
Saskaņā ar līgumu starp 
Ozolnieku novada domi un 
Arges apgabala Calinesti 
pašvaldību Rumānijā latvieši 
uzņēma viesu  delegāciju.

Abas pašvaldības saista sav-
starpējas intereses ES ietvaros, 
tāpēc ir izvirzīts mērķis turpināt 
ilgtermiņa sadarbību un draudzī-
gas attiecības.

Tiešu kontaktu attīstība attiek-
sies uz dažādām sfērām: uzņē-
mējdarbību, izglītību, kultūru un 
sportu, vides aizsardzību, projektu 
izstrādi u.c.

Iepazīšanās ar pašvaldību sākās 
domē – ar Ozolnieku Mūzikas sko-
las skanīgu sveicienu un lietišķām 
pārrunām ar novada vadību.

Garozas pamatskolā pie Senču 
ozola visus sagaidīja ņipra ragani-
ņa. Dabas ainavas iekļaušana au-

dzināšanas sistēmā skolā tiek 
īstenota mērķtiecīgi. Skolas 
piedāvājumā ir arī iespēja 
skaistajā vidē rīkot vasaras 
nometnes, jo īpaši ar māksli-
niecisku ievirzi. Ārzemnieki 
te laipni gaidīti!

Tetelē pārsteigums bija mui-
žas tornis, kurā pēkšņi parādījās 
bruņots sargkareivis. Izturot 
pārbaudi, ciemiņiem atvērās 
Teteles pamatskolas durvis.

Interaktīvā tāfele un pla-
šās iespējas, ko demonstrēja 
informātikas skolotāja Jeļena 
Žoide, bi ja iemesls dzīvai 
domu apmaiņai.

Ar savu īpašo pievilcību 
izcēlās arī Ozolnieku pirmsskolas 
izglītības iestāde «Zīlīte». Jaunajā 
filiālē rumāņi guva ieskatu, kas 
ir Frēbeļa metodika un kā tā tiek 
pielietota bērnu audzināšanā.

Viesus pārsteidza katra 
izglītības iestāde

Viz ī te  nos lēdzās  Ozoln ieku 
vidusskolā ar skolas izglītības 
programmu piedāvājuma analīzi, 
e-klases darba specifikas apguvi, 
ierosmēm skolēnu un skolotāju 

pieredzes apmaiņā.
Novada izglītības speciālists Ul-

dis Gāle: «Līgums un ciemošanās 
veicinās abu pašvaldību kontaktus, 
īpaši sadarbību izglītības jomā.»

Jaunais Ozolnieku novada 
domes sastāvs ir nostrādājis 
četrus mēnešus pēc pašval-
dību vēlēšanām. 

Darbs daudzējādā ziņā bijis at-
karīgs no pašvaldību teritoriālās  
reformas realizēšanas novadā, jo 
no 1.jūlija Ozolnieku novadam ir 
pievienojies Sidrabenes pagasts. 

Ir izstrādāts un apstiprināts 
jaunais pašvaldības nol ikums, 
izdarītas nepieciešamās izmaiņas 
iestāžu un struktūrvienību noliku-
mos. Jaunajā pašvaldības nolikumā 
iestrādātas izmaiņas, kas saistītas 
ar domes un pašvaldības adminis-
trācijas darbu iedzīvotāju apkal-
pošanā. Dažas no tām vajadzētu 
iegaumēt novada iedzīvotājiem, 

Iesniegumus ir jāiesniedz savlaicīgi
iesniedzot iesniegumus izskatī-
šanai domē. 

Novada domes sēdes turpmāk 
notiks katra mēneša otrajā otr-
dienā. Visu četru domes komiteju 
sēdes tiek organizētas 10 dienas 
pirms domes sēdes, tāpēc iesnie-
gumus ir jāiesniedz  savlaicīgi 
- pirms komiteju sēdēm. Tas 
veicinās ātrāku atbildes vai domes 

lēmuma saņemšanu.
Iedzīvotāju ērtībai ir organizēti 

pieņemšanas laiki pakalpojumu 
centros un Sidrabenes pagasta 
pārvaldē domes priekšsēdētājām, 
priekšsēdētāja atbrīvotajam viet-
niekam un izpilddirektoram. 

Anita Bībere, 
domes sekretāre

Ānē pirmsskolas iestādes «Saulīte» rotaļlaukums ir pārvērties par 
būvlaukumu. Firma «PKSP» veido četrus rotaļu laukumus, gājēju 
celiņus un teritorijas apgaismojumu. Projekts paredz septiņu rotaļ-
laukumu izbūvi, kā arī nojumes. Patlaban īstenota tiek projektēto 
darbu pirmā kārta.

Top četri rotaļlaukumi

Iebraucot novadā, varam ieraudzīt jaunas administratīvi teritoriālās 
robežzīmes «Ozolnieku novads». Robežzīmes uzstādītas novadā uz 
valsts autoceļiem septiņās vietās.

Jaunas robežzīmes
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Nolēma:
- Apstiprināt saistošos noteiku-

mus «Par Ozolnieku novada domes 
budžetu 2009.gadam».

- Papildināt novada pašvaldī-
bas štatu sarakstu ar vienu štata 
vienību «Starptautisko izglītības 
projektu vadītājs». 

- Apstiprināt novada domes sai-
stošos noteikumus «Ozolnieku 
novada pašvaldības nolikums». 

- Apstiprināt novada vēlēšanu 
komisiju 9 cilvēku sastāvā:

VLADISLAVA  LIPŠĀNE, GUN-

Novada domes oktobra sēdē
TIS DUKURS, VALENTĪNA LIN-
DE, OLITA  DŪMIŅA, ULDIS  
RĪTELIS, INETA  FREIMANE, 
IEVA  BRIĢE, SANTA  OZOLA, 
IVETA  STRĒLNIECE.

- Apstiprināt novada domes soci-
ālo lietu komitejas  sēdes protokolu 
Nr.17 un Nr.18 par trūcīgas ģime-
nes statusa piešķiršanu, sociālo pa-
balstu un brīvpusdienu piešķiršanu 
novada maznodrošinātajām ģime-
nēm un dāvanu kartes piešķiršanu 
skolas piederumu iegādei.

- Uzņemt pirmsskolas izglītības 

iestādēs bērnus pēc saraksta.
- Iznomāt daļu no zemes gabala 

Skolas iela 9, Ozolniekos, perso-
nīgo palīgsaimniecību vajadzībām 
Ozolnieku ciema iedzīvotājiem. 

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Atteikties no pirmpirkuma 

tiesībām uz nekustamajiem īpašu-
miem: «Birztaliņas», Krasta iela 6,  
«Asari», Saules iela 21A, «Sakari», 
«Mieriņi», «Lejas Spīdolas», «Vara-
vīksnes» (Cenu pag.).

- Piešķirt atdalāmajiem zemes 
gabaliem jaunas adreses:  

Pūpolu iela 13A, 15, 15A, 17, 
17A, 19, 19A (Ozolnieku pag.), 
«Šlauteri» Sidrabenes pag. 

- Izveidot civilās aizsardzības 
komisiju:

JĀNIS VĪGANTS – komisijas 
priekšsēdētājs,  novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks;

PĒTERIS VEĻECKIS – komi-
sijas loceklis, pašvaldības izpild-
direktors;

AIVARS  STRODS – komisijas 
loceklis, saimniecības daļas va-
dītājs.

Būvvalde

Septembrī izsniegtās būvatļaujas:
Dzīvojamās mājas, t.sk. jaunbūves 1
Teritorijas labiekārtošana 1
Ēku rekonstrukcija 2
Kopā: 4

Ekspluatācijā pieņemtie objekti:
Dzīvojamās mājas, t.sk. jaunbūves 3
Ielu izbūve un rekonstrukcija 2
Inženierkomunikācijas 1
Kopā: 6

- Uzsākta gājēju tilta rekonstrukcija 
pāri Iecavas upei.

- Ekspluatācijā pieņemts iekārtais 
tilts pāri Misas upei.

- Pieņemts lēmums sakārtot ūdens-
apgādi Jaunpēterniekos.

- Tiks veikts energoaudits lielai 
daļai pašvaldības objektu ar domu 
nākamgad siltināt ēkas, piesaistot ES 
fondu naudu. Lai startētu projektā, 
šogad ēkas tiks apsekotas un gatavoti 
tehniskie projekti.

Saimnieciskās aktivitātes

Ānē un Tetelē vairākās vietās 
ir izveidojusies antisanitāra vide, 
jo īpaši nesankcionētas būvniecī-
bas objektu tuvumā.

Patvarīgi uzceltu šķūnīšu, būdiņu un 
pagrabu kopskats degradē vidi, bojā 
apdzīvotās vietas un visa novada vizuālo 
tēlu. No kārtīgiem būvobjektiem tur nav 
ne vēsts!

Kā stāsta zinātāji, savulaik ķieģeļi 
ne Spartakā, ne Progresā nebija defi-
cīts – daudzas «celtnes» būvētas no 
tiem. Būvēšanās notika tuvējās pļavās, 
daudzdzīvokļu māju tuvumā. Laika gaitā 
izveidojās vairākas Šanhajas – teritorijas 
aizaugušas, uzbūvētais sabrucis. Uguns-
bīstamība šajās vietās ir augstā pakāpē.

Džammu dīķī peld gulbji... atkritumos 
un uz būdeļniecības fona. Tuvumā ir DET 
iecirknis, notiek ražošana, bet pāri ielai 
skats, kas Ozolniekiem nedara godu.

Patvaļīgā būvniecība ir uz pašvaldības 
zemes, tāpēc ir izlemts jautājumu risināt 
radikāli.

Komisija veica pašvaldības teritorijas 
apsekošanu Cenu pagastā, Brankās pie 
«Džammu ūdenskrātuves». Apsekoša-
nas rezultātā konstatēts sekojošais:

1. Minētajā teritorijā daudzu gadu ga-
rumā ir veikti haotiski un nesankcionēti 
būvniecības darbi (pagrabi, šķūnīši un 
citas nesaprotamas būves).

2. Teritorija netiek kopta, bet tieši 
otrādi, ir pārvērsta par izgāztuvi.

Priekšlikums.
1. Izvirzīt jautājumu izskatīšanu 

tautsaimniecības un attīstības komitejas 
sēdē, ierosināt sekojošo:

• Sagatavot ciema iedzīvotājiem in-
formatīvu ziņojumu par teritorijā esošo 
būvju demontēšanu, norādot izpildes 
termiņus (ņemot vērā vispārējo eko-
nomisko situāciju valstī un paredzot to, 
ka pagrabos atrodas sarūpētie pārtikas 
krājumi ziemai, tas varētu būt 2010.g. 
pavasaris);

• Pēc termiņa beigām pašvaldībai 
organizēt atlikušo būvju nojaukšanas un 
teritorijas sakārtošanas darbus;

• Saimniecības daļai, izmantojot rīcībā 
esošos cilvēkresursus, turpināt iesāktos 
teritorijas sakopšanas darbus;

• Risināt jautājumu par iespējām ie-
interesētajiem iedzīvotājiem, noslēdzot 
zemes nomas līgumus, pašvaldības 
teritorijā apstrādāt zemi un audzēt 
dārzeņus.

Nesankcionētā būvniecība 
tiks izbeigta!

Visai reti savu vaigu rāda 
saulīte, palaikam uzbrāž vējš... 
Tā vien gribas būt siltā telpā.

Skolas sporta zāles būves dēļ Garo-
zas pamatskolā oktobra vidū apkure 
nedarbojās. Telpās jūtams drēgnums, 
vienīgais glābiņš – silts apģērbs.

Skolas sporta laukumā gan nācās 
skatīt citu ainu. Siltās jakas tika no-
mestas malā, jo... par karstu!

Sporta skolotāja Jura Jevsina vadī-
tajā stundā veiklības stafetē sacentās 
3. un 4. klases zēni un meitenes. 
Laukumā valdīja sportisks azarts, 
skaļi uzmudinājumi. Ne domas par 
aukstumu!

Kā sportošanu ārā uztver sporta 
skolotājs?

- Bērniem patīk nodarbības ārā. 
Mums ir plašs bezseguma sporta 
laukums, līdzens un sakopts. Jauno 
sporta zāli gaidu ar lielu nepacietību, 
katru dienu ieskatos būvē, kas jauns 
izdarīts. Milzu interese par jauncelt-
ni ir bērniem – vai tur varēs svinēt 
Ziemassvētkus.

Jaunā piebūve nebūs tikai sporta 
zāle, tajā notiks arī dažādi pasākumi. 
Zāli izmantos ne tikai skola, aicināti 
būs arī pagastļaudis. Kāpēc būs skais-
ta ozolkoka grīda? Lai varētu griezt 
slaidu valša loku!

Mūsu skolā bērni apgūst arī sporta 
dejas, šīm nodarbībām pavērsies citas 
iespējas!

Celtnei ir jābūt gatavai 1.decembrī. 
Vai tā būs?

Gaidot jaunu sporta zāli
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Vērtē speciālists

Latvijā strauji pieaug bez-
darbs. Lai krīzes apstākļos ar 
iztikas līdzekļiem nodrošinātu 
tos, kuri ir visnelabvēlīgākajā 
materiālajā situācijā, Lab-
klājības ministrija uzsākusi 
jaunu nodarbinātības pasāku-
mu «Darba praktizēšana ar 
stipendiju».

Tas tiek finansēts no Eiropas Soci-
ālā fonda un valsts budžeta. Projektā 
paredzēta bezdarbnieku iesaistīšana 
sabiedrībai derīgos darbos pašval-
dībās.  

Galvenie pretendenti uz darba 
praktizēšanas stipendijām ir cilvēki, 
kuriem beidzies bezdarbnieku pabal-
sta izmaksas periods. 

Bezdarbnieki tiek nodarbināti 
sabiedrībai derīgā saimnieciskajā 
darbībā. 

Novadā darba praktizēšanas vietu or-
ganizators ir domes speciālists Guntis 
Žeivots, ar viņu «OA» saruna.

- Ko varat sacīt par līgumu 

Nodarbinātība

Jauna iniciatīva – 
nodarbinātības pasākums

slēgšanu?
- Līgums par šo nodarbinātības pa-

sākumu ir noslēgts ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru (NVA). Tas tiek slēgts 
arī ar katru darba ņēmēju.

Patlaban novadā nodarbinātas ir 
16 personas. Līgumu slēgšanu var 
turpināt, ja ir iedzīvotāju interese. 
Kā rāda mana darba pieredze, ne visi 
bezdarbnieki iztur normāla darba 
režīma prasības.

- «Darba praktizēšana ar sti-
pendiju» ir Eiropas Sociālā fonda 
iniciatīva. Pasākuma būtība?

- Pamatideja ir rūpes par cilvēkiem 
– lai iztikas līdzekļus, kaut minimālus, 
saņemtu cilvēki, kuri atbilst NVA 
prasībām. Iedzīvotājam atliek vien 
parādīt interesi, vēlmi strādāt  un 
pieteikties.

- Cik ilgi tiek maksāta stipen-
dija? 

- Iespēja strādāt un saņemt stipen-
diju ir ne ilgāk kā sešus mēnešus. Sti-
pendija netiek aplikta ar nodokļiem.

- Kādus darbus stipendiāti veic 

novadā?
- Galvenā joma – teritorijas sakop-

šana: zaļo zonu tīrīšana, atkritumu 
savākšana, ietvju tīrīšana, lapu grāb-
šana. Programma atļauj arī sakopt 
kapus un parkus. Kapsētu novadā ir 
ne mazums, tur nepieciešams daudz 
roku darba.

Ir iespējas iekļauties arī veco ļaužu 
aprūpē. Novadā tagad ir pašvaldības 
iestāde – Sociālās aprūpes centrs 
«Zemgale», tur ļoti vēlami cilvēki ar 
medicīnisko izglītību.

Ja starp darba ņēmējiem atradī-
sies konkrētu specialitāšu pārstāvji, 
iespēju robežās centīsimies viņiem 
atrast piemērotu nodarbi. Par to 
vairāk varētu padomāt pašvaldības 
iestāžu vadītāji, informējot mani par 
savām vēlmēm. Domāju, ka izglītī-
bas iestādēs darbs noteikti atrastos. 
Savukārt bezdarbnieki, apzinoties 
savu arodprasmi un zināšanas, varētu 
pieteikties konkrētiem darbiem.

- Kur tiek slēgti līgumi?
- Tepat, novada domē. Līgumā tiek 

atrunātas visas saistības un pienāku-
mi kā no pašvaldības, tā arī no darba 
ņēmēja puses.

- Ja bezdarbnieks bez 
pamatota iemesla neierodas dar-
bā?

- Ja attieksme pret darbu ir ne-
nopietna, līgums tiek lauzts likumā 
noteiktajā kārtībā.

- Nekāda lielā nauda 100 lati 
nav...

- Piekrītu. Tomēr cilvēkiem, kuri 
pēc bezdarbnieka pabalsta saņem-
šanas beigām vairākus mēnešus ir 
palikuši bez iztikas līdzekļiem, arī tā ir 
zināms atspaids bezizejas situācijā.

- Kā ar darba apģērbu, darba 
rīkiem?

- Visi strādājošie tiek nodrošināti 
ar spectērpiem un atbilstošiem darba 
rīkiem un instrumentiem. Tos pašval-
dība sagādāja tieši šim nolūkam.

- Kā iegūt sīkāku informāciju?
-  Mans tālrunis un e-pasts: 

63084710, guntis.zeivots@ozolnie-
ki.lv 

Labklājības ministrijas pa-
sākums «Darba praktizēšana 
ar stipendiju» tiek īstenots 
arī Sidrabenes pagastā. Kā 
tas notiek, par to stāsta pa-
gasta pārvaldes vadītāja Eva 
Segliņa.

Pie mums strādā 10 bezdarbnieki. 
Tie ir dažādu profesiju un arodu 
pārstāvji.

Patlaban varam piedāvāt nekva-

Savas domas par ātruma 
ierobežojuma vaļņiem, tautā 
sauktiem «gulošajiem policis-
tiem», Skolas ielā, Ozolniekos, 
izsaka novada domes speciā-
listi.

Guntis Žeivots, domes saimnie-
cības dienesta speciālists, atbildīgais 
par autoceļu uzturēšanu novadā:

- Sakārtotā Skolas iela tagad ieprie-
cina ikvienu! Darbs veikts kvalitatīvi. 
Esmu gandarīts, ka ieprojektētā ielas 
sakārtošanas cena bija daudz augstāka 
nekā reālā.

Nav šaubu, ka ātruma ierobežojuma 
vaļņi ir nepieciešami – samazinot 
transportlīdzekļu ātrumu, rūpējamies 
par iedzīvotāju drošību, vispirms jau 
par bērniem.

Skolas ielā ir liela kustības in-
tensitāte – traucoties ļoti ātri, tiek 
apdraudēti ne tikai citi satiksmes 
dalībnieki un kājāmgājēji, bet arī cieš 
ceļa segums. Samazinot ātrumu, rū-
pēsimies arī par to, 
lai iela kalpotu ilgāk. 
Mūsu ekonomiska-
jos apstākļos ikviens 
vērtības saudzējošs 
pasākums ir iegu-
vums!

Antons Ram -
pāns ,  būvvaldes 
priekšnieka viet-
nieks:

- Ierobežot ātru-
mu Skolas ielā ir 
nepieciešamība! Pēc 
ielas remonta iela ir 

taisna, labs ceļa klājums, liela daļa 
mašīnu brauc tādā ātrumā, it kā ātru-
mu ierobežojošo zīmju vispār nebūtu! 
Agrāk bedres bija bremzējošs faktors 
– kurš gan labprātīgi vēlējās salauzt 
savu mašīnu? Novēroju, ka īpaši 
sevi demonstrē motobraucēji, savās 
pārgalvībās riskējot ar dzīvību.

Skolas ielā ir zaudētas cilvēku 
dzīvības, arī vietā, kur tiks uzlikts 
ātrumu ierobežojošais valnis.

«Gulošie policisti» būs piecās 
vietās. Tās ir izvēlētas, vadoties pēc 
cilvēku plūsmas: tiešs dzīvojamo 
masīvu tuvums, izglītības iestāde, 
sociālās aprūpes centrs «Zemgale», 
autobusu pieturvietas.

Pasākumiem iedzīvotāju drošības 
interesēs ir īstais brīdis, jo ir kriet-
ni kritušās būvdarbu izmaksas un 
būvmateriālu cenas. Izstrādātais 
tehniskais projekts ir saskaņots un 
akceptēts visās nepieciešamajās 
institūcijās, tai skaitā VAS «Latvijas 
Valsts ceļi» Jelgavas nodaļā.

lificētu darbu, pārsvarā teritorijas 
sakopšanā. Simt latu stipendiātus gal-
venokārt iesaistām kapu apkopšanā, 
kurināmā sagādē un remontdarbos.

Visi darba ņēmēji ir vietējie iedzī-
votāji, mēs viņus pazīstam. Iespēju 
strādāt un saņemt kaut nelielu naudu 
šie cilvēki prot novērtēt, domstarpību 
mums nav.

Ja būs iespēja vairāk ļaužu iesaistīt 
nodarbinātības pasākumā, noteikti to 
izmantosim. Darbs atradīsies!

Iedzīvotāju drošības interesēs
Darbs pagastā atradīsies!

Guntis:
- Regulāri 
braucu pa 

šo ielu. Man 
patīk ātrums, 
taču ir vietas, 
kur nepiecie-
šams braukt 

krietni lēnāk. 
Ne velti šī ir Skolas iela, tāpēc 

saudzēsim sevi un bērnus! 

Vai Skolas ielā nepieciešami 
ātruma ierobežojuma vaļņi?

Vitālijs:
- Nav vajadzīgi! 
Tad man kā 
autobraucējam 
nāktos braukt 
lēni. Tagad var 
«uzraut» ātru-
mu – kaifs!

Zanija:
- Esmu auto-
vadītāja, varu 

apgalvot, ka 
mašīnas «nesas» 
nenormālā ātru-

mā! Ir jārespektē 
skolēnu intere-

ses, tas ir skolas 
ceļš! Līdz šim bija bedres, tās lika 
uzmanīties, braukt saprātīgā ātru-

mā, tagad šis šķērslis zudis, nu var 
joņot. Bet bērni mēdz draiskuļot!

Inta:
- Šajā ielā «gulošie 
policisti» ir nepie-
ciešami galveno-
kārt skolas bērnu 
un vecu cilvēku dēļ. 
Tur ir gan skola, gan 
pansionāts!

Maija:
- «Gulošos policis-
tus» vajag! It īpaši 
vietās, kur ir auto-
busu pieturvietas un 
kur bērni mēdz šķēr-
sot ielu. Ir jādomā 
par mūsu bērniem!
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Vadoties pēc Ministru kabineta 
2004. gada 19. oktobra noteiku-
miem Nr. 871    “Noteikumi par 
valsts un pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasībām” , 
un izvērtējot autoceļu klasifikāciju 
un transporta līdzekļu intensitāti 
noteiktas ziemas sezonas autoceļu 
uzturēšanas klases Ozolnieku no-
vada sekojošām ielām un ceļiem

 B klase Skolas iela (Ozolnieki),  Me-
liorācijas iela,  Stadiona iela,  Kastaņu iela, 
Ausekļa iela,  Spartaka iela,  Celtnieku iela,  
Progresa iela,.

C klase: Skuju skolas pārbrauktuve 
– Misas tilts, Misas tilts – Laicēni,  Misas 
tilts – Glūdas,  Brankas – Tiltiņi,  Mušķu 

dambis – Mušķu kapi. Lazdiņas – Balt-
pēteri,  Spartaka iela –  Kastaņi,  Garozas 
šoseja (Smēdes) – Spartaka iela,  Iecavas 
iela – Griķi,  Ganības ceļš – Jaunstrautiņi,  
Šoseja – Veilandi – Žagari,  Šoseja – Cenu 
stacija – Zemzari, Garozas šoseja – Selgas 
– Auermaņi, Garozas skolas ceļš,   Jelgavas 
iela,  Alejas iela(Ozolnieki), Celtniecības 
iela,   Zemgales iela(Ozolnieki),  Oktobra 
iela,  Dārza iela(Ozolnieki), Lielupes iela,  
Rožu iela,  Jaunatnes iela(Ozolnieki),  Upes 
iela(Ozolnieki),  Zvaigžņu iela,  Kopiela,  
Šautuves ceļš,  Pļavu iela(Ozolnieki),  
Spartaka iela,  Bērzu iela(Ozolnieki), 
Ziedoņu iela(Ozolnieki, Pavasara iela,  
Parka iela(Ozolnieki), Iecavas krastmala, 
Nākotnes iela,  Rubeņu iela,  Plēsuma 
iela, Liepu iela,  Vītolu iela,  Saules 
iela(Ozolnieki), Druvenieku ceļš,  Aiz-

upju ceļš,  Mežmalas līnija,  Grāvja līnija, 
Vidus līnija, Ezera iela(Ozolnieki), Parka 
iela(Brankas),  Saules iela(Brankas),  Lapu 
iela(Brankas),  Zemgales iela(Brankas),  
Iecavas iela(Brankas), Tilta iela, Rubeņu 
ceļš Jaunatnes iela, Atpūtas iela,  Spor-
ta iela(Āne),  Zīļu iela(Āne),  Ziedoņu 
iela(Āne), , Muižas iela,  Bērzu iela(Tetele), 
Skolas iela(Tetele), Skolas iela (Emburga), 
Vīgriezes iela,  Priežu iela(Dalbe),  Ozolu 
iela,  Alejas iela(Dalbe), Draudzības 
iela(Dalbe), Draudzības iela(Emburga), 
Maija iela, Centra iela, Akmeņu ceļš, 
Langervaldes iela.

D klase:    Melderi – Vilciņi, Blukas 
– Daudzas,  Rīgas šoseja – Rūķīši,  Brinkū-
ži – Valdevas, ,  Brankas – Rīgas šoseja,  

Tiltiņi – Tamuļi, Dzintari – Mežrenceles,  

Kalēji – Rieti – Zālītes, Čudari – Lodēni, 
Pakalni – Pļavnieki,  Dzintari – Apses,  
Rubenīši – Ozoliņi – Airītes, Birznieki 
– Lejiņas,  Gaismas – Baumaņi,  Dumbrāji 
– Induļi,  Rubeņi – Zīles,  Lakstīgalas – Gai-
das, Roņi – Vanagi – Ārijas,  Garozas šoseja 
– Gāzes sadales stacija, Tāles – Alejas,  
Būrnieki - Zīles, Ozolkalni- Strīķeri, Garo-
zas karjers- Rūtnieki, Pētersoni- Līčupes, 
„Jelgavas- Iecavas ceļš”  – Sveņķīši, Vareļi 
– Mētras, Irbes – Kļavas, „ Jelgavas – Ie-
cavas ceļš” – Ceplīši, Namiķi – Jaunbērzi, 
„Jelgavas-Iecavas ceļš”—Daugmals- 
Roņu tilts, Jaunžagatas – Sūnas, Speltes 
– Jaunbērziņi, Ģildas- Gaiķi, Gabaliņi 
– Cūciņas, Zirgu stallis-Zvirbuļi, 

„Iecavas- Emburgas ceļš” - Ābelī-
tes- Reikuļi, Ādītes ceļš, Dauknu ceļš, 
Vaitnieku ceļš, „ Iecavas- Emburgas 
ceļš”-Auniņi, „Iecavas- Emburgas ceļš” 
– Mētras, Mucenieki – Pasts, Zosēnu 
kapi- Brīdāgi, Mazgrauži – Upes gaiļi, 
Ceļmalnieki – Krāsu cehs (Renceles), 
Ceļmalnieki – Mācītājmuiža, Codes 
ceļš – Zaķi, Jaunžūlas ceļš, Codes ceļš- 
Kenziņi, Kūdras – Mežvidi, „ Blukas 
– Emburgas ceļš” -Garozas stacija- Ska-
tari, „ Blukas – Emburgas ceļš” – Dūres, 
Mazdūres – Līčupes, Garozas – Krūmiņi, 
Muižnieku ceļš, Vīksnas – Cielavas, Vēs-
miņas – Ābeles, Jauntiltiņu ceļš, Kļavas 
– Bites, Grantsbedres – Kalte, Lībiešu 
kapu ceļš, Mazarāju ceļš, Ezeriņu ceļš, 
Žagatu ceļš, Zariņi – Bitenieki, Stēguļu 
ceļš, Vīksnas – Tēraudi, Stīķeru darbnīca 
– Štolceri, „ Iecavas- Emburgas ceļš” 
– Pūķīši, Codes ceļš, - Mazsmedes, Ēr-
ģelnieki – Pelūdes, „ Codes ceļš” – Ceri-
ņi, „Codes ceļš” – Jaunlēči, „Codes ceļš” 
– Beiklas, „Codes ceļš” – Tūči, Kārkliņu 
ceļš , Kukaiņu ceļš, Jēkabsonu ceļš,  Zīļu 
iela(Ozolnieki),  Priežu iela(Ozolnieki), 
Ceriņu iela,  Pūpolu iela,  Aveņu iela, 
),  Avotu iela,    Lapu iela(Ozolnieki),  
Iecavas iela(Ozolnieki), Benzīntanka 
ceļš,   Sporta iela(Ozolnieki),  Puķu iela,  
Meža iela,  Eglaines iela, Benzīntanka 
ceļš,  Dumbrāju  ceļš, Dambju ceļš, 1. 
Līnija, 2. Līnija, 3. Līnija,  4. Līnija, 5. 
Līnija, 6. Līnija, 7. Līnija,    8. Līnija, 9. 
Līnija, 10. Līnija, Upes iela(Brankas),  
Imanta iela,  Lauku iela,  Ievu iela,  Pļavu 
iela(Āne), Tirgoņu iela, Smilšu iela, Eze-
ra iela(Āne), Dārza iela(Āne), Krasta iela, 
Misas iela, Zāļu iela, Vecupes iela, Ziedu 
iela, Lakstīgalu iela. Smilgu iela, Meža 
iela(Garoza), Iecavas iela (Garoza), Kras-
ta iela(Garoza)Pļavu iela (Garoza),Ābeļu 
iela,Upes iela (Garoza), Graudu iela, 
Saimniecības iela, Nameja iela, Medņu 
iela, Liepu iela (Emburga), Sētas iela, 
Stūrīšu iela, Ceriņu iela(Emburga)

Prasības valsts un pašvaldību 
autoceļu uzturēšanai ziemā nosaka 
laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai 
no sniega:

B uzturēšanas klasei   - 6 stundas
C uzturēšanas klasei  - 18 stundas
D uzturēšanas klasei   - laiks netiek 

normēts 
Svaiga sniega biezums uz autoceļa 

brauktuves mainīgos laikapstākļos 

B uzturēšanas klasei   - 8 cm
C  uzturēšanas klasei  - 10 cm
D uzturēšanas klasei   - netiek nor-

mēts

Par novada autoceļu uzturēšanu ziemā
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Ilggadīgais novada komu-
nāldienesta vadītājs Zigmunds 
Ērmiņš izlēmis pamest valdes 
priekšsēdētāja posteni SIA 
«Ozolnieku KSDU».

Turpat gadsimta ceturksnis komu-
nālo pakalpojumu sniegšanas jomā 
ir nobriedinājis daudzas atziņas un 
pārdomas, uzticot tās «OA».

- Vajadzība pievērsties dzī-
vojamo namu remontiem radās jau 
padomjlaikā – pirmajos uzbūvētajos 
namos nācās ķerties pie ievadiem un 
slēgarmatūrām.

Maģistrālie vadi tika būvēti ar bagā-
tu uzņēmumu līdzdalību – katru gadu 
uzcēla vienu māju, reizē atrisinot tikai 
šīs mājas vajadzības, nebija nekāda 
perspektīva skatījuma. Noteicošā bija 
resoru hegemonija! Pietrūka kopēja 
valdījuma attiecībā uz mājām, ūdeni 
un siltumu.

Mainoties sabiedriskajai formācijai, 
šo sadrumstaloto saimniecību pārņē-
ma pašvaldība. Tika radīts jauns uzņē-
mums BO «KSDU», kam uzdevums 
bija sniegt komunālos pakalpojumus 
sadzīves sfērā Ozolnieku ciematā.

Pirmās lielākās problēmas radīja 
siltumapgāde – remontmehāniskajai 
rūpnīcai (RMR) izbeidzot darbību, 

Šodienas realitāte atskatā

tika pārtraukta tvaika ražošana, kas 
automātiski izbeidza siltuma piegādi 
mājām Rīgas šosejas malā.

Daudz rūpju prasīja ūdensapgāde 
un kanalizācija. Ūdens un kanalizā-
cijas caurules bija savu laiku pilnībā 
nokalpojušas. Cauruļu apmaiņa nav 
pabeigta arī patlaban. Kāpēc tas nav 
izdarīts? Viena vienīga iemesla dēļ 
– valdība 2002.gadā paredzēja prog-

rammu pilnīgai ūdens apgādes un 
kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai. 
Uzticoties valdībai, rēķinājāmies ar 
tās solījumiem! 

Programmu vairākkārt mainīja. No 
pašvaldības puses tika izdarīts pilnīgi 
viss, ieskaitot projekta izstrādi. Val-
dība finansējumu apturēja finansiālu 
apsvērumu dēļ, mierinot pašvaldību, 
ka tas tikai uz laiku... Bet laiks iet, 

sistēmas noveco un brūk.
Vecāks kļūst arī dzīvojamais fonds. 

Galvenā problēma – daudzdzīvokļu 
namu iedzīvotāji vēl joprojām neap-
zinās, ka tieši viņi ir šo ēku patiesie 
saimnieki. Nevienu māju paši namu 
iedzīvotāji nav pārņēmuši savā valdī-
jumā. Esam piedāvājuši energoauditu. 
Dažām mājām tie ir veikti, bet turp-
māko darbību apturējusi iedzīvotāju 
bezatbildība. Ja iedzīvotāji māju nav 
pārņēmuši savā valdījumā, tad nevar 
būt runas ne par renovāciju, ne par 
kredītu ņemšanu.

Ir mājas, kur veikts jumta remonts, 
ārdurvju nomaiņa vai citi sīkāki darbi. 
Diemžēl šie pasākumi nedod būtisku 
ekonomisku efektu īpašuma uzturē-
šanā un siltuma taupīšanā.

Ikviens īpašums ir jāapsaimnieko 
katram pašam, nemitīgi par to rū-
pējoties.

Komunāldienesta darbībā galvenais 
bremzējošais faktors ir nesakārtotā 
likumdošana un nepārtrauktās izmai-
ņas likumos.

Solījumu līmenī ir likumi, kas 
palīdzētu veidot attiecības starp 
iedzīvotājiem un apsaimniekotāju. 
Atbalsta programmas ēku renovācijai 
ir mainītas vairākkārt, piedāvājums 
joprojām iedzīvotājiem nav izdevīgs.

• nepilngadīgs bērns;
• bērns, kamēr viņš turpina 

mācības vispārējā, profesionālajā, 
augstākajā vai speciālajā izglītības 
iestādē (bet ne ilgāk kā līdz 24 
gadu vecumam);

• nestrādājošs laulātais, vecāki 
vai vecvecāki;

• mazbērns vai audzināšanā pa-
ņemts bērns, ja no viņa vecākiem 
nav iespējams piedzīt uzturnaudu, 
arī tikmēr, kamēr viņš turpina 
mācības (ne ilgāk kā līdz 24 gadu 
vecumam);

• brālis un māsa, kas ir jaunāki 
par 18 gadiem un viņiem nav dar-
baspējīgu vecāku;

• apgādībā esošas personas ap-
gādājamie;

• persona, kuras labā pēc tiesas 
sprieduma no maksātāja tiek pie-
dzīta uzturnauda;

• maksātāja aizbildnībā vai aiz-
gādnībā esoša persona.

Nodokļa atvieglojumi par per-
sonu uzturēšanu nav piemēroja-
mi, ja personai piešķirta pensija 
(izņemot apgādnieka zaudējuma 
pensi ja) ,  ja  persona saņem ar 
nodokli apliekamos ienākumus, 
kas pārsniedz noteikto nodokļa 
atvieglojuma apmēru (Ls 756 
gadā) vai bezdarbnieka pabalstu 
(stipendiju), vai to uztur kāda cita 
persona.

Uz nodokļa  atv ieglo jumiem 
nevar pretendēt arī bezdarbnie-
ki, kuri tiek nodarbināti savas 
pašvaldības teritorijā un saņem 
bezdarbnieku stipendiju Ls 100 
apmērā. 

VID Zemgales  
reģionālā iestāde

Ievērībai!
Ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu  ministra lēmumu pašvaldību 
presē aizliegts publicēt komerciāla rakstura reklāmu.

Lēmums attiecas arī uz reklamēšanos  
«Ozolnieku Avīzē»

Kam pienākas ienākuma 
nodokļa atvieglojumi?DARBA PIEDĀVĀJUMU  

VAR ATRAST:
- Nodarbinātības valsts aģen-

tūras filiālē (aģentūras vakanču 
datu bāzē);

- Nodarbinātības valsts aģentū-
ras Darba informācijas kabinetā;

- laikrakstos;
- interneta māja lapās (www.nva.

gov.lv; www.cvmarket.lv; www.
e-darbs.lv; www.workingday.lv; 
www.mansdarbs.lv. u.c.);

- personīgi vēršoties pie Jūs 
interesējošā darba devēja vai per-
sonāla speciālista;

- piezvanot darba devējam vai 
personāla speciālistam un noskaid-
rojot vai uzņēmumā/iestādē ir brī-
vas darba vietas Jūs interesējošā 
profesijā;

- ar darbu saistītās izstādēs, 
darba gadatirgos u.c.;

- privātos darbā iekārtošanās 
birojos (pārliecinieties, vai darbā 
iekārtošanas birojs ir saņēmis 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
izsniegtu licenci darbiekārtošanās 
pakalpojumu sniegšanai);

Kā atrast darbu?
-  informējot  draugus,  radus 

un paziņas par to, ka meklējat 
darbu.

DARBĀ VAR PIETEIKTIES:
- rakstveidā vai elektroniski 

nosūtot darba pieteikumu un CV 
darba devējam;

-  rakstveidā  vai  te le foniski 
sazinoties ar darba sludinājumos 
minēto darba devēja pārstāvi;

- iesniedzot darba pieteikumu un 
CV darba devējam vai personāla 
speciālistam tieši;

- publicējot savu CV kā darba 
meklētājs internetā;

- publicējot sludinājumus avīzē.

ATGĀDINĀJUMS!
Apmeklē jo t  Nodarb ināt ības 

valsts aģentūras filiāli, neaizmirs-
tiet paņemt līdzi darba devējam 
nosūtīto darba pieteikumu kopijas 
(pieteikumus, e-pastu izdrukas 
vai citu informāciju, kas palīdzēs 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
darbiniekam pārliecināties, ka esat 
aktīvi meklējis darbu).

Cienījamie autori!
Rakstus un fotogrāfijas sūtīt  uz šādu e-pastu: 

oavize@gmail.com, ne vēlāk kā līdz katra mēneša  
20. datumam.

Vēlos informēt Ozolnieku ciema 
iedzīvotājus par līdz šim nebijušu 
jauniešu izklaides veidu – dzīvoja-
mo māju logu dauzīšanu. Logi tiek 
izsisti vakaros, tumsas piesegā. 
Nav saudzēts arī kāda veikala 
skatlogs.

Kā vērtē policijas darbinieki, to 
dara jaunieši, klīstot grupās, gar-
laicības mākti. Biežāk apciemoti ir 
privātmāju rajoni.

Pašvaldības policija pastiprinās 
patrulēšanu. Vēršos pie pusaudžu 
un jauniešu vecākiem: vai zināt, 

Aicinu uz sadarbību!
ko dara, kur uzturas jūsu bērns 
vakarā, ja viņam nav nodarbību, 
pulciņu? Vai nav iekļuvis piedzī-
vojumu meklētājos? Kas ir viņa 
draugi?

Ja jūsu māju tuvumā bezmēr-
ķīgi klaiņā jaunieši, un ja kādu 
no viņiem pazīstat, lūdzu ziņot 
pašvaldības policijai. Jauno «no-
darbi» varam izskaust, tikai kopīgi 
sadarbojoties.

Arnis Joma, 
novada pašvaldības 

policijas priekšnieks
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Sadzīve 

GOD. KRūMIņA K-GS!
- Autoceļš Misas tilts – Glūdas at-

bilst C klasei un tiek kopts atbilstoši 
šai klasei.

- Tirdzniecība nav pašvaldības 
funkcija.

- Nekustamā īpašuma kadastrālās 
vērtības noteikšana ir Valsts Zemes 
dienesta kompetencē.

Atbildes lasītājiem

- Sakaru torņa sabiedriskā ap-
spriešana notika laikā no 5.11.2008. 
– 3.12.2008. gadam atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.331.

ATBILDE LASīTĀJAI
Atbildot uz jautājumu par māju iegādi.
Visplašāko informāciju var iegūt 

pēc e-adreses: www.ss.lv

Kaimiņu attiecībām ir ļoti 
liela nozīme, par to ir pārlieci-
nājies ikviens.

Jau turpat pāris gadus dzīvojam 
Zaļajā namā, jaukā vietā mežmalītē.

Arī namā sadzīve 
ir labi noorganizē-
ta: ērts dzīvoklis, 
laukumā droši var 
novietot mašīnas. 
Ir arī bērnu ratiņu 
un velosipēdu no-
vietne. Mūsu bērni 
spēlējas rotaļlau-
kumā. 

V i s m a z ā k a j ā 
kāpņu telpā mūsu 
mājā ir 9 dzīvokļi, 
citās – vairāk, tātad 
katram mums kaimiņu ir visai daudz. 
Te arī rodas pārdomas.

Kādreiz vecajā dzīvoklī, arī Ozol-
niekos, daudzdzīvokļu namā sasvei-
cinājāmies visi, nemaz jau nerunājot 
par vienas kāpņu telpas iemītniekiem, 
ar kuriem bijām draudzīgās attiecībās. 
Kādu nakti zaga mūsu automašīnu, 
taču to ievēroja kaimiņiene, un, pirms 
par to ziņot mums, viņa jau bija paspē-
jusi piezvanīt policijai.

Tādu tradīciju – ievērot kaimiņus, 
sasveicināties, uzskatījām par paš-
saprotamu lietu, tā arī darījām Zaļajā 
namā. Bet cik ilgi var kādu personu 

Dzīve namā ērta, bet...
sveicināt bez atbildes? Vienu, otru, 
trešo reizi... Tad vēlme novēlēt labu 
rītu pāriet. Mūsu kāpņu telpā, kā iz-
spriedām ģimenē, sasveicināmies ar 
trešo daļu iedzīvotāju. Ar divām treš-
daļām ļaužu nav nekādu kontaktu, pat 

elementārāko vai 
vismaz pieklājības 
frāžu līmenī. 

Iepriekšējo dzī-
ves vietu atcera-
mies ar mīļu siltu-
mu, jaukām atmi-
ņām par izpalīdzību, 
labām kaimiņu  at-
tiecībām. Protams, 
Zaļajā namā nevie-
nam mašīnu neno-
zags, par to mēs te 
maksājam.

Domas, kas neliek mieru: vai 
sabiedrībā tik redzamā veidā ienāk 
atsvešinātība, kādu to agrāk Latvijā 
nepazinām? Vai dižmanības, sava Es 
sindroms tik agresīvs, cilvēciskās 
attiecības postošs? Socioloģijā ir 
pieņēmums, ka bieži vien cilvēks mūk 
no savas izcelsmes. Tad arī tiek ap 
sevi veidots nepieskaramības mūris. 
Kristiešu sludinātā cilvēkmīlestība 
jeb vienkārši normālas vienā vidē 
dzīvojošu ļaužu attiecības šādos ga-
dījumos kļūst svešs jēdziens. 

Vai Ozolnieki būs snobu dzīves 
vieta? Kāpēc tik ass jautājums?

TICĒJUMI

AR KAIMIņIEM VAJAG 
RUNĀT UN KOPīGI DZIES-
MAS DZIEDĀT, TAD NEBūS 
JĀSTRīDAS PAR ROBEŽĀM.

JĀņU NAKTī ZEMĒ IERAK-
TA KUPICA, VISTICAMĀK, NO 
RīTA ATRADīSIES KAIMIņA 

LAUKĀ, NEVIS SAVĀ. SAKĀMVĀRDI

LABS KAIMIņš IR VISLABĀ-
KAIS RADINIEKS.
(Bulgāru sakāmvārds)

NEVIENS NAV TIK BAGĀTS, 
LAI IZTIKTU BEZ LABA KAI-

MIņA.
(Dāņu sakāmvārds)

Lielajā talkā piedalījās pat Valsts 
prezidents, daudzi jo daudzi novada 
iedzīvotāji. Nav nācies ne redzēt, ne 
dzirdēt, ka kāds Zaļā nama iedzīvotājs 
būtu paudis vēlēšanos iziet sakopt 
Veselības taku, kas taču ir mūsu nama 
durvjpriekšā – lieliska atpūtas vieta! Ja 
mēs vairāk izrādītu iniciatīvu, varbūt 
arī piemēslojuma tur būtu mazāk. Tas 
neizslēdz atziņu, ka novada Pašvaldības 
policijai Veselības takā notiekošo ir 
regulāri jākontrolē, īpaši vakaros.

Zaļā nama iedzīvotājs

No redakcijas.
Raksta autors nav anonīms.
Problēma – kaimiņattiecības. Vai 

ir kaimiņi, kuri grūtā brīdī izpalīdz, 
mājā ienes dvēselisku gaišumu? Uz-
rakstiet «OA»! Jauki kaimiņi pelna 
labu vārdu.

SIA «Nord – AV» 
pārtikas veikalā 
Ānē strādā atsaucī-
gas, izdarīgas pārde-
vējas, taču... plaukti 
pilni ar precēm, iz-
vēle ir, pircēju maz.

Vecākā pārdevēja 
Silvija Ļevčenko par 
iemeslu min ražotņu 
dīkstāvi. Apklususi ķie-
ģeļu rūpnīca, nestrādā 
gateris, vairs netiek 
būvētas koka mājiņas, 
pazudis darbs paketlogu 
firmā. «Lai cik tas para-
doksāli arī izskanētu, 
maksātspējīgākie, kā to 
redzam, ir... pensionāri. 
Parastais ānenieka pir-
kums – maize, piens, 
retumis bērniem pa ga-
baliņam desas. Piena 
produktiem regulāri ir 
akcijas, tad arī tos vis-
vairāk pērk. Kūkas, tortes? Nav pie-
prasījuma, vairs nepasūtām. Kādreiz 
katru dienu veikals saņēma bulciņas, 
tagad – katru otro dienu. Pat maizes 
patēriņš ir krities!

Kā dzirdam no pircējiem, arvien 
vairāk kļūstot nelūgto «viesu» maz-
dārziņos, zog uz nebēdu.

Zināt, kādi pirkumi tagad ir topā? 

Sāls un etiķis! Metāla vāciņi izpirkti! 
Ļaudis konservē, spiež sulas, sāla un 
marinē kā vēl nekad līdz šim!»

Pārdevējas secina, ka Ānē četru 
veikalu patlaban esot par daudz.

Ilgākā laika sprīdī veikala durvis 
tika vērtas tikai reizi.

Anna Veidemane

Pieprasītākie produkti – 
sāls un etiķis

Nereti  novadā izvietotās 
pasta kastītes ne tikai bojā 
novada vizuālo tēlu, bet arī 
neatbilst LR pasta noteiku-
miem.

KO NOSAKA PASTA 
NOTEIKUMI?

Atbilstoši pasta noteikumiem 
pasta kastītēm ir jābūt piestip-
rinātām pie mājas vai ārpusē pie 
žoga.

Viensētās, kas atrodas ārpus 
apdzīvotas vietas centra un tālāk 
par 20 metriem no tuvākā valsts 
vai pašvaldības autoceļa (ielas), 
ar kuru savienots tās pievadceļš. 
Pastnieks apkalpo tās pastkastī-
tes, kas ir novietotas ne tālāk kā 
10 metrus no tuvākā valsts vai 
pašvaldības autoceļa, ar kuru ir 
savienots tās pievadceļš.

Pastu var  izvietot  ar ī  pasta 
piegādes punktos – vienkopus 
novietotās vairākās pastkastītēs. 
Šādā ceļā pastu saņem adresāti, 
kas dzīvo ārpus apdzīvotas vietas 
centra. Uz pastkastītes jābūt norā-
dītam māju nosaukumam vai māju 
īpašnieku uzvārdam.

Īpaši jāielāgo, ka pastkastītei 
ikvienā vietā ir jābūt ērti pie-
ejamai. Pastniekam nedrīkst būt 
apdraudējumu – nikns suns, kas 
brīvi skraida pa sētu, kā tas daž-
viet pagastos novērojams, jo tas 
ir reāls apdraudējums pastnieka 
drošībai.

Pasta darbinieki aicina iedzīvotā-
jus būt izprotošiem, iejūtīgiem, ap-
zinoties pastnieku darba specifiku. 
It kā sīkums – pastkastīšu ērta pie-
ietamība – paātrina pasta piegādes 
laiku, atvieglo pastnieku darbu.

Ievērosim pasta 
noteikumus!
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Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē (LLU) š.g. 6.no-
vembrī no plkst.10 līdz 18 no-
tiks Atvērto durvju diena. 

Pasākumā varēs iegūt informāciju 
par studiju iespējām LLU. Augstsko-
las pārstāvji informēs par centrali-
zētajiem eksāmeniem, vērtējumiem 
un dokumentiem, kas nepieciešami, 
lai uzsāktu studijas. Universitātē ir 
deviņas fakultātes, kurās kopumā 
īsteno 75 studiju programmas piecās 
tematiskajās grupās – lauksaimnie-
cībā, inženierzinātnēs, sociālajās 

Gaidām  mūsu 
tuvos novadniekus!

zinātnēs, informācijas tehnoloģijās un 
pedagoģijā. Interesentiem būs iespēja 
apmeklēt LLU laboratorijas, auditori-
jas un zinātniskos institūtus, līdzdar-
boties dažādās aktivitātēs, iepazīstot 
Studentu galvaspilsētas vidi.`

Vērt atvētās durvis aicinām kā 
jauniešus, tā arī visus Ozolnieku ie-
dzīvotājus, kuri vēlētos iegūt izglītību 
neklātienē.

Plašāka informācija www.LLU.lv, 
pa tālruņiem 63028951, 28334030 vai 
e-pastu informacija@llu.lv.

Arnis Mugurēvičs,  
LLU mācību prorektors

Jaunais Ānes kultūras nams 
paver plašas iespējas dažādām 
aktivitātēm. Kas traucē, lai šī 
kultūras iestāde patiešām kļū-
tu par ciema kultūras centru?

Direktors Raivis Zigmunds par 
vienu no galvenajiem iemesliem min 
finansiālas dabas ierobežojumus: «Ne 
viss, kas tika iecerēts, šajos apstākļos 
var tikt īstenots.»

R.Zigmunds atzīst, ka plāni ir jāpār-
vērtē, jāmeklē citas radošas pieejas, 
kas neprasītu lielus naudas līdzekļus. 
«Vairāk domāsim par pašu ānenieku 
iniciatīvu, vietējiem talantiem. Ir jā-
piezemējas, jālūkojas pēc nodarbēm, 
kas interesē un ir mūsu iespējās.

Ar prieku vēroju, kā jaunieši tagad 
spēlē jauniegādāto novusu, kas ir 
uzstādīts kultūras nama pirmā stāva 
vestibilā. Daudz vairāk nekā iepriekš 
ir bibliotēkas apmeklētāju.

Ne viens vien cieminieks ir izteicis 
vēlmi sanākt kopā, padejot, izklaidē-
ties. Tas ir iespējams, taču tikai ar 
pašu vietējo iedzīvotāju līdzdalību.

Nešaubos, ka Ānē atrastos cilvēki, 

Vairāk pašu ciema ļaužu 
iniciatīvas!

kas spēlē kādu mūzikas instrumentu, 
piemēram, akordeonu. Uzdziedāt 
var arī akordeona  pavadījumā – kā 
kādreiz. Vai tas lai mazinātu kopā 
būšanas prieku?

Vai Ānē trūkst dziedošu sievu? 
Kāds varbūt varētu uzņemties an-
sambļa vadīšanu? Noteikti atradīsies 
čaklas adītājas, tamborētājas, kas va-
rētu šo māku ierādīt citām. Rokdarbu 
pulciņš noteikti gūtu atsaucību.

Ikviena šāda aktivitāte atdzīvinātu 
Ānes kultūras dzīvi!

Esmu pārliecinājies par Teteles 
pamatskolas un PII «Saulīte» jauno 
mākslinieku daudzveidīgo radošo 
izdomu. Kultūras namā par zīmējumu 
izvietošanu pie sienām jau ir pado-
māts – tehniskās iespējas ļauj sarīkot 
īstas izstādes! Laipni lūgtu!

Cik mēs katrs būsim ieinteresēti 
dot savu artavu, lai sabiedriskā dzīve 
iekustētos, tik arī sagaidīsim.

Patiesu darboties prieku naudā 
neizmērīt.

Kultūras nama un mana kabineta 
durvis ir atvērtas. Atnāciet! Pasprie-
dīsim! Kopīga doma vieglāk raisās.»

Salgales skolas skolotājas 
Sarma Rone, Daina Užule, 
Anda Silgaile, skolnieces Alise 
Bētiņa, Zanda Timofejeva un 
jauktā kora «Svīri» kormeis-
tare un diriģente Dita Cēbura 
apciemoja Lietuvā dzīvojošos 
latviešus, tādejādi nesot Sal-
gales vārdu ārpus Latvijas 
robežām. 

3.oktobrī Viļņas Latviešu biedrība 
atzīmēja 20 gadu pastāvēšanas jubi-
leju un biedrības ilggadējā vadītāja 
Gunta Rone aicināja uz svinībām arī 
ciemiņus no Latvijas. Mākslinie-
ciskus un muzikālus sveicienus no 
dzimtenes bez Salgales dziedātājām 
atveda dejotāji no Nīcas un folkloras 
kopa no Jēkabpils. Svinīgajā pasākumā 
piedalījās viesi no latviešu biedrī-

Muzicējām jubilejā 
pie tautiešiem kaimiņzemē

bas grupām Lietuvas pilsētās, citu 
mazākumtautību biedrību pārstāvji, 
kā arī Latvijas vēstnieks Lietuvā 
Hardijs Baumanis. Pasākuma gaita 
un intervijas tika translētas Lietuvas 
televīzijas ziņās.

Izjutām neviltotu saviļņojumu 
pasākuma noslēgumā, kopā dziedot 
latviešu tautas dziesmas un populāras 
ziņģes. Latvieši, dzīvojot svešumā, 
izjūt lepnumu par piederību latviešu 
tautai, negrib un nespēj aizmirst 
savas saknes, kopj savu latvietību, 
rīkojot tautas tērpu izstādes, veidojot 
mākslinieciskās pašdarbības kolektī-
vus, organizējot latviešu literatūras 
pēcpusdienas un citus pasākumus.  

Ceram šo sadarbību turpināt un 
stiprināt saikni starp Latvijā un ārpus 
tās dzīvojošajiem latviešiem.

Anda Silgaile

Pirmo reizi kopā!

16. oktobrī Ozolnieku tautas namā notika mākslinieciskās pašdarbī-
bas kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums. Dejoja, dziedāja un par 
jauku gaisotni gādāja kolektīvi gan no Ozolniekiem, gan no Sidrabe-
nes. šāda kopābūšana notika pirmo reizi.

Vai zināt, kas 
ir «Ežuks»? Mīļa 
iesauka pirms-
skolas iestādei 
pie Garozas pa-
matskolas.

Apciemojot ma-
zuļus, ežu motīvu 
nevar nepamanīt 
dažādos mākslinie-
ciskos risinājumos.

Divas plašas tel-
pas, ir kur nomazgāt 
rokas, tīkamas acij 
tualetes. Kādreiz 
te esot bijis malkas 
šķūnis.

Abās telpās daudz rotaļlietu, darba 
materiālu un pašu bērnu veikuma. Ir 
taču rudens tēma, tātad izejmateriāli, lai 
taptu asprātīgi un jauki darbiņi, ir viss, 
ko dod mežs un kas aug dārzā.

Lai cik omulīgas un gaišas telpas, 
skolotājām strādāt nav viegli, ja vienā 
grupiņā ir divus, trīs un četrus gadus 
veci bērniņi, bet otrā – piecgadnieki 
kopā ar sešus gadus veciem bēr-
niem.

Nodarbībā piecgadīgie skolotājas 
Ineses Bursevičas apguva burtiņus K 

un Ķ. Protams, ar kustībām – jo tā tak 
ir interesantāk! Gadu vecākie bērni tanī 
pat laikā veica pirkstu vingrinājumu – lī-
niju vilkšanu. Viņi mācībās pavirzījušies 
tālāk – jau tikts līdz divskanim KA.

Salgales bērniem ir laimējies – reti 
kur ir tik pievilcīga skolas apkaime. 
Apkārt šalc mežs, ir savs stadions un 
rotaļlaukums, košas puķu dobes un 
labi aprūpētas piemiņas vietas izciliem 
pagastļaudīm. Skolas dārzā zemi neklāj 
krituši āboli – par to ir padomāts sav-
laicīgi. Nāk māsa vai brālis uz skolu, 
līdzi dodas pirmsskolēns – zinības abi 
apgūst vienā ēkā.

No malkas šķūņa – bērnudārzs!
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Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

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

• 1.11. plkst.17 un 19  Ozolnieku amatierteātra 
izrāde A. Linē «Jāņa Poruka pēdējā nakts» Režisore: 
D. Vilne. Ieeja Ls 2 (pensionāriem, skolēniem Ls 1)
• 4.11. plkst.18 lekciju cikla «Cilvēka ceļš pa 
dzīvi» 4. nodarbība: Gars. Dvēsele. Miesa. Prasme 
palīdzēt sev pašam. Enerģētika un praktiski padomi 
veselības uzturēšanai caur plaukstām un pēdām. Lektore: Akvelīna 
Līvmane. Ieeja: Ls 3
• 9.10. – 4.12. fotogrāfiju izstāde, veltīta Ozolnieku tautas nama 
ēkas 70. gadskārtai.
•  11.11. plkst.15  Lāčplēša dienas pasākums – «Brīvības cīņām 
90!» pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem no bermontiešiem 
pie Skuju skolas pārbrauktuves. (Transports no Ozolnieku tautas 
nama plkst.14 40.)
• 15.11. plkst.18 Neatkarīgā teātra «Kabata» muzikāla komē-
dija Z. Zunde «Trīsgrašu omlete». Lomās: Zane Jančevska, Aīda 
Ozoliņa, Andris Daņiļenko, Zigurds Neimanis. /Ekskluzīva iespēja 
ieskatīties kādas muzikālas izrādes tapšanas gaitā. Jūsu ziņā būs 
novērtēt, kad šie – ar mākslu apsēstie cilvēki, ir patiesāki – uz 
skatuves, kur jāskandē svešu cilvēku sadomāti teksti, vai – nonākot 
savās ģērbtuvēs, kur var ļaut vaļu privātām emocijām…/  Ieeja: Ls 
3 (pensionāriem, skolēniem Ls 2)
• 17.11. plkst.19 svētku sarīkojums «Laikmetu griežos…», 
veltīts Latvijas 91. gadadienai un Ozolnieku tautas nama ēkas 70. 
dzimšanas dienai. Ieeja: brīva
Plkst.22 svētku balle. Ieeja: Ls 2 (Ieeja ar groziņiem, galdiņu 
rezervēšana līdz 12.11.)
• 20.11. plkst.18 lekciju cikla «Cilvēka ceļš pa dzīvi» 5. nodarbība: 
«Tīrā ķermenī - vesels gars!» Veselīgas ēšanas un attīrīšanās piere-
dze un ieteikumi. Lektore: Akvelīna Līvmane. Ieeja: Ls 3
• 21.11. plkst.15 koncerts «Retro promenāde». Ielūdz senioru 
kolektīvi: Rīgas VEF Kultūras pils jauktais koris «Vefieši» un deju 
kolektīvs «Sendancis», Jelgavas novada jauktais koris «Gaisma» 
un Ozolnieku TN deju kopa «Ozolnieki». Ieeja: brīva.
• 28.11. plkst.17 skanīgs dziesmu jubilejas vakars ««Niansei» 
- 5 un Ingūnas Lipskas radošās darbības Ozolniekos – 20 gadi». 
Mīļi aicināti nu jau izaugušie ansambļa «Puķuzirņi» dalībnieki un 
pārējie atmiņās kavēties gribētāji.

Informācija pa tālruni 26525350; 63050144, www.ozolnieki.lv

Aizsaulē aizgājuši:

Feodosija Beļecka (1932)
Artūrs Goba (1919)

 
(1922)
Velta Naumčuka (1941)
Marija Pospelova (1949)
Pjotrs Pospelovs (1941)
Agafija Semjonova (1935)
Aleksandra Ševcova (1912)
Kitija Vīnava (1929)

Sidrabenes pagastā
Jānis Irbe (1932)
Jānis Kļava (1940)
Raimonds Kārkliņš (1958)

• 12.11. plkst.: 18:30 – 
Ozolnieki Juniors – Metalurgs 2 (Baltkrievija)
• 13.11. plkst.: 13 – 
Ozolnieki Juniors – Metalurgs 2 (Baltkrievija)
• 14.11. plkst.: 16 – 
Ozolnieki/Monarch - SC Enerģija (Lietuva)
• 15.11. plkst.: 13 – 
Ozolnieki/Monarch – SC Enerģija (Lietuva)
• 25.11. plkst.: 18:30 – Ozolnieki Juniors – Gomeļa 2
• 26.11. plkst.: 13 – Ozolnieki Juniors – Gomeļa 2
• No 27.-29.11. – starptautiskas daiļslidošanas sacensības 
OZO WINTER CUP 2009

Ozo ledus hallē novembrī

Mīļi sveicam novembra jubilārus!
Atkal vienu dienu kalendārā rauju
Un par savu dzīvi domām ļauju klīst.
Laikam dienas skrējiens reizēm ir par strauju,
Laikam pārāk bieži ārā lietus līst.

Velta Biezvārde
Mirdza Niedre
Jevgenija Pavlova
Tamāra Gira
Valentīna Spektore
Alīda Stūrmane
Jeļizaveta Reiņikova
Leonija Straume
Juzefa Pukinska
Fjodors Sergejevs
Arvīds Šukevics
Leonīds Voliņecs

Sidrabenes pagasts
Rita Roze
Ērika Siņicka
Lidija Gross Novada dome

• 13.novembrī «Piektdiena 
13». Spēlēs grupa «Fortis»

• 18. novembrī plkst.14 
svētku pasākums par godu 18. 
novembra valsts svētkiem. Pasākumā piedalās aktieri Le-
ons Krivāns, Gunārs Placēns un dziedātāja Sandra. Ieeja 
bez maksas.

Novada domes vadība iedzīvotājus pieņem:

Domes priekšsēdētājs 
Ozolniekos katru pirmdienu no plkst.8 - 13; katru ceturt-
dienu no 15 - 19
Ānē mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā no plkst.10 - 12
Sidrabenes pagasta pārvaldē mēneša otrajā pirmdienā 
no plkst.15 - 17
Brankās mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no 15 - 17

Domes priekšsēdētāja atbrīvotais vietnieks 
Sidrabenes pagasta pārvaldē pirmdienās no 8 - 17 
ceturtdienās no 9 -19 

Izpilddirektors 
Ozolniekos pirmdienās no plkst.10 - 17 un ceturtdienās 
no 9 - 19, mēneša otrajā ceturtdienā no 11 - 19
Ānē mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā no 9 -11
Brankās mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā no 15 - 17
Sidrabenes pagasta pārvaldē mēneša pirmajā pirmdienā 
no 15 - 17

Savā un ģimenes vārdā pateicos  
Ozolnieku novada domei un darba veicējiem,  

kuri rekonstruēja iekārto tiltu pāri Misas upei.
Daina Kairova, Cenu pagasta «Mežmaļos»

O k t o b r a  s ā ku m ā 
noslēdzās LR 2.līgas 
Zemgales zonas čem-
pionāts.

 Šogad turnīrā bija pie-
teiktas septiņas koman-
das: FK «Tukuma brāļi», 
FK «Bauska BJSS», FK 
«JFC Dobele», FK «Jelga-
va BJSS», FK «Jelgava-2», 
FK «Ķekava/Auda» un FK 
«Ozolnieki».

Divu apļu turnīra  FK 
«Ozolnieki» izcīnīja devi-
ņas uzvaras un trīs reizes 
tika fiksēts neizšķirts re-
zultāts. Ar tik pārliecinošu 
sn iegumu t ika  i zc īn ī t s 
Zemgales zonas čempionu 

FK «Ozolnieki» 
Zemgalē labākie!

t i tuls .  Pēc turnīra  reg-
l amenta  zonu  as toņām 
labākajām komandām tiek 
dota  iespē ja  pac īn ī t ies 
par iekļūšanu LR 1.līgā. 
Izlozē nepaveicās un nācās 
mēroties spēkiem poten-
ciāli spēcīgāko Rīgas zonas 
čempionu FK «RFS/Fla-
minko». Diemžēl līdzīgā 
spēlē nācās piedzīvot pir-
mo zaudējumu šajā sezonā 
un izstāt ies  no turnīra 
izcīnot 5. vietu LR 2. līgas 
čempionātā.

 Paldies Ozolnieku no-
vada domei, trenerim un 
puišiem par sasniegto līdz 
š im augstāko rezul tātu 
FK «Ozolnieki» trīs gadu 

pastāvēšanas laikā.
F K  « O z o l n i e -

k i »  g o d u  a i z s t ā v ē j a 
E . B i t ā n s ,  J . G r e i d ā n s , 
K . K a ļ ķ i s ,  N . K a ļ ķ i s , 
A . O z o l s ,  K . B a l o d i s , 
A.Salmiņš,  G.Krūklīt is , 
M.Bičevskis ,  A.Rītel is , 
A.Vītoliņš, U.Ratkevičs, 
D.Tulinovs, J.Pucinskis, 
J.Ivanovs, M.Ismugalovs, 
D.Buglakovs,D.Azurman-
jans, treneris R.Štopis.

Veiksmīgus startus 
nākamajā sezonā!

Artis Rītelis,  
FK «Ozolnieki» 

kapteinis

Rudens... Ir klāt jaunā 
ziemas peldēšanas cienītāju 
sezona. Kārtējo reizi kluba 
«Jelgavas roņi» biedri satikās 
sporta kompleksā «Mālzeme». 
Laiks gatavoties dalībai Pasau-
les ziemas peldēšanas čem-
pionātā! Čempionāts notiks 
2010.gada 22. līdz 24.janvārī 
Slovēnijā Bledas pilsētā.

Ņemot vērā kluba biedru 
panākumus dažāda līmeņa 
sacensībās, klubs ir reģis-
trēts Pasaules roņu asociācijā 
Somijā.

Nesen sporta kompleksā 
«Mālzeme» viesojās starp-
tautiskās ziemas peldēšanas 
asociācijas (IWSA) (Interna-
tional Winter Swimming As-
sociation) prezidente MARIJA 
YRJO KOSKINEN. Preziden-
te izmantoja iespēju iepazī-
ties ar kluba «Jelgavas roņi» 
darbību un sporta kompleksa 
«Mālzeme» menedžmentu. 
Kopā ar prezidenti bija arī 
viesi no Lielbritānijas – ve-
cākā roņu kluba «Serpentine 
Swimming Club» pārstāvji 
(CLARE DOYLE un MARK 
PICKERSGILL), kurš atrodas 
karaliskajā Londonas parkā. 
Papildus iepazīšanās misijai, 
viesi un kluba locekļi apsprie-
da jautājumu par pasaules zie-
mas peldēšanas čempionāta 
rīkošanu Latvijā, kurš varētu 
notikt 2012.gadā.

Aleksandrs ščogoļevs, 
Sporta kluba  

«Mālzeme» direktors  

Atklāta 
jaunā «roņu» 
sezona!


