga ir šāda 
pieeja pirmklasnieku ēdināšanā?»

Vai tiešām šo kvalitatīvo ēdienu  
tagad, taupības laikā, nākas izmest?

«OA» pārliecinājās, ka daļa ēdamā 
nepazuda. Vecāko klašu puiši ņēma 
rokās karotes: «Tik labu mantu nevar 
laist zudumā.»

Ozolnieku vidusskolā uzstā-
dīts kafijas automāts, tiesa, 
tikai uz mēnesi.

Pārbaudes laikā tiks vērtēts, kā 
skolēni ievēro automāta lietošanas 
noteikumus, uztur kārtību.

Visiecienītākais ir šokolādes dzēriens
Skolas darbinieki atzīst, ka skolēnu 

attieksmi var uzslavēt: apkārt nemē-
tātājas ne glāzīte!

Piekrišana automāta dzērieniem 
liela – kā no skolēnu, tā pedagogu 
puses. Īpaši iecienīts ir šokolādes 
dzēriens.

jaunajai māmiņai dacei 
Mežsargai mājās darāmā pie-
tiek – aprūpējama visa ģime-
ne, bet visvairāk uzmanību 
prasa brālīši dāvis un jānis. 
Pagaidām dāvja pārvietoša-
nās līdzeklis pastaigas laikā 
ir ratiņi.

Valstī saasinājies jautājums par 
atbalstu jaunajām māmiņām.

Labklājības ministrija sagatavo-
jusi grozījumus, kas paredz atteik-
ties no ģimenes valsts pabalsta 
izmaksas pirmajā dzīves gadā un 
atcelt piemaksu pie bērna piedzim-
šanas pabalsta.

- Kā iztiekat krīzes laikā?
- Naudiņu gādā ģimenes galva, 

klāt nāk 30 latus lielais vecāku 
pabalsts.

- dzīvojat jaunuzceltā na-
miņā. Arī tas droši vien prasa 
savu tiesu.

-  Kurai  ģimenei nav kredīt-

saistību, ja nesen iegādāta māja? 
Protams, arī mums. Galā tomēr 
tiekam.

- Kā to izdarīt?
- Protams, ka ir nopietni jāpār-

domā katrs pirkums, katra naudas 
izdošana. Iegādāts tiek tikai ne-
pieciešamais. Daudz lielāku vērī-
bu piegriežam plānošanai. Agrāk 
dzīvojām brīvāk.

- jūsu valoda izskan visai 
optimistiskos toņos. Novadā ne 
vienai vien jaunai māmiņai rū-
pes vaigā, smaids ir pazudis.

- Dzīvē patiešām jāveras ar gai-
šāku skatu. Gan jau valdība mūs uz 
izmisuma robežas neatstās. Un pēc 
laika noteikti būs labāk!

Var jau tikai krāt sevī rūgtumu 
un gaidīt  labākas dienas,  bet, 
manuprāt, ir arī jārīkojas, jādara. 
Vienmēr, visās situācijās ir izeja, 
un tā ir jāmeklē.

- ja sieviete ir vientuļā māte, 
darba nav?

- Tātad sēž mājās, 
audzina savu atvasi. 
Kas viņai liedz vairāk 
papūlēties, paņemot 
auklēšanā divus un trīs 
bērniņus? Zinu māmi-
ņas, kuras strādā, bet 
ievietot atvasi dārziņā 
nevar, jāgaida rindā.

Mūsu vecmāmiņas 
ar maziem bērniņiem 
veica visus smagos 
lauku darbus. Daudzām 
jaunām māmiņām lau-
kos ir radi, paziņas, var 
tak vasarā pastrādāt, 
saknes un ogas sev 
sagādāt. Un ja nu vēl 
kartupeļus un sēnes 
sarūpēt – arī  tas ir 
atspaids.

Var, protams, nolaist rokas, neko 
neuzsākt, doties uz pašvaldību 
lūgt palīdzību. Taču arī pašvaldībai 
finanses ir ierobežotas. Vai par 

Sociālās problēmas

Apdomāju katru pirkumu

aprūpējamo jākļūst jaunai, sievie-
tei spēku plaukumā tāpēc vien, ka 
viņai ir mazulis?

Manas simpātijas pieder vardei, 
kas kuļ un kuļ, līdz sakuļ sviestu.
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Pat visai tālu stāvošam cilvē-
kam no lauksaimniecības masu 
mediji un lauksaimniecības ma-
šīnu rindas, kas bloķēja šosejas, 
lika saprast, kas notiek piena 
lopkopībā.

Maz ir novadā cilvēku, kuri tur goti-
ņas. Ja nu pa vienai vai pāris...

«Rozēnu» saimniecei Ārijai Kļaviņai 
ir lielākais ganāmpulks novadā – ap-
rūpējamas 20 «galviņas», 14 no tām 
– slaucamās govis.

Saimniekpāri sastapu uz lauka, ņe-
mot no stirpas lopbarības bietes, tāpēc 
arī saruna iesākās par barības bāzi.

Lai kādi «kreņķi», bet par govīm 
priekšā ceļamo bažu neesot: milti, 
saknes – pietiekamā daudzumā īpaši 
vērtīgā barība burkāni, - «Dobeles 
dzirnavnieka» klijas, mikroelementi. 
Siens – ne grāvmalās sakasīts, bet sētā 
zāle! Lielisks āboliņš! Viss noņemts, 
pieturoties labam laikam, tātad no 
barības vielu sabalansētības viedokļa 
labāk nevar būt! Gotiņas gremojot 
pilnu vēderu, cik tik lien.

Kā paruna saka, tad arī piens no 
ragiem plūst. Ja nu gluži ne no ragiem, 
tad smagie tesmeņi slaucējai atdod 
vidēji 25 kilogramus dienā. Tauku 
procents pienā ir virs pieci, bet olbal-
tumvielu – 3,6 – 3,7% robežās.

Kļaviņi varētu dzīvot, cepuri kulda-
mi, ja arī viņus neskartu visā Latvijā 
dzirdētais bēdu stāsts.

Pienu uzpērk Rīgas Piena kom-
bināts (RPK) par... 10 santīmiem 
kilogramā. Tāpēc saimnieces nopūta: 
«Mēs neesam riktīgi, kas ņemamies 
ar gotiņām.»

Vai uzņēmīgā zemniece piedalījās 
laucinieku dumpī pret valdību? «Tieši 
tobrīd man nācās doties pie daktera. 
Pīpināju sveicienu karavānai no visas 
sirds! Beidzot mēs, lauku ausaiņi, arī 
sasparojušies! Diemžēl tikai tagad, 
kad ūdens smeļas jau pāri kaklam. Ko 
darīsi, tāds jau ir tas latviešu cilvēks 
– viņam dara pāri, bet viņš cieš. Labs 
darbiņš padarīts, Roze nomests no 
posteņa. Bet vai mūsu saražotais tagad 
tiks tā novērtēts, kā tam jābūt? Vai 

gūsim nopietnu atbalstu?»
Pārliecības, ka RPK kādudien ne-

uzsaka, neesot. Esot jātrīc vienā trī-
cēšanā: ja pēkšņi atteikums? Ko tad? 
Pagalmos vai tirgū pārdot 200 litrus 
dienā nav iespējams.

Daļu piena izdodas realizēt tiešā 
tirdzniecībā. Pircēji paši ierodas pēc 
piena – pat no Garozas un Spartaka! 
Par 30 santīmiem litrā tiek iegādāts 
patiešām pilnvērtīgs produkts. Daž-
kārt Ārija tālumniekiem iejautājoties, 
vai neesot žēl benzīna, tik garus ceļa 
gabalus mērojot. Atbilde šabloniska 
– veselība ir pati svarīgākā!

Valstī nav agrārpolitikas
Gribēju iedziļināties rentabilitātes 

aprēķinos, bet... «Kāda rentabilitāte, 
tādas nav. Ja nepatirgotu palaikam cū-
ciņu vai nenodotu kādu teli, tad galus 
kopā nesavilktu. Kā mūsu valstī ko var 
prognozēt, kā rēķināt: pirms diviem 
gadiem par kilogramu piena maksāja 
18 santīmus, tagad gandrīz divreiz 
mazāk. Kā attīstīties, paplašināties? 
Lauksaimniecības politikas valstī nav! 
Sakiet – kādi vispār ir valsts perspek-
tīvās attīstības virzieni, prioritātes? 
Tikai ne ražošana, kura pilnībā iznīci-
nāta! Tikko «LA» izlasīju: pateicoties 

izkurtējušai valsts pārvaldei Latvijai 
pieder tikai problēmas un parādi. Labi, 
ka mums nav kredītsaistību, citādi, kā 
dažam labam, būtu jāmeklē striķis.»

Visiem zināma ir patiesība par ne-
vienlīdzību ES maksājumos «veco» 
zemju lauksaimniekiem un «jauni-
ņajiem». Latvija, kā vērtē «Rozēnu» 
saimniece, ir īpaši apbižota. Arī tas ir 
viens no nelaimes  cēloņiem.

Kontrolētāji – kā siseņu bars
Vispatiesāko sašutumu zemniece 

pauž par vēl vienu sērgu – kontrolē-
tājiem. Kā siseņu bars – nemitīgi, un 
viens pēc otra! Vai tiešām teļš apēsts? 
Kāpēc krotālija vienā ausī pazudusi, jā-
gādā abas jaunas, kaut tas atkal maksā 
naudu. Cik piena izstrēbj suns?

Vienreiz bijis tā, ka nekur nevarējis 
«piesieties». Četras «darba»stundas 
kontroliere pavadījusi sētā, neko 
neatradusi. Tad sākusi kaķus skaitīt: 
«Parādiet, vai visi viņi sapotēti. Kā, 
te kaimiņu kaķis un nepotēts?» Ticis 
konstatēts smags pārkāpums. Neba 
saimniece uz mutes kritusi: «Kādā 
veidā lai es aizliedzu šo kaimiņu «vizī-
tes»? Speciālistes padoms bijis: «Jums 
jāraksta par kaimiņiem ziņojums!» 
Ārijas pacietības mērs bijis pilns: 

Patiesā baltās «dzīvības sulas» cena
«Pateicu, lai tie kontrolieri paši skrai-
da, ķer un raksta. Ir bijis arī tā – īstu 
stulbību gadījumos esmu vienkārši 
izgājusi ārā no mājas un atgriezos, kad 
māja bija tīra. Ne reizi vien gribējies 
ņemt rokā dakšu.»

Viens dienests no zemnieka piepra-
sa tādus dokumentus, otrs – citādus, 
pārvaldei vēl īpaša uzskaite... Arī par 
to, tāpat kā «Rozēnos», brēktin brēc 
zemnieki visā valstī. Ārijas secinā-
jums ātrs: «Lai tik tiem birokrātiem 
būtu darba imitācija, par ko saņemt 
lielo algu.»

Aizvaino viszinīgums
Nesen saimniecībā nācās šķirties no 

diviem lopiņiem. Vietējai veterinārajai 
ārstei ir sertifikāts, bet... «Ticības 
speciālistei nav. Ar pārākumu doties  
kūtī, sak, es visu zinu – nedrīkst! Lopu 
ārstam ir jāieklausās arī dzīvnieku 
turētājā, kam ir nesalīdzināmi lielāka 
praktiskā pieredze. Aizvaino tieši 
pieeja, viszinīgums. Vai ta mēs, zem-
nieki, nesaskatām patiesu speciālista 
ieinteresētību, augstu profesionalitāti? 
Paldies vetārstei Santai Skujai no 
Svētes pagasta, kurai ir gan saprašana, 
gan varēšana!»

Par kādām rītdienas iecerēm runāt? 
Cenu pagasta lauksaimniecei nākotne 
esot miglā tīta. Ja nu vienīgi - «lieciet 
mani muzejā ar visām govīm». Šo 
izteikumu pieņēmu kā acumirkļa 
emociju.

Patiesībā, lai cik daudz ir negludumu 
un sprunguļu piena ražošanas ceļā, 
valodīgā un apsviedīgā zemniece nav 
no tām, kura tup govij pie astes. Kad 
kūts darbi, tad kūts darbi. Bet starp 
slaukšanas reizēm ir vairākas stundas. 
Tad Ārija paspēj būt koncertā, pasāku-
mā vai pat ballē. Starojoša, aizrautīga. 
Ja vajag – arī ar dzelksnīti sakāmajā. 
Darboties prieks ir viņas visuztica-
mākais pavadonis, to atzīst visi, kuri 
viņu pazīst, tam piekrīt viņa pati. Kā 
ar spēku? Gadi dara savu... Vai zemga-
liete par miesas vainām runās? Vien 
atsaka: «Rozēnos» plūst baltā dzīvības 
sula. No tā viss tas «prišums»!

Anna Veidemane 

Informēju, ka mainīts te-
lefona numurs, lai pieteiktu 

dzīvnieku apzīmēšanu. 

jaunais numurs 
22151158
daina Kairova, 

lopkopības pārraudze

KAķU UN SUņU IZBrAUKUMA 
VAKcINācIjA OZOLNIEKU NOVAdā

25.aprīlī: 
10.00 – 11.30 Ozolnieki, stāvlaukums pie policijas
11.35 – 12.00 Ozolnieki, stāvlaukums pie skolas
12.10 – 12.40 Brankas, stāvlaukums pie pasta
12.45 – 13.00 Spartaks, pie Ni-Va  veikala
13.15 – 13.45 Āne, pie Ardeks veikala
2-3 maijs:  izbraukuma vakcinācija pārējā pagasta teritorijā mājas vizītēs 

– pēc iepriekšēja pieraksta līdz 1.maijam.
Izbraukuma vakcinācijas laikā spēkā ir zemākas cenas: 
vakcinācija pret trakumsērgu  Ls 3,50  
kompleksā vakcinācija Ls  10 
vakcinācijas apliecība Ls 1 
mājas vizīte ciematu teritorijā Ls 3
Suņu un kaķu vakcinācija pret trakumsērgu ir obligāta reizi gadā. Lūgums 

pirms vakcinācijas dzīvniekus attārpot. Nākamā izbraukuma vakcinācija 
paredzēta vasaras beigās.

Ozolnieku novada 
PVD pilnvarotā veterinārārste 

Marina Mihailova, tel. 26323043

Vakcinēsim bērnus 
pret ērcēm

Valsts ir piešķīrusi līdzekļus 
vakcinācijai pret ērcēm bērniem 
līdz 18 gadu vecumam.

Aicināti visi bērni un pusaudži 
saņemt bezmaksas ērču encefalīta 
vakcīnu. Griezties pie ģimenes 
ārstiem.

Novada ģimenes ārsti

ratiņbasketbola čempionāts 
Ozolnieku sporta centrā norisinājās kārtējās spēles VI. 
Latvijas ratiņbasketbola čempionātā.
Rezultāti
Komandu spēles  rezultāts
ISK Kurzeme - ISRK Cēsis  26:60
Rīga/Knašie – ISK Kurzeme 52:34
Rīga/Knašie – ISRK Cēsis 34:73
Komandu punkti pēc 10 spēlēm
Komandas nosaukums Kopā
ISRK «Cēsis»  18
Rīga/Knašie (Rīga/Ozolnieku novads) 17
ISK Kurzeme 10
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Iespiests SIA «Jelgavas tipogrāfija»

Aizsaulē 
aizgājuši:

Verners Fērders (1937)
Lidija Freimane (1931)
Laimons Lulis Klauss(1930)
Laimdota Lacuma (1927)
Antons  Rudziks (1934)
Irēna Seņavska (1933)
Veronika Sīle (1931)
Kārlis Tuļķis (1938)

• 01.04. plkst.15  Jelgavas reģiona mūzikas 
skolu klavierspēles audzēkņu festivāls «Ar 
smaidu».  Ieeja: brīva
• 06.04. – 01.05.  Jelgavas Tautas gleznoša-
nas studijas dalībnieces Indras Grasbergas 
darbu izstāde «Pavasari gaidot»
• 12.04.Lieldienu lustes pie tautas nama no plkst.11 – 14:
Pirmoreiz Ozolniekos – Zaļais tirdziņš!
Novada zemnieki piedāvās savus lauksaimniecības ražo-
jumus: piena produktus, olas, maizi, dārzeņus, augļus.
Reta iespēja! Veselīgi un garšīgi!
- No plkst.12  – 13  koncerts «Spīdi nu saulīte!»; 
- Rotaļas ar Lieldienu zaķi Hari;
- Olu krāsošana tautiskā garā lielajā čuguna grāpī;
- «Jurģa parka» atrakcijas – Milzu zaķis un Gaisā me-
tēji;
- Krāsu spēles un drošības darbnīca;
- Draudzēšanās «Lauku sētā» ar dzīvnieciņiem un vizi-
nāšanās ar ponijiem;
 Ieeja: krāsota ola izstādei!
• 17. 04. un 18.04. plkst.19 Ozolnieku amatierteātra 
pirmizrāde G. Priede «Vikas pirmā balle». Režisore 
D.Vilne. Ieeja: Ls 2,00, pens., skol. Ls 1,00
• 24.04. plkst.18  Cirks «Arino». Programmā: dresēti 
dzīvnieki, triki un ilūzijas, ziepju burbuļu pasaka un 
jautrie klauni.  Ieeja: bērniem līdz 3 gadiem – brīva, no 
3 – 6 gadiem – Ls 0,50, no 7 gadiem – Ls 2,00. Biļešu 
iegāde pirms izrādes.
• 25.04. plkst.22 koncertšovs «Ielūdz Ilzes svētku aģen-
tūra!» Programmā: Varietē deju grupa «Spirit»; Disco 
singers DISCATS; Iluzionistu maģija.
Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana līdz 
22.04. Ieeja: Ls 7,00
Informācija pa tālr: 26525350; 63050144

Mīļi sveicam 
aprīļa jubilārus
Savā dzīvē
Jābūt aizaugušu aku smēlējam,
Smagu nēšu plecos cēlējam, `
Tukši teiktu vārdu pēlējam,-
To tev šodien
Jubilejā vēlējam!

MIRDZA   FREIMANE
MAIGA  KNAPE
VALENTĪNA  BRAŽE
VILMA RADŽJUS
ANTOŅINA   SUIJA
DZIDRA  ŽUKOVSKA
ZIGRĪDS  BĒRZIŅŠ
LINARDS  BRAMBERGS

Novada dome

NāKAMAjā «OA» NUMUrā:
«PārMAIņU LAIKS 

OZOLNIEKU VIdUSSKOLā»

Beidzies jelgavas rajo-
na Skolēnu sporta spēļu 
volejbola sacensību ma-
ratons.

Jelgavas rajonā volejbols ir 
cieņā, jo katru otrdienu sākot 
no „A” grupas un beidzot ar „D” 
grupu turnīra tabula aizpildījās, iz-
veidojot divas apakšgrupas. Dažu 
grupu komandām spēļu skaits 
dienā bija līdz pat 6 spēlēm.

Ozolnieku vidusskolas ko-
mandas startēja visās vecuma 
grupās. Šogad vicečempionu 
godā palika „C” grupa, t.i. 6.-7. 
kl.: Ričards Ziediņš, Edgars 
Jusis, Roberts Kemps, Aivis 
Eglīte, Edgars Ratkevičs, Al-
berts Emīls Lamberts, Edvards 
Ulmanis, Dāvis Grinevics.

„D” grupa, t.i. 5. – 6. kl.: Elza 
Kanceviča, Adelīna Tāra, Zane 

Cīņas beiguši volejbolisti
Lilienfelde, Anete Spudiņa, 
Adelīna Linda Galviņa, Zanda 
Karpoviča, Keita Zariņa.

„A” grupa, – 10.-12.kl. - Emīls 
Ziediņš, Māris Drulle, Sandis 
Pinte, Kristaps Balodis, Edgars 
Kalniņš, Vitālijs Samuļonis, 
Nauris Polītis.

3. vietas izcīnīja „C” grupa, 
t.i. 6.-7.kl., piepalīdzot 5. kla-
ses meitenēm. Tās bija Kitija 
Višņauska, Lauma Bolmane, 
Elza Kanceviča, Līga Ūbele, 
Zane Lilienfelde, Adelīna Tāra, 
Eva Meldere.

„A” grupa – 10.-12.kl.: Eva 
Folkmane, Daina Dimante, Rūta 
Višņauska, Tanita Valbaka, Santa 
Bērziņa, Marta Ozoliņa, Liene 
Pelēce.

Lai popularizētu volejbolu Lat-
vijas novados, „Lāse” izveidojusi 
turnīru volejbolā. Tajā piedalījās 

arī mūsu novada komanda. Jau-
nieši izcīnīja 1. vietu rajonā un 
tiesības startēt finālsacensībās 
„ Skonto” sporta hallē. Novada 
komanda no 30 komandām 
izcīnīja 12. vietu. Komandā - Ed-
gars Kalniņš, Kristaps Balodis, 
Sandis Pinte, Emīls Ziediņš, 
Dāvis Danieks, Pēteris Viņķelis, 
Nauris Polītis, Māris Drulle, 
Vitālijs Samuļonis.

Liels prieks, par jauniešiem, 
kuri iekļuvuši amatieru koman-
das „Ozolnieki” sastāvā. Tā vei-
dojas izaugsmes iespējas pārejā 
no komandas uz komandu.

Treneres Marinas Cīrules 
iemācītais arī turpmāk node-
rēs, spēlējot volejbolu dažādās 
komandās. 

Komandas trenēja, veidoja, 
sacensībās klāt bija sporta 

skolotāja  

Ozo ledus hallē notika 
Latvijas atklātā čempio-
nāta play-off spēle, kurā 

HK «OZOLNIEKI/Monarch»  
spēlētāji sacentās ar ASK Ogre 
komandas hokejistiem līdz 
divām uzvarām. Šīm spēlēm 
Ozolnieku komandas hokejisti 
bija kvalificējušies, izcīnot ie-
vērības cienīgo 2. vietu Latvijas 
meistarsacīkšu regulārajā čem-
pionātā, ļaujot sevi apsteigt tikai 
HK Concept spēlētājiem.  Pir-
majā spēlē, kura notika Ogrē, 
ASK spēlētāji guva pārliecinošu 
uzvaru 6:0, bet otrajā spēlē 
Ozolnieku komandas hokejisti 
neļāva   sāncenšiem tik viegli 
uzvarēt . Ja būtu varējuši gūt 
vārtus vairākos spēles momen-
tos, rezultāts būtu krietni ma-
zāks. Spēle beidzās ar  4:1 ASK 
Ogre labā. Daļēji šāds spēļu  
iznākums ir janoraksta uz Ozol-
nieku komandas pieredzējušāko 
spēlētāju vecumu, kas tomēr 
ļāva sevi  manīt atsevišķos 
spēles momentos.  Jāatzīmē, 
ka šo spēli bija ieradušies vērot 
aptuveni  200 skatītāju, kas ir 
šāda līmeņa sacensībām vērā 

Kērlings – tas ir aizraujoši!
Pasākumi Ozo ledus hallē:

• 12.04.2009 plkst.11:00 
- 13:30 Lieldienu ģimeņu spar-
takiāde, pēc kuras ir iecerēta 
ledus diskotēka.

Masu slidotava aicina 
(pirms došanās uz slidotavu lūdzu precizējiet laikus) 

Piektdienās   18:15-19:15
Sestdienās   13:30-15:00   slidošana ar nūjām 
           16:00-17:00
           17:30-18:30
Svētdienās    12:00-13:30    slidošana ar nūjām
                      14:30-15:30.

ņemams skaits. 
Vēl viens jaunums Ozo ledus 

hallē ir marta sākumā uzkrā-
sotās kērlinga laukuma līnijas, 
kas tagad ļaus piesaistīt arī šī 
sporta veida cienītājus mūsu 
jaukajai hallei.

Martā pie mums viesojās 
Latvijas U-18 hokejistu izlase, 
kura šeit aizvadīja sagatavoša-
nās treniņnometni pirms Pa-
saules čempionāta jauniešiem  
Itālijā. Šī ir ļoti laba iespēja arī 
Ozolnieku jaunajiem hokejis-
tiem klātienē  pavērot  un pa-
mācīties no Latvijas labākajiem 
šī vecuma spēlētājiem.

Pirmo reizi Ozo ledus halles 
darbības laikā šeit notika starp-
tautiskas jauno daiļslidotāju 
sacensības. No 27.marta līdz 
29.martam vairākās konkuren-
cēs sacentās ap 300 dalībnie-
kiem. Pārstāvēti tika ne tikai 
teju visi Latvijas klubi, bet arī 
ieradās jaunie censoņas no 
Lietuvas un Igaunijas. Šīs sa-
censības izcēlās ar to, ka pirmo 
reizi Latvijā tika vērtēts daiļsli-
dotāju sniegums pēc jaunās ISU 
tiesāšanas sistēmas un ar to, ka 
šī bija viena no retajām reizēm, 
kad arī hobby class slidotāji varē-
ja rādīt savu meistarību.

Ozolnieku mūzikas 
skolai jaunā  gada sā-
kums spraiga darba pilns 
-  mūzikas skolas audzēk-
ņi  skolotāju vadībā star-
tēja vairākos jelgavas 
reģiona  un valsts mēro-
ga mūzikas pasākumos - 
festivālos un konkursos, 
gūstot vērtīgu pieredzi 
un atziņas turpmākajam 
darbam.

Pirmā  festivālu un konkursu pieredze veiksmīga
Savu varēšanu Valsts 

konkursa II (reģionālajā) 
kārtā, pārbaudīja jaunās  
akordeonistes.  Vislabāk 
veicās Kristīnei Krastiņai 
(skolotāja Liene Dravnie-
ce), kura ieguva 3. vietu. 

Savukārt vijoļspēles sko-
lotājas Daces Upatnieces 
audzēkņi devās uz Vecum-
niekiem, kur notika Jelga-
vas reģiona mazo vijolnie-

ku konkurss  «Sienāzis».  
Labākais no  mūsu skolas 
- Edvards Ozols saņēma  2. 
pakāpes diplomu. 

Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā notika 
skolu koru un ansambļu 
konkurss. Konkursā pie-
dalījās 70 kori un ansambļi 
no visas Latvijas.  Mūsu 
skaitliski nelielais (19) ko-
rītis Ramonas Jomas va-

dībā startēja D kategorijā 
- mūzikas skolu kori, kuri 
nav kora klašu kori. Mums 
šoreiz galvenais nebija ie-
gūtie punkti.  Pirmoreiz 
piedaloties konkursā, tika 
sasniegts izvirzītais mēr-
ķis  - bērni  sāka izprast 
kora dziedāšanas pamatus.  
Kolektīva vizuālo tēlu pie-
vilcīgu darīja speciāli kon-
kursam  darinātie tērpi.


