Kā parakstījāmies par
Satversmes grozījumiem
Ozolnieku novada iedzīvotāji vienmēr izcēlušies ar augstu sabiedriskās
apziņas līmeni un aktīvu rīcību.
Par grozījumiem Satversmē novadā
varēja parakstīties trīs vietās: Ozolniekos, Brankās un Ānē.
No 5329 balsstiesīgajiem vēlētājiem
par grozījumiem Satversmē ir parakstījušies 831 iedzīvotājs: Ozolniekos

– 589, Brankās – 155, bet Ānē - 76.
Vienpadsmit novadnieki tika apmeklēti mājās, balstoties uz viņu
iesniegumiem.
Ānē vēlēšanu iecirknis, reizē arī
parakstīšanās vieta, tika izveidota
nesen. Par to ir jāpateicas pašvaldības
iniciatīvai. Ideja ir sevi pilnībā attaisnojusi, jo ānenieki arvien vairāk izmanto

radīto ērtību – paust savu attieksmi
dzīvesvietas tuvumā.
Valstī savāktais pilsoņu parakstu
skaits (par aptuveni 40% vairāk, nekā
bija nepieciešams) ir pietiekams, lai
ierosinātu Saeimai izdarīt grozījumus
Satversmē.
Guntis Dukurs,
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Neapmierina attieksme pret tautu
Parakstīties par to, lai LR Satversmē varētu ierosināt veikt grozījumus,
Ozolnieku pagasta parakstu vietā
ieradās Liedskalniņu ģimene.
Jadvigas kundzi neapmierinot
daudz kas: valdības rīcība attieksmē
pret pensionāriem, sociālā situācija
valstī vispār, bet īpaši – medicīnā:
«Visu laiku asinsspiediena zālēm
bija atlaides, bet ministrs Gundars
Bērziņš atlaides noņēma.»
Kritiski pret valdību noskaņots arī
dzīvesbiedrs Valdis Gunārs: «Deputātiem Saeimā ir jādomā, jāstrādā,
nevis, kā redzu, laiku iznieko ar spēlītēm mobilajos telefonos.
Kādi ir Šlesera ceļi? Daudzviet bedru dēļ var dabūt galvas traumu!
Parakstos, lai «spice» sāk domāt
par tautu, nevis tikai par savām kabatām un vēderu.»

Būsim aktīvi
Spodrības
mēnesī!
Visā Latvijā no 10.aprīļa
izsludināts Spodrības mēnesis.
Novadā ir daudz vietu, kur ir
jāpieliek roka. Piemēram, ejot
jebkurā virzienā no Ozolnieku
vidusskolas, darāmā pietiks. Kāda
izskatās gājēju tiltiņa pāri Iecavai
apkaime? Papīri un izmētātais fasējums liecina, ka šādus kārumus
galvenokārt bauda bērni.
Aicinām skolēnus, iedzīvotājus
un ikvienu sakopt ne tikai savu
pagalmu, firmas teritoriju, sporta
laukumu utml., bet pavērties arī aiz
žoga. Samēslotas grāvmalas ir mūsu
pašu novadnieku roku darbs.
Novada
saimniecības daļa

Pastiprināti pārlūkosim
lauku teritorijas
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visiem iespējamiem līdzekļiem brīdina par
kūlas dedzināšanas ļaunumu
un sekām.
Iedzīvotāji ir informēti, ka par kūlas
dedzināšanas izraisītu ugunsgrēku
zemes īpašniekam (valdītājam) tiks
sastādīts administratīvais protokols un
viņš var sagaidīt sodu līdz Ls 100, bet
juridiskām personām līdz Ls1000.
Par kūlas dedzināšanu naudas sods
ir no 200 – 500 latiem vai arī administratīvs arests.
Šogad novada pašvaldības policija
īpaši pievērsīsies lauku teritorijām.
Pārlūkosim, vai neapstrādātās platības tiek nopļautas. Ja konstatēsim,
ka tur tiek dedzināta kūla, virzīsim
lietu procesuālā kārtībā tālāk, lai

lauksaimnieki, pretendējot uz subsīdijām, ciestu materiālus zaudējumus – nesaņemot pilnībā paredzēto
finansējumu.
Cenu pagastā ir diezgan daudz
zemes īpašnieku, kuri pratuši tikt pie
hektāriem lielas zemes, bet kopt to
pat nedomā. Ar savu nevīžību, slinkumu vai mantas kāri (gan izdevīgi zemi
pārdošu!) šādi lauksaimnieki degradē
lauku vidi, grauj novada tēlu, mazinot
ainavisko pievilcību.
Paskaties uz tīrumu un pļavu, un
zināsi, ar kādu saimnieku tu runā...
Te īsti vietā ir sakāmais: «Vīru skata
pēc cepures».
Saimniek, kāda ir tava «cepure?»
Arnis Joma, novada
pašvaldības policijas
priekšnieks

Dienas,
kad paceļams
LR valsts karogs
Tuvākajā laikā mūsu valsts
karogu pie ēkām nāksies pacelt
visai bieži. Nepiemirsīsim to
izdarīt, kā arī pārliecināties,
kādā kārtībā ir karogs un karoga
turētājs.
16.II Lietuvas Republikas Neatkarības dienā
24.II Igaunijas Republikas Neatkarības dienā
25.III Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienā*
1.V LR Satversmes sapulces sasaukšanas dienā. Darba svētkos
4.V LR Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienā
14.VI Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienā*
17.VI LR okupācijas dienā*
4.VII Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienā*
11.XI Lāčplēša dienā
18.XI LR proklamēšanas dienā
decembra pirmajā svētdienā
- pret Latvijas tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas dienā*
* sēru dienas, karogi jāizkar ar sēru
lentēm
Novada dome

Visi uz
velotūri!

Kā katru gadu, arī šogad
notiks lielā velotūre. Devīze
«Iepazīsim topošo novadu!»

«OA» jau informēja par Sidrabenes
pagasta vēlmi iekļauties Ozolnieku
novadā, tāpēc šoreiz tiks iepazīta
Sidrabenes puse.
Ceļš vedīs gar Iecavas un Lielupes
upi, gar prezidenta J.Čakstes «Aučiem» un garām brīvības cīņu piemineklim pie Vareļu kapiem. Aplūkosim
Medību torni Tetelē, kas ir vēsturisks
piemineklis.
Izbaudīsim pavasara burvību dabā:
putnu dziesmas, plaukstošu lapu
smaržu, ūdens plūduma pievilcību.
Pulcēsimies 17.maijā plkst.10
pie Ozolnieku spor ta
centra!
Novada
dome
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Novada domes
aprīļa sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt novada domes 2007.
gada pārskatu.
- Apstiprināt novada domes sociālā dienesta un sociālo lietu
komitejas 7.04.08. sēdes protokolu
Nr.7 par trūcīgas ģimenes statusa
piešķiršanu, sociālo pabalstu un
brīvpusdienu piešķiršanu Ozolnieku novada maznodrošinātajām
ģimenēm:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas, sedzot
tās 100% apmērā vienam skolēnam:
no 01.04.2008.- 31.05.2008.
1.2. Segt uzturmaksas atlaides
Ozolnieku novada diviem trūcīgo
ģimeņu bērniem 100% apmērā: no
01.04.2008. – 30.06.2008.
1.3. Pabalsti veselības stāvokļa
uzlabošanai (Ls 450) sešpadsmit maznodrošinātiem iedzīvotājiem.
1.4. Piešķirt Ls 45 vienam aizbildnības bērnam.
1.5. Piešķirt (Ls 795) trim aizbildnības bērniem.
Piešķirt (Ls 1010) divām ģimenēm
ārkārtas situācijā.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Atļaut slēgt PII «Bitīte» uz remonta laiku no 2008.gada 25.jūnija
līdz 2008.gada 4.augustam.
- Finansiāli atbalstīt SK «Rīgas
2008.gada I. ceturksnī novadā
ekspluatācijā pieņemto objektu
saraksts

2008. gada aprīlis
Saimnieciskās aktivitātes

Novērsti aizsērējumi
Spēcīgo lietus gāžu dēļ Ozolnieku ciemā applūda daudzu namu pagrabi.
Aizsērējušās gūlijas un uztvērējakas nespēja uzņemt lielo daudzumu virsūdeņu, tas netika novadīts tālāk uz grāvjiem.
Pašvaldībai izlīdzēja specializēta tehnika no Jelgavas, kas veica lietusūdeņu
favorīts» audzēkņa piedalīšanos BMX kanalizācijas sistēmas skalošanu.
Eiropas čempionātā Vācijā un Pasaules čempionātā Ķīnā.
Remontēs divus gājēju tiltiņus
- Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem:
«Jaunlejas», «Vecupnieki», Muižnieku
iela 9, Alejas iela 19, (Cenu pag.).
- Piešķirt atdalāmajiem zemes
gabaliem jaunus nosaukumus: «Klīveri», «Unguri», «Lieplejas», «Odiņi»
(Cenu pag.).
- Piekrist nekustamo īpašumu
sadalīšanai.
- Apstiprināt līgumu starp novada
domi un SIA «Ozolnieku KSDU»
«Projekta dokumentācijas izstrādei
ūdenssaimniecības attīstībai Ozolnieku novadā».
- Noteikt apsaimniekošanas maksu
Ozolnieku novada daudzdzīvokļu
mājās, kuras apsaimnieko SIA «Ozolnieku KSDU»:
1.1 labiekārtotos dzīvokļos – 0,25
Ls/m²;
1.2.dzīvokļos ar daļējām ērtībām
– 0,20 Ls/m²;
Gājēju tiltiņš pāri Iecavai aiz Ozolnieku vidusskolas ir kļuvis bīstams. Koka
1.3.nelabiekārtotos dzīvokļos 0,13 dēļi ir savu laiku nokalpojuši, vietām tie ir satrunējuši vai izpuvuši.
Ls/m²
Ir nepieciešams apsekot arī metāla konstrukciju stāvokli.
2. Noteiktās maksas stājas spēkā
Tiltiņu izmanto daudz iedzīvotāju. Objekts ir nozīmīgs, tāpēc remontdarbi
ar 2008.gada 1.jūniju.
ir iekļauti šī gada darba plānos.
- Finansiāli atbalstīt sportista dalību
Vēl šogad paredzēts remontēt gājēju tiltiņu pāri Misas upei pie Mušķu kapiem.
mototriāla sacensībās Polijā.
Abu tiltu sakārtošanai ir paredzēts attiecīgs finansējums.
Izsniegtas būvatļaujas

Dzīvojamās mājas kopā – 8, t.sk.
jaunas – 4
Dzīvojamās mājas – 19,
Saimniecības ēkas – 3
t.sk. jaunas – 18
Ceļi un laukumi – 2
Rūpnieciskās ražošanas ēkas,
Noliktavu ēkas – 2
noliktavas – 1
Inženiertīkli – 1
Pašizklaides pasākumu būves
Pašizklaides pasākumu būves
–1
–1
Satiksmes un sakaru objekti – 1
Kopā izsniegtas būvatļaujas – 17
Inženiertīkli – 4
2008.gada I. ceturksnī ir notikuKopā pieņemti ekspluatācijā – šas 11 būvvaldes sēdes, kurās kopā
26 objekti
izskatīti 40 jautājumi.
Antons Rampāns,
būvvaldes vadītāja vietnieks

Grāvjus ir jākopj!
Novadā ļoti aktuāla problēma
Piepalīdz arī bebri, kurus zemes
ir aizauguši grāvji, kas atrodas intensīvās apsaimniekošanas laikā
zemes īpašnieku teritorijās.
vispār nemanīja.
Grāvji apaug ar krūmiem un pat
Kādreiz grāvji bija kolektīvo saim- visai iespaidīga izmēra kokiem. Izniecību un valsts piederībā.
plešas kārklājs.
Bijušais meliorators un galvenais
Agrāk caurteka bija grāvja sastāvinženieris Zigrīds Bērziņš situāciju daļa. Tagad, ja grāvi šķērso pašvaldīvērtē: «Kādreiz bija speciālas orga- bas ceļš, tad caurteka ir pašvaldības
nizācijas, kuru pienākumos ietilpa īpašums, kuru tai arī ir jākopj. Kā
grāvju aprūpe. Lielās politikas kais- sakopt caurteku, ja nekoptais grāvis
lību virpuļos tika piemirsts «sīkums» ir pilns ar ūdeni?
- grāvis. Noteicošais kļuva viedoklis,
Kādreiz drenētie lauki daudzās
ka privātīpašnieks atrisinās visas vietās pārpurvojas, aizaug gan ar
problēmas.
krūmāju, gan pat ar niedrēm.
Sadalot zemi, robežu novilka pa
Nekopjot grāvi, paaugstinās gruntsgrāvja vidu. Tā grāvji iemantoja vairā- ūdens līmenis, samazinās nestspēja
kus, un pat lielāku skaitu zemes īpaš- zem ēkām, cieš jau tā sliktā ceļu
nieku. Ja kādā posmā grāvis nefunk- kvalitāte. Problemātiska kļūst lielas
cionē, tad augšup no šīs vietas kāda kravnesības automašīnu pārvietošacita teritorija pārvēršas slīkšņā.
nās, jo īpaši pa lauku ceļiem.»

Nomainīti logi
Ozolnieku pagasta Rīgas 29. namā nomainīti visi logi.
Jaunus logus, pateicoties pašvaldības ieguldītajam finansējumam, ieguvusi
bibliotēka, Infocentrs un ārsta prakse.
Speciālisti atzīst, ka SIA «JVMD» darbus veikusi teicamā kvalitātē.
Lasītājs

Kur bērt izdedžus?
Mūsu mājās ir nolietojusies lielā
Mazgabarīta tvertne neder, neatkritumu tvertne no metāla. Sa- apmierina arī plastmasa, jo jāber
rūsējošās vietā vēlējos iegādāties ogļu izdedži.
jaunu, taču SIA «KULK» tādas vairs
Kur bērt izdedžus? Vēlētos sanepiedāvā, esot pāriets uz plastmasas ņemt pašvaldības atbildi.
ražojumiem.
Namsaimniece

Par stāvvietām invalīdiem
Kas jāzina, lai saņemtu invalīdu stāvvietu izmantošanas
karti?

Invalīdi, kuriem ir autovadītāja apliecība vai pārvietojas kā pasažieri:
- jādodas uz tuvāko Ceļu satiksmes
drošības direkciju (CSDD), līdzi ņemot
jau esošo VDEĀK izziņu par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta
transporta izdevumu kompensēšanas
saņemšanai.
- personas apliecinošu dokumentu,
- 3x4 cm fotogrāfiju.
Par kartes izsniegšanu jāmaksā
Ls 0,59.
Zināšanai: ar 01.01.2008.g. invalīdiem, kuru invaliditātes izziņā ir norāde
«nepieciešama kopšana» vai «kopjams»,
to izsniedz bez viņa klātbūtnes uz
invalīda vai viņa likumiskā pārstāvja

iesnieguma pamata.
Tiem invalīdiem, kuriem ar invaliditāti
izsniegtajos VDEĀK dokumentos nav
atzīmes «kopjams», jāiesniedz VDEĀK
iesniegums un ārstējošā ārsta nosūtījums uz ekspertīzes komisiju īpašas
kopšanas nepieciešamības noteikšanai.
Lai saņemtu jauno pabalstu Ls 100
mēnesī, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūrā jāiesniedz: minētais VDEĀK
atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, invaliditātes izziņa, personu
apliecinošs dokuments.
Papildu informācijai par atzinuma
saņemšanu var vērsties tuvākajā
VDEĀK vai pa informatīvo tālruni
7614885. Savukārt par pabalsta piešķiršanu – jebkurā VSAA nodaļā vai
zvanot uz VSAA bezmaksas tālruni
78001015.
Vladislava Lipšāne,
sociālā dienesta vadītāja
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Lauki. Ražošana

Uzņēmums lauksaimnieku interesēs
Pavisam nesen bijušās Cenu
pagastmājas tuvumā bija kāds
Dieva pamests stūrītis – krūmājs, drazu kaudzes. Tikai gada
un 3 mēnešu laikā ir tapusi moderna, acij pievilcīga ražotne.
Ar sakopto vietu ieguvējs ir novads,
taču vislielākais – lauksaimnieki.
SIA «Valtek» projektu vadītājs Juris
Narubins pauž ar pašapziņu: ««Jaunbērzi» ir lauksaimniecības tehnikas
izstāžu, novietnes un servisa centrs
vienuviet. Izcila priekšrocība – izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis. Tāpēc arī
tieši Brankās, ar pašvaldības atbalstu
ir izveidota pasaulē pazīstamās firmas
«Valtra» pārstāvniecība Zemgales
zonā. Zemnieks, iegādājoties mūsu
tehniku, veic investīcijas savā ražošanas procesā ar pārliecību, ka viņa
sadarbības partneris ir uzticams un
drošs.»
Uzņēmuma loģistika ir izveidota
pārdomāti, tā ir ērta, elastīga. Serviss
tiek nodrošināts ātri, jo centrālā rezerves daļu noliktava tepat «pa rokai».

Kvalificēti speciālisti spēj operatīvi
risināt jebkādas ar tehniku saistītas
«ķibeles». J.Narubins: «Profesionāla
servisa vērtību spēj novērtēt katrs
zemkopis, īpaši sējas vai ražas novākšanas laikā. Ne mazāk svarīgi, lai
tehnika, pareizi apkalpota, ne brīdi
neatteiktu. Tas viss rezumējas faktā,

ka aizvadītajā gadā traktoru tirdzniecībā Rietumeiropā «Valtras» traktori ir
līderpozīcijā! Latvijā vien pārdoti 206
jauni traktori.»
Speciālistu atzīta patiesība – to, kas
Eiropas vecajās zemēs ir sasniegts
pusgadsimtā, Latvijas zemnieki «iedzinuši» 20 gados. Tāpēc pat paši pēdējie «Valtras» tehnikas modeļi mūsu
laukos nav pārsteigums.
Pārdošanas politika «Jaunbērzos»
ir pietuvināta dažādām interesēm un
vajadzībām – te ir iespējama vecās
tehnikas apmaiņa pret jaunu.
«Valtras» traktors ir vistālāk ziemeļos ražotais traktors, piemērots
darbam skandināvu zemītes skarbajos
apstākļos. Tā ir droša garantija par tehnikas uzticamību kā Latvijas tīrumos,
tā arī mežos. Par traktoru universālo
dabu ir pārliecinājies zemnieks Gundars Liepa, kura mašīnparkā ir vairāki
šīs firmas traktori: «Tehniku izmantoju
kā mežā, tā lauku darbos. Pieredze pārliecina. Īpaši pielāgot meža darbiem to
nenākas. Tāpēc arī esmu šīs «Valtras»
klients.»

Pie traktora viegli var pievienot
frontālo iekrāvēju, kā arī ekskavatoru
rakšanas darbiem.
«Valtra» ir arī specializētās meža
izstrādes tehnikas importētājs Latvijā.
Vēl cita joma – specializēta tehnika,
kas ir nepieciešama komunālo dienestu darbībā. Tiek ražota arī kūdras
ieguves tehnika – ar to, piemēram,
strādā SIA «Laflora».
Taču viss sākas ar konsultāciju,
kad klients ierodas centrā, lai gūtu
informāciju.
Atbildes tiek gūtas uz visdažādākajiem jautājumiem: kādi ES fondu
piedāvājumi patlaban ir spēkā, to
piemērotība konkrētai saimniecībai,
kā tiek veikts finansējums, optimālā
tehnikas piemērotība, lai investīcijas
tiktu izmantotas pareizi un iespējami
lietderīgāk, uzņēmumu ekonomiskā
analīze u.t.t.
Ja agrāk zemnieka stiprais balsts
bija zirgs, tagad – universāls traktors. Pirms tā iegādes ir svarīgi
pārliecināties, «kā zirgam ar zobiem»...

Atbalsts aktivitātei, ne eksistencei
Konferencē par Latvijas
lauksaimniecības mērķiem
un uzdevumiem tika izlemts:
turpmāk valdība atbalstīs lauksaimnieciskās produkcijas
ražošanu.
Līdz šim Zemkopības ministrijas
(ZM) nostāja bija svārstīga – starp
vēlmi atbalstīt dzīvesveidu laukos
un lauksaimnieciskās produkcijas
ražošanu.
Ministrs Mārtiņš Roze par lauku
ražošanas virzītājspēku atzīst cilvēku,
viņa gribu un spēju darboties tirgus
orientētā virzienā.
ZM izvirzījusi saukli: «Lauksaimniecība ir bizness, nevis dzīvesveids!»
Uz valsts palīdzību turpmāk var
cerēt vienīgi tie zemnieki, «kuri
lauksaimniecībā saskata iespējas un
kuriem ir skaidri nākotnes plāni.»
M.Roze saskatot dažādus ceļus, kā
attīstīties. Izšķirošais esot idejas un

nākumi ir atkarīgi no ražošanas un
pārdošanas sistēmas, nevis vairs no
katra indivīda atsevišķi.
Zemkopības ministrs apliecināja,
ka «ikviens saimnieks var saņemt
atbalstu no valsts un ES», taču nedrīkstot pieņemt kādu lēmumu tikai
tāpēc, ka tam tiek piešķirts atbalsts.
Ražošana ir jāplāno ilgtermiņā, citādi
rezultātu nebūs.
Finansējums, kāds tas patlaban ir
no nacionālā un ES budžeta, nebūs
mūžīgs – arī tādu patiesību apliecināja
ministrs.
Integrētā pieeja ražošanai tika ilustrēta ar piemēru: pa vienām durvīm
ienāk ražošanas resursi uzņēmumā,
bet pa otrām tirgū tiek piedāvāts
produktu komplekss.
Latvijā ir lieli zemes resursi. Iekļaujoties Sidrabenes pagastam
novadā, lauksaimnieciskās ražošanas
apņēmība tās īstenot. Katra situācija Nepieciešama ir prasme reaģēt uz jautājumi kļūs īpaši nozīmīgi.
ir prasmīgi jānovērtē. Būtisks as- pārmaiņām tirgū.
Anna Veidemane
pekts ir lauksaimnieku kooperācija.
Zemkopība nenes ātru peļņu. Pa-
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Uzņēmējdarbība

Novadā jauna ražotne
Novadā darboties sākusi
jauna ražotne.
SIA «Mebelier» ir kokapstrādes
uzņēmums, kura galvenais darbības
virziens ir biroja mēbeļu ražošana no
KSP un MDF plāksnēm.
Uzņēmuma mērķis ir piedāvāt
klientiem kvalitatīvas, funkcionālas
mēbeles un precīzu pasūtījuma izpildes laiku.
«Mebelier» direktoram ir populārs
uzvārds – Petrovs, bet vārds – reti
īpatns. Savulaik tikai «mazas kļūdīšanās» dēļ Pēteris pasē pārtapa par
Peteru.
Peters Petrovs bija pretīmnākošs
sarunai par to, ko īsti ražo Cenu pagasta «Avenēs».
Vienu gan pamana ikviens: rūpīgi
sakopto ražotnes apkārtni.
- Ražotāji sūdzas par grūtībām,
visur tiek piesaukta augstā inflācija, bet te... uzsākta ražošana!
- Mēs negaidām labākus laikus,
mēs vienkārši strādājam! Pat tad, ja
uzņēmējdarbība ir apsīkusi, ir firmas,
kas pamet Latviju, bet paies laiks, un
ekonomiskā situācija uzlabosies. Taps
biroji, tiem būs vajadzīgas mēbeles.
Bet arī tagad pēc tām jau ir reāla
nepieciešamība.
- Kā ir ar specializētām, ražotnēm, kuru produkcija ir biroja
mēbeles?
- To ir ne mazums, konkurence ir
diezgan liela, arī kaimiņvalstīs.
- Kā dzima ideja pievērsties
izstrādājumiem no koka?
- Mana pirmā specialitāte ir galdnieks. Koks man ir mīļš.
- Būt galdniekam, bet izvērst
uzņēmējdarbību, nodarbinot 12
strādājošos, nav viens un tas pats.
Bez laba menedžmenta nekas
nesanāks. Radīt mēbeli nozīmē
arī skicēt, veidot modeļus, orien-

Valdošajā
koalīcijā
nevienprātība
Saeima pieņēmusi pirmajā lasījumā likumprojektu «Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums».
R ajonu pašvaldību reorganizācijas likums noteiks kārtību,
kādā tiks reorganizētas rajonu
padomes.
Iebildumi pret likumprojektu ir
Zaļo un zemnieku savienībai, kas
deputātus aicina pieņemt savu
alternatīvu likuma variantu.
Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēdis Andris Jaunsleinis atzīst, ka reorganizācijas likumprojekts piedzīvos daudz grozījumu,
diskusijas būs smagas.
Kas notiks ar rajona padomēm,
tās funkcijām? Jautājums paliek
atklāts.

tēties ergonomikā...
- Citos apstākļos varbūt es būtu
kļuvis par dizaineri. Sirds vienmēr
vilkusi uz mākslas pusi: zīmēt, grafiski veidot.
Galdnieka iemaņas ir veidojušas
racionālo spriest spēju, piemēram,
lai novērtētu kādas mēbeles kvalitāti.
Un tā ir tik ļoti atšķirīga.
- Biroja mēbeles savā funkcionalitātē ir visai nosacītas, pamatos
dominē lietišķums. Gara lidojumu
diez vai te var izvērst...
- Lai arī primārais ir konkrēta mēbeles funkcija, tomēr tai var piešķirt
individuālu rokrakstu. Arī katram
ražotājam ir sava individualizēta
koncepcija.
Mēs savā firmā mēbeles pilnībā
ražojam paši – gan koka, gan metāla
daļas. Noliktavā uzkrājas pusfabrikanti.
Viens no menedžmenta principiem
mums ir veikt pasūtījumu operatīvi.
To arī darbā īstenojam.
Mēbeļu sortimenta ziņā birojos
valda daudz līdzības: ir nepieciešama
darba virsma, ērts sēdeklis, mēbele,
kur ievietot dokumentus.
- Kāds ir dialogs ar pasūtītāju?
- Ja kāds pauž vēlmi iekārtot biroju, mēs lūdzam pasūtītājam atsūtīt
viņa vēlmes un tehniskās iespējas.
Izvērtējot iespējas un nosacījumus,
veidojam piedāvājumu. Ja tas pasūtītāju apmierina, pasūtījumu izpildām
bez kavēšanās. Ražošanas sistēma ir
tā organizēta, ka mūsu rīcībā allaž ir
visi nepieciešamie pamatelementi, ar
kuriem, tos attiecīgi salāgojot, spējam
veidot lielu daudzveidību, variēt papildaprīkojumu. Skapjiem, piemēram,
ir iespējamas vismaz 20 variācijas.
- Esat uzstādījuši ļoti augstu
kvalitātes latiņu. Lielā mērā to
nosaka izejmateriāls.
- Komplektāciju materiālus ie-

vedam no Vācijas, tie tiešām ir ļoti
augstvērtīgi, lai ražotu kvalitatīvus
izstrādājumus.
Moderna ir mūsu ražošanas bāze.
Kas ir ne mazāk svarīgi – kvalificēts
darbaspēks. Pie darbagaldiem pasūtījumus izpilda šo tehnoloģiju labi
apguvuši strādnieki, bet procesus
vada zinoši inženieri.
Attiecībā uz kvalitāti nekādu nolaižu nedrīkst būt nevienā ražošanas
posmā, pat ne mēbeļu iepakošanā un
piegādē patērētājam.
- Tas noteikti kāpina izstrādājuma cenu.
- Cenu un kvalitāti cenšamies līdzsvarot. Konkurences apstākļos vinnēt
var tieši ar kvalitāti.
- Vai kvalitatīvo priekšrocību ir
apzinājies klients?
- Noteikti! Citādi diezin vai daļa
klientu veiktu atkārtotus pasūtījumus. Tieši tas ir kvalitatīva darba
apliecinājums.
- Diez vai neizjūtat inflācijas
smago ķetnu...
- Inflāciju izjūt visi ražotāji, arī mēs.
Piegādātāji, atsūtot materiālu izcenojumus, regulāri «iepriecina» ar cenu

paaugstinājumu.
Mēs cenšamies saviem ražojumiem
cenas nepacelt, bet meklējam iespējas ražot vairāk un lētāk. Protams,
saglabājot augstu kvalitāti.
- Jūsu kā direktora vadības
principi? Arī tam ir rezultatīva
nozīme.
- Noteikti ne vienvadība! Mums ir
komandas darbs, ko šodien pasaulē
sauc par teamjob. Saskaņotai komandai ir jāapzinās mērķi, katram izjūtot
savu personīgo atbildību.
Priekšniekam līderim ir jānosaka
virzība uz mērķi. Ražošanu, manuprāt, jāorganizē pēc bišu saimes
darbības principa.
- Rītdienas vīzija?
- Strādāt un pelnīt, lai varētu iegādāties visjaunākās iekārtas, attīstīt
modernas tehnoloģijas.
- Vai neesat iekļuvis darbaholiķos?
- Nē, nē! Esmu tāds airētājs, kuram
viena roka tur airi, bet otra atpūšas.
Vaļaspriekam, ģimenei ir jālīdzsvaro
ieguldījums darbā.
Anna Veidemane

Pasākums noteiktām
personu grupām
Uzņēmumu vadītāji var radīt subsidētas darba vietas,
ietaupīt budžeta līdzekļus, ja
iesaistīs divu grupu bezdarbniekus, kuri noteikti iniciatīvā
«Pasākums noteiktām personu
grupām».
Iesaistāmie mērķa grupu bezdarbnieki:
• Neizdevīgie darbinieki:
personām, kuras nav sasniegušas
25 gadu vecumu vai kuras beigušas
pilna laika studijas ne agrāk kā pirms
diviem gadiem un vēl nav atradušas
pirmo pastāvīgo algoto darbu;
personām, kuras nav ieguvušas
vidējo izglītību vai līdzvērtīgu izglītību;
personām, kuras ir vecākas par 50
gadiem;

personām, kuras vēlas sākt strādāt vai atsākt darbu un, kas vismaz
divus gadus nav ne strādājušas, ne
mācījušās, jo īpaši personām, kuras
pārtraukušas strādāt sakarā ar grūtībām apvienot profesionālo darbu ar
ģimenes dzīvi;
ilgstoši bez darba esošām personām, t.i., personām, kuras iepriekšējo
16 mēnešu laikā bijušas bez darba 12
mēnešus vai – gadījumos, kad personas nav sasniegušas 25 gadu vecumu
– personas, kas iepriekšējo 8 mēnešu
laikā bez darba bijušas 6 mēnešus;
personām, kuras nav atradušas
pirmo pastāvīgo algoto darbu, kopš
piemērota brīvības atņemšana vai cits
soda veids;
personām, kurām ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu
atkarība;

personām, kuras dzīvo vienatnē
un gādā par vienu vai vairākiem
bērniem;
personām, kuras ir migrējoši darba ņēmēji, kuri iebrauc, ir iebraukuši, vai dzīvo
kopienā, lai tur atrastu kādu darbu;
personām, kuras ir mazākumtautības pārstāvji kādā dalībvalstī
(pastāvīgie iedzīvotāji), kurām ir
jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās zināšanas vai profesionālā
pieredze, lai palielinātu savas iespējas
iegūt pastāvīgu darbu;
• Personas, kurām noteikta invaliditāte (persona uzrāda invaliditātes
apliecību) vai personas, kuras cieš no
atzītas nopietnas fiziskas, garīgas vai
psiholoģiskas neveselības (izziņā apliecinājis ģimenes vai ārstējošais ārsts
(turpmāk – bezdarbnieki – invalīdi).
Nodarbinātības Valsts aģentūra
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Kāds bijis Īrijas vilinājums?
Kasparu Bajāru atkal var
sastapt Ozolniekos. Divarpus
gadi pavadīti svešatnē. Par
šo laiku un gūtajām atziņām
«OA» stāsta 22 gadus vecais
jauneklis.
- Latvijā atgriezos kopā ar brāli Aiva
ru, kurš Īrijā nostrādāja 7 gadus.
Abi strādājām celtniecībā – brālis
flīzēja, es piepalīdzēju mūrniekiem.
Uz Īriju devos tūlīt pēc vidusskolas
beigšanas, protams, ka nekādas specialitātes man nebija. Biju dzirdējis, ka
ārzemēs itin viegli var nopelnīt lielu
naudu. Un vēl sveša puse, iespēja būt
patstāvīgam, vai nav jauks vilinājums?
Dzīvojām ar brāli aptuveni tādā pat
ciemā kā Ozolnieki, 30 – 40 km no
galvaspilsētas.
Sākumā liku laminātu. Nepatika.
Sameklēju mūrniekus, pie viņiem
arī paliku.
Paši īri ir ļoti labvēlīga tauta. Laipni
saveicinās ar ikvienu ciema cilvēku,
pat ja nepazīst. Atvērti! Smaidīgi! Izņēmumi ir vienmēr un visur, vienreiz
visai smagi cietu no īru kaušļiem.
Valsts ir pilna ar cittautiešiem, īpaši
daudz ir poļu. Ja poļu mūrnieki dempingo, gatavi strādāt par kapeikām,
skaidrs, kāpēc īru attieksme pret
poļiem nav no labākajām. Vēl arī tas,
ka poļi necenšas mācīties valodu.

Mēs, latvieši, turējāmies kopā,
svinējām Jāņus. Ar pāris draugiem
reizē atgriezos Latvijā, citi to vēl darīs. Tagad uz Īriju dodas daudz mazāk
latviešu. Protams, ka ne visi mūsu
tautieši atgriezīsies dzimtenē. Es
rēķinu, ka aptuveni puse aizbraukošo
tur arī paliks.
Strādātprasme Īrijā tiek novērtēta.
Mans atalgojums kāpa visai jūtami.
Sākumā tas bija savas četras reizes
augstāks nekā Latvijā, bet tagad

celtniecībā Latvijā ir aptuveni līdzvērtīga alga.
Ar ko saistīsies manas atmiņas par
īru zemi?
Ar atšķirīgo dabu, siltāku klimatu.
Meitenes gan nevar salīdzināt ar mūsējām. Latvietes ir daudz foršākas!
Nepatika, ka katru otro dienu
lija, bija vējš. Ēšana arī sliktāka, tur
cilvēki lielā mērā pārtiek no pusfabrikātiem. Man ļoti kārojās rupjmaize
un laba gaļa.

Svētdienās, ja gribi nokļūt pilsētā
– problēmas. Atliek ņemt taksometru.
Īrijā jutos kā pagaidu dzīves situācijā, jo sapratu, ka uz mūžu tur nepalikšu. Tas bija kā piedzīvojums: sveša
vide, nauda kabatā, rūpju nekādu!
Ļoti maldās tie, kuri iedomājas, ka
visi no Īrijas atgriežas ar naudas maisu. Ja kāds arī atved krietnu žūksni,
tad viņš ir cītīgi rāvies darbā no 6 rīta
līdz 6 vakara, ēdot tikai makaronus.
Īri dzīvo ar kredītiem, lai arī pelna
labi. Ģimenes mājiņas būve ar trim
guļamistabām un viesistabu izmaksā apmēram 350000 eiro. Par savu algu ne īru
amatnieks, ne skolotājs pie šādas mājiņas
netiek. Kredīti tur ir dzīves stils.
Ko darīju brīvajā laikā? Vai nu bāra
apmeklējums, vai brauciens uz pilsētu, videospēles, kārtis, kinofilmas,
futbols.
Kādreiz latvieši brauca uz Īriju,
bija laimīgi, ka dabūja darbu bārā vai
viesnīcā. Tagad visiem saku, ka tādas
naudas dēļ nav jādodas uz ārzemēm.
Cita lieta: ja ir perfekta angļu valoda,
augsta profesionālā kvalifikācija. Taču
tad normāli dzīvot var arī tepat.
Atgriežoties Ozolniekos pārsteidza
lielās izmaiņas. Būvē visās malās!
Es zinu, ka savai dzīvei pamatus likšu Ozolniekos. Zvaigznes spīd visur,
bet visspožākās tās tomēr ir Latvijā!

Tu aizbrauc, bērns paliek...
Kas jāzina vecākiem, kuri
dodas darbā uz ārvalstīm
Ko darīt?
• pastāsti bērnam saprotamā valodā, kādēļ uz laiku dodies prom no
ģimenes, uzsver, ka joprojām viņu
ļoti mīli
• informē skolu, kurā bērns mācās,
par vecāku ilgāku prombūtni
• nokārto ģenerālpilnvaru personai,
kuras aprūpē bērns tiks atstāts
• nokārto notariāli aplieciātu piekrišanu valsts robežas šŗērsošanai
bērnam
- atceries, ka persona, kuras aprūpē
bērns atradīsies tavas prombūtnes
laikā, nav tiesīga dot piekrišanu bērnam šķērsot valsts robežu
Kur to var nokārtot?
• pie zvērināta notāra
• bāriņtiesā, kuras darbības teritorijā nav notārs

Atceries, ka arī persona, kuras
Krīzes centra «Skalbes» diennakts
aprūpē bērns atstāts, var netikt palīdzības tālrunis – 7222922
galā ar saviem pienākumiem un
tai var būt vajadzīga palīdzība!
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas
Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās
Kur to var saņemt?
vadības departaments – 7356508
• Ja personai rodas sociāla rakstura
problēmas vai nepietiek līdzekValsts bērnu tiesību aizsardzības
ļu pamatvajadzību apmierināšanai inspekcija – 7359133; 7359130;
– jāvēršas savas pašvaldības sociālajā 7359131
dienestā
• Ja rodas domstarpības ar bērnu
Ja vecāki aizmirst par saviem
– jāvēršas pēc palīdzības savas paš- pienākumiem?
valdības bāriņtiesā
Bērnu tiesību neievērošana var būt
• Ja rodas psiholoģiska rakstu- par pamatu bāriņtiesai pieņemt lēmura problēmas, var saņemt Bērnu mu par bērna aprūpes tiesību atņemun ģimenes lietu ministrijas ap- šanu vai lietas par aizgādības tiesību
maksātas psihologa konsultācijas atņemšanu ierosināšanu tiesā.
(tālr.7356497)
Vecāku aizbraukšana peļņā uz gadu
vai ilgāk atņem bērnam vissvarīgāko
– tuva cilvēka mīlestību un rūpes, ko
Uzticības tālruņi
Valsts bērnu tiesību aizsardzības in- var sniegt tikai līdzās esoši vecāki.
spekcijas Uzticības tālrunis bērniem
Neesi vienaldzīgs pret savu
un pusaudžiem – 8006008
bērnu!

Pirms aizbrauc, padomā – kas
notiks ar bērnu, vai viņam būs viss
nepieciešamais? Kas šajā laikā par
bērnu rūpēsies un viņu pārstāvēs?
Vai esi aizdomājies, ko bērns jūt
un kas ar viņu notiek, kad vairs
neesat kopā?
• Bērniem var rasties mācīšanās,
uzvedības un veselības problēmas, kā
arī psiholoģiska un sociāla rakstura
grūtības
• Bērni jūtas vainīgi, pamesti un
nemīlēti
• Bērns mīl savus vecākus, bet tajā
pašā laikā jūtas dusmīgs, ka vecāki
viņu pametuši. Šīs dusmas bērns ne
vienmēr izrāda ārēji
• Bērni var izjust trauksmi un
bailes - vai vecāki viņus vēl mīl, ja
nebrauc tik ilgi atpakaļ, vai nepametīs pavisam? Trauksmes un baiļu
pretējā puse ir agresija ar visām tās
sekām

Jaunais pabalsts invalīdiem, kuriem nepieciešama īpaša kopšana
Kas var saņemt jauno pabalstu
invalīdiem?
Jauno pabalstu var saņemt 1.grupas invalīdi ar smagiem organisma
sistēmu funkciju traucējumiem, kuri
pārsnieguši 18 gadu vecumu un
kuriem nepieciešama īpaša kopšana.
Vai jauno pabalstu var saņemt arī
2.grupas invalīdi?
Ja ārstējošais vai ģimenes ārsts
uzskata, ka invaliditātes laikā 2.gru-

pas invalīda veselības stāvoklis
ir pasliktinājies, viņš sagatavo un
izsniedz nosūtījumu (veidlapa 088/u)
uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju (VDEĀK). Ārstu
komisija veiks invaliditātes ekspertīzi
un pieņems lēmumu par invaliditātes
grupu un īpašas kopšanas nepieciešamību. Pabalstu varēs saņemt tikai
tad, ja cilvēkam tiks noteikta
1.invaliditātes grupa un izsniegts
atzinums par īpašas kopšanas

nepieciešamību.
Cik liels ir pabalsts?
Tā apmērs ir 100 lati mēnesī.
Kas ir nepieciešams, lai saņemtu šo
jauno pabalstu?
Lai saņemtu jauno pabalstu, invalīdam jābūt piešķirta 1.invaliditātes
grupa un ir nepieciešams VDEĀK
atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību.
Kur var saņemt papildu informāciju?

Papildu informāciju var saņemt,
zvanot uz VDEĀK informatīvo
tālruni 67614885 vai reģionālajām
ārstu komisijām:
Jelgavas specializētā VDEĀK tālr.:
63027317
Jelgavas starprajonu VDEĀK tālr.:
63023232 vai arī, zvanot uz VSAA
bezmaksas informatīvo tālruni
68001015.
Vineta Bērziņa, Komunikācijas
departamenta direktore

6.lpp.

Gadi nav šķērslis iepazīt pasauli
«Īpašs cilvēks! Pedagogs,
par kuru noteikti ir jāuzraksta!» - tāds bija «OA» lasītāju
ierosinājums.
Maldas Kaķes dzīvoklī jutos kā
oranžērijā. Simtiem viskrāšņāko
ziedu! Tos jubilāre saņēmusi savos
80 gadu šūpļa svētkos no bijušajiem
kolēģiem, draugiem, radiem, bet
visvairāk – no saviem skolēniem.
Malda uzaugusi sešu bērnu
ģimenē. Uzņēmīgais Staiceles
zemnieks, kam piederēja sava
piensaimnieku sabiedrība, spēja
gan uzturēt ģimeni, gan bērnus
izskolot.
Jau Mazsalacas klasiskajā ģimnāzijā Malda sevi pierādīja par līderi.
Pabeigusi Cēsu Skolotāju institūtu,
vēlāk jauniete absolvēja Daugavpils
Pedagoģisko institūtu.
Pirmā darba vieta bija Svētes
skola. Kopš 1960.gada M.Kaķe
dzīvo un strādā Tetelē, mācījusi
bērniem angļu valodu, vēsturi un
latviešu valodu.
Skolas muzeja
dibinātāja
Savu organizatorisko prasmi
pedagoģe pilnībā atraisīja, veidojot
skolas muzeju, kas, piedzīvojot pārvērtības, arī šodien ieņem redzamu
vietu valstī.
Toreiz pirmās ekspozīcijas vēstīja par Jelgavas atbrīvošanu Lielajā
Tēvijas karā. Par novatorismu un
nopietno izpēti lauri tika saņemti
kā republikā, tā Vissavienībā. Notika kara veterānu salidojumi un
citi pasākumi.
Kopš pagājušā gadsimta 80.gadu
beigām iesākās Teteles skolas
izpēte. Epopejas vērts ir stāsts
par mācībiestādi, kura dibināta...
1832.gadā!
Tradīcija satikties
Turpat pus gadsimta ilgajos darba gados skolā M.Kaķei ir nācies
šķirties no saviem audzināmajiem
sešos izlaidumos. Skolotāja atvadījās no saviem skolēniem, lai... visu
dzīvi regulāri satiktos!
Svēta ir tradīcija – ik pa pieciem
gadiem būt pie savas klases audzinātājas. Tieši viņas dzimšanas
dienā! Skolotājas astoņdesmitā
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jubileja izvērsās par notikumu visas
skolas dzīvē.
Tagad solis vairs neved uz skolu.
Aktīvā dzīves pozīcija ļauj spriest
par notiekošo izglītībā un sabiedriski politiskajos procesos.
Šodien bieži vien audzēkņi pat
izlaiduma saviesīgajā daļā nevēlas
būt kopā ar klases audzinātāju. Kā
bērnu uzticību pratusi iemantot
Teteles skolotāja?
Kļūt par uzticības
personu
– Neko nekad neesmu diktējusi. Ja bija kāds skolas vadības
rīkojums, klasē sacīju: «Kādas
jūsu domas, kā mēs ar to varētu
tikt galā?» Bieži mēdzu izsacīties:
«Manuprāt, tieši tev pa spēkam
būtu...» Ar pusaudžiem der tikai
apspriesties! Sāksi pavēlēt? Būsi
zaudētājs! Savukārt, ja kļūsti par
uzticības personu, tad panākt var
visu. Ļoti bieži dzirdēju kolēģu:
«Kā tu to panāci?»
Kāpēc izglītības sistēma ir krīzē?
Valda bērnu visatļautība? Nav morālās, ētiskās apjēgas, par ko liecina
pat meiteņu
apģērbs?
Tagad skolēnam ir tiesības, bet nav
pienākumu,
pat viselementārāko.
Nomet papīrus zemē?
«Priekš tam
ir apkopēja,
sētnieks!»
Zudusi robeža starp
drīkst un nedrīkst. Agrāk jauniešu
audzināšana
notika caur
darbu: kartupeļu vagās, biešu
laukos, skolas izmēģinājumu lauciņā. Nekas
nelikās ne par netīru vai grūtu,
skolotāju nezākāja necenzētiem
vārdiem un sūdzības par viņiem
nerakstīja.
Mūsu skolas virtuvei no skolo-

tājas Veltas Šimiņas pārziņā esošā
lauciņa tika svaigi, ekoloģiski tīri
dārzeņi. Izmēģinājumu lauciņi
zuduši visā Latvijā – bērni pārpūlēsies... Toties ir alerģijas jau
mazotnē! Ekonomiski visattīstītākajā pasaules valstī – ASV – mazu
resnuļu papilnam! Vai uz to tiecas
Latvija? Vārdos tiek sludināts par
veselīgu ēšanu,
bet ne darbos.
Pirmatnēja daba
un civilizācijas
brīnumi
Pārsteidzoši:
skolotājas dzīvoklī ir plauktu
plaukti, pilni ar
albūmiem. Pārsvarā tie ataino
ceļojumus pasaulē.
Ir nācies
sastapt daudz
ceļotāju, bet astoņdesmitgadniece patiesi
pārsteidza!
Kā daudzi,
padomjlaikā
viņa iepazina PSRS daudzveidību,
bija arī soczemēs.
Īstā ceļošana sākās līdz ar atmodas laiku: «Eiropa izmalta krustām
šķērsām. Vairākas reizes būts Florencē, Venēcijā – tās man iemīļotas
vietas. Patika Parīze, Madride,
Lisabona. Jauka, sakopta ir visa
Austrija.»
Tieši pirms lielās jubilejas brašā ceļotāja atgriezās no pasaules
apskates. Pasaules apceļošanu
veikusi jau otro reizi!
Pēdējais ceļojums kopā ar dēlu,
kurš finansēja braucienu, ilga 5 nedēļas: Londona – Honkonga – Austrālija – Jaunzēlande – Amerika.
Austrālijā būts otro reizi, šoreiz
šī eksotiskā zeme esot kārtīgi
iepazīta.
Spār nveidīgais Operas nams
Sidnejā patiešām esot brīnums. No
katra skatu punkta savs atklājums!
Ķenguri varen drosmīgi – lēkājot
pat mājas logu priekšā.

Jaunzēlande vēl ir cilvēka varmācīgās rīcības neskarta. Pirmatnējā
dabā, kur vien skaties – aitas, aitas,
aitas. Uz katru iedzīvotāju pa 15!
Skaistāku tiltu pasaulē neesot kā
Sanfrancisko.
Paši augstākie debesskrāpji ir
Honkongā, tā arī esot vistīrākā
lielpilsēta pasaulē: «12 miljonu
pilsētā valda izcila kār tība un
tīrība. Pilnīgi neaptverams, kā to
var panākt! Debesskrāpji tur ir
arhitektoniski interesanti, ne tā kā
Losandželosā, kas ir īsta netīrumu
bedre. Un kāda ir mūžīgā pilsēta
Roma? Nolaista!»
Uzņēmīgā ceļotāja lieliski prātā
paturējusi nosaukumus, arhitektu
un mākslinieku vārdus, gadskaitļus. Fenomenāla atmiņa!
Saruna par pasaulē redzēto varētu būt gargara un bezgala interesanta.
Ar kapli
uz velosipēda
«Ko dod katrs ceļojums?» «Jūtamu spēku pieplūdumu! Jaunu
enerģiju! Domu plašumu». Ziemā
iznākot laiks zeķes un cimdus
saadīt – dāvanas draugiem. Vasarā gaidot dārza darbi. Jārušina,
jāstāda, jāsēj. Tikt uz dārzu varot
vienkārši: «Esmu iepraktizējusies
izdabūt ārā no pagraba velosipēdu.
Aizmugurē uzsienu kapli. Tas tad
man dārzā parastās trešās kājas
– kūjas – vietā.»
«Vai prātā ir jauni ceļojumi?»
«Domas būtu tā kā par Kanādu...
Plaša valsts, kontrasti, tur būtu ko
redzēt.»
Vai gadi un spieķis ir šķērslis
iepazīt pasauli?
Anna Veidemane
P.S.
Kā jau pedagoģe, tūriste Kaķe visur
pamanīja skolasbērnus. Daudzās
valstīs viņas sajūsmu esot izraisījis
skolēna formas tērps. Praktisks, glīts.
Nekādu sociālo atšķirību, nekādu
«izlēcienu», tieši otrādi – lepnums par
katrai skolai atšķirīgo ģērbu.
Skolas formas tērpi ir arī dažās
Rīgas skolās. Vai nebūtu laiks šo
tēmu apspriest arī novadā?
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Vai Latvija ir stāstu zeme?
Dažādos preses izdevumos
strādājošos, kā arī sabiedrisko
attiecību speciālistus pie sevis
aicināja Latvijas Pašvaldību savienība savā Rīgas namā.
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis
un žurnāla «Loga» redakcija pašvaldību
pārstāvjus rosināja ciešākai sadarbībai.
LPS ir pašvaldības vienojošais spēks,
kas koordinē gan lielo pilsētu asociācijas, gan novadu apvienības un pagastu
apvienības darbību.
Noslēgumam tuvojas vietējo pašvaldību reforma. Kādi reorganizācijas
pamatprincipi tiks iekļauti likuma «Par
pašvaldībām» grozījumos?
Visatbildīgākos lēmumus, kā spriež
A.Jaunsleinis, spēs piedāvāt vietējo
pašvaldību vadītāji, kuri lemtu par
rajona pašvaldības mantas, saistību un
iestāžu sadalījumu.
Atbilstoši reālajiem reorganizācijas
soļiem pakāpeniski tiks pārdalīts
finansējums. A.Jaunsleinis: «Valdībai,
kura ir reformas virzītāja, jāuzņemas
arī reformas izdevumi.»
Priekšsēdim bažas radot nozaru

ministrijas – tās reformai neesot
gatavas.
Nestandarta lekcijas stilā bija Latvijas
reklāmu «guru» - Ērika Stendzenieka
– uzstāšanās.
Kāds ir prāta uzstādījums, un kāda
– emocionālās uztveres iedarbība,
veidojot reklāmu?
Viena no reklāmista pamatatziņām:
«piespiedu kārtā Latvija ir stāstu
zeme».
Ceļotāji nedodas uz Latviju, lai
skaitītu, «cik un kādas vēsture mums
atstājusi rētas». Tūristus neinteresē
«dvēseles tumšie pārdzīvojumi».
Sociālpolitiski ekonomiskā vide ātri
mainās: «šis ir mainīgu un neīstu lietu
laikmets. Ir maz pastāvīgu orientieru,
maz uzticamības, daudz imitācijas gan
procesos, gan lietās. Tas viss apgrūtina
priekšstatu kopuma veidošanu par
valsti, reģionu.
Latvija, lai veidotu savu spilgtu un
iezīmīgu zīmolu, «nav apskaužamā
situācijā», - vērtē pieredzējušais reklāmists. Vēl neesam iemācījušies veidot
konsekventu stāstījumu par sevi. Nav
zīmola izveides stratēģijas.

Iespaidus par vidi veido sociālekonomiskā situācija, serviss,
informācijas pieietamība, infrastruktūra, transports un daudzi
citi faktori. Visbēdīgākais, ka
Latvijas iedzīvotāji nelepojas ar
Latviju. Stāstot par savu valsti,
acīs nedeg patriotisma uguntiņa
– pretstatā citās zemēs redzētajam. Sabiedrības emocionālā
situācija nav ar plus zīmi, tāpēc
stāstījumā pietrūkst pārliecības.
«Pat garlaicīgas lietas ir jāpadara aizraujošas», - uz to mudina
Ē.Stendzenieks.
Katrā pašvaldībā ir nacionālās
bagātības, tās ir jāatrod, par tām ir
jāveido stāsti, savs brends.
Par agru ir aiziets prom no
mūsu heraldikas, tajā ir daudz izmantojamu elementu. Arī tāds ir pazīstamā
reklāmista secinājums. Viņa minētais
piemērs: «Ventspils – iedvesmas pilsēta» nekur dzīvē neapstiprinoties, šis
sauklis esot «garām».
Iziet pasaulē vēlamies visi: ar savu
valsti, pašvaldību, dzimto vietu u.t.t.
Kā iegūt atpazīstamību, ir radošs uz-
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devums, kam neatrast teoriju. Atliek
balstīties uz vietējo iedzīvotāju lokālpatriotismu.
Patriotisms būtu atsevišķa tēma – jo
īpaši saistībā ar nule izskanējušo izglītības ministres Tatjanas Koķes nostāju
– svītrot no Izglītības likuma jēdzienu
«patriotisms».
Anna Veidemane

Sakoptība

Talka un «Cūkmena sindroms»
Apmācies 12.aprīļa sestdienas rīts.
Daudzi, pametuši skatu pa logu, droši
vien apgriezās uz otriem sāniem un nesteidzīgi baudīja brīvdienas rītu, to gan
nevarētu teikt par Ezera ielas iedzīvotājiem. Bruņojušies ar cimdiem, maisiem,
grābekļiem, lieli un mazi, jauni un vairs
ne tik jauni, viņi torīt piedalījās meža
sakopšanas talkā pie Ozolnieku ezera.
Pēc divarpus stundu darba, izlijuši cauri
slapji, salasījuši ap piecdesmit maisiem
visdažādāko atkritumu, talcinieki atstāja tīru un plaukstošu mežu.
Pēc šī iedvesmojošā ievada es gribētu pateikt lielu, lielu paldies visiem,
kuri sestdien atrada laiku, lai piedalītos
talkā. Man ir liels prieks, ka man ir tādi
kaimiņi, kuri redz tālāk par savas privātmājas mauriņu, vēlas dzīvot tīrā un
sakoptā vidē, un ir gatavi arī praktiski
kaut ko darīt. Liels paldies arī Aivaram
Martinsonam, kurš jau otro gadu rūpējas par to, lai atkritumi nonāk tur, kur
tiem jābūt. Atkritumu aizvešanai gan

ar katru gadu jāizvēlas arvien lielāka
automašīna.
Un tagad par nepatīkamo. Ir kļuvis
zināms, ka daudzi Ozolnieku un tuvējās apkārtnes iedzīvotāji ir inficēti ar
ļoti bīstamu, iespējams lipīgu slimību
– «Cūkmena sindromu». Slimo gan
lieli, gan mazi, abu dzimumu pārstāvji.
Slimība izpaužas tādejādi, ka cilvēks nespēj pacelt apēstās konfektes papīriņu,
ielikt somā izdzertā alus pudeli, novākt
piknika galdu. Ja kāds sevī saskata minētās «Cūkmena sindroma» pazīmes,
lai ar steigu dodas pie ģimenes ārsta
saņemt profilaktiskās potes. Speciālisti
brīdina – sindroms var progresēt un tad
ar atkritumiem būs piemētātas ne tikai
ielas, meži un ezermalas, bet arī jūsu
pašu dzīvesvietas.
Diemžēl arī mūsu iztīrītais mežs vairs
nav tik tīrs. Kāds inficētais ar «Cūkmena sindromu» jau gājis garām...
I.Zakrepska

Sports īsi
Ivo vēl gaida daudzas
Sezona veiksmīga!
pasaules trases
Uzvarot SK «Rīga» komandu, «Biolars/Ozolnieki» Latvijas nacionālajā
Tikai īsu brīdi Ivo Šteinbergs
čempionātā izcīnījuši bronzu.
atpūtās tēva mājās «Dailēs» pirms
«Schenker» Baltijas līgā šosezon došanās uz Spāniju, uz MX3 pasau– 5. vieta.
les čempionāta pirmo posmu.
Vēl ieguvums ir Latvijas kauss.
Izcīnīti pirmie vērtīgie 8 punkti,
kopumā apstākļi neizveidojās labvēlīgi.
Pasaules MX3 čempionātā pavisam paredzēti 16 posmi. Ivo
nodoms – startēt gandrīz visos,
nepiemirstot, ka Latvijas čempiona
tituls spodrināms katru sezonu no
jauna.

Skriet –
tas ir veselīgi!
Iesācies seriāls «Ielūdz Ozolnieki», kas norisināsies 7 kārtās.
Sacensību pirmajā kārtā startēja
aptuveni 50 skrējēju, arī kāda vācu
ģimenīte.
Programma bija plaša: 14 gadus
un jaunākas meitenes mēroja 2,2
kilometrus, 14 – 18 gadus vecas
jaunietes skrēja 5 kilometrus.
Atsevišķas distances bija 18
– 30 gadus vecām jaunietēm un
dāmām.

Kungu izvēle bija pārbaudīt
sevi 5 vai 10 kilometru garā ceļa
posmā.
Kā vienmēr, dažādu skriešanas
aktivitāšu «motors» ir skrējēju
kluba «Ozolnieki» vadītājs Juris
Bērziņš, īsts skriešanas entuziasts. Pateicoties viņa organizatoriskajai darbībai, skrējēju kustībai
pievienojušies dalībnieki no plašas
ģeogrāfiskās vides.
Visai atturīgi ir novada iedzīvotāji. Kā izsakās J.Bērziņš, no Ozolniekiem skrējēju rindās esot tikai
7 šī sporta veida atbalstītāji.
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05.05. plkst.18 Neatkarīgā teātra «TT»
izrāde dejā «Trīs vārdi» Režisore - horeogrāfe
Rūta Nordmane, galvenajā lomā Agris Daņiļēvičs. (Frizētavā ierodas liktenīgs vīrietis. Kurai
no trīs dāmām viņš būs īstais..? Un ko meklē
viņš…? Uzsākas trīs stāsti ceļā uz laimi - par
mīlestību un naidu, maigumu un bailēm…) Ieeja: Ls 3,00
06.05. plkst.18 Izstādes «Pelēkās ikdienas zelta mirkļi»
noslēguma sarīkojums.
Tikšanās ar autoru Aivaru Gulbi. Spēlēs grupa «Reāli
Radikāli».
07.05. – 16.06. Ozolnieku vidusskolas bērnu zīmēšanas
pulciņa darbu izstāde «Būsim radoši».
09.05. plkst.18 Mātes dienas koncerts «Auklē mani,
māmuliņa…» Koncertā piedalās Ozolnieku vidusskolas un
tautas nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, Ozolnieku
mūzikas skolas audzēkņi. Ieeja: brīva
12.05. plkst. 16 Neatkarīgā teātra «TT» izrāde bērniem.
Lauris Gundars «Kipars Pipars» (Mazais Klāvs savā istabā
sastop ķiparu Piparu, kurš nomaldījies no savas grāmatas. Lai
palīdzētu ķiparam Piparam atgriezties mājās, sākas aizraujošs,
neaizmirstams ceļojums pa dažādām pasakām….) Ieeja: Ls
1,00
16.05. plkst. 17 Ozolnieku mūzikas skolas mācību gada
noslēguma koncerts. Ieeja: brīva
06.06. plkst. 19 Ozolnieku tautas nama amatierteātra
pirmizrāde Maikls Freins «Aiz priekškara». Režisore: Dace
Vilne Ieeja: Ls 2,00 (pens., skol. Ls 1,00)
(Intriģējoša komēdija, smalks angļu humors, skatuviska
viegluma ilūzija un valdzinoša ieskatīšanās teātra izrādes
tapšanas un spēlēšanas procesā no ķēķa puses...)
07.06. plkst. 16 Ozolnieku tautas nama amatierteātra
izrāde Maikls Freins «Aiz priekškara». Režisore: Dace Vilne
Ieeja: Ls 2,00 (pens., skol. Ls 1,00)
Biļešu iegāde darba dienās no plkst.16 - 20
Ozolnieku tautas nama adrese Rīgas iela 23.
Informācija pa tālr. 3050144, 26525350
Lai domu spārni smalki kā zīds
Nes vienmēr uz varavīksni!
Lai allaž uz pleca saules pilns rīts
Vērš nedienu zeltainā drīksnā!
Lai tev ir tāds spēks, lai tev ir tāda vara:
likt šūpoties savam mūžam
pašā visgaišākajā starā.

Novada pašvaldības policija iedzīvotājus pieņem
Ozolnieku, Branku un Ānes policijas iecirkņos
pirmdienās 8 – 13, ceturtdienās 16 - 19

Vakcinēsim mājdzīvniekus!

24.maijā (sestdien) Ozolnieku novadā no plkst.8 – 20 notiks
mājdzīvnieku izbraukuma vakcinācija pret trakumsērgu.
Izbraukuma laikā vakcinācija pret trakumsērgu maksās Ls 3.
Kompleksā vakcinācija kopā ar trakumsērgu maksās Ls 8.
Ozolnieku ciematā vakcinācija notiks 10 – 11 stāvlaukumā
pie domes.
Branku ciematā – 11.30 – 12 laukumā pie pakalpojumu centra.
Ozolnieku un Branku ciematā vizīte uz mājām ir par maksu – Ls
2, pārējiem pagasta iedzīvotājiem – bez maksas.
Vakcinācija pret trakumsērgu ir obligāta visiem suņiem
un kaķiem reizi gadā.
Pārbaudiet savu mīluļu vakcinācijas apliecības – vai nav pienācis
vakcinācijas termiņš.
Lūgums pieteikt mājas vizītes pa tel. 26323043 pagasta veterinārārstei Marinai Mihailovai.

Cien. Ozolnieku novada iedzīvotāji!

Informējam Jūs par to, ka no 22.aprīļa pie stacionāri ierīkotajām sadzīves atkritumu savākšanas vietām, uz laiku
tiks uzstādīti papildus 7m³ atkritumu konteineri.
Lūdzam izmantot iespēju atbrīvoties no nevajadzīgiem
lielgabarīta priekšmetiem.
Aicinām aktīvi piedalīties jūsu dzīvesvietas apkārtnes
sakopšanas darbos.
Administrācija
OZOLNIEKU NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA
UN INFORMĀCIJAS CENTRS
7. MAIJĀ PLKST. 16 AICINA UZ SARĪKOJUMU

«Latviešu karavīri Otrajā pasaules karā»
Piedalās: vēstures doktors, zinātnieks, grāmatas «Latvijas Republikas ārlietu dienests.1918 – 1941» autors Ainārs
Lerhis, kara vēstures pētnieks, entuziasts Raimonds Valters, viņa veidotā kara tehnikas modeļu un Otrā pasaules
kara dalībnieku tērpu un ekipējuma izstāde
Pasākumā varēs iepazīties ar literatūras izstādi «Latvija
Otrajā pasaules karā».

Mīļi sveicam maija jubilārus!
Alvīni Rozi
Ausmu Balodi
Zofiju Jurševsku
Lidiju Kovaļevsku
Ņinu Platonovu
Jevgēniju Akmeņkalni
Elzu Kausu
Veru Ņesterovu
Irinu Vasiļjevu
Mariju Vorobjovu
Ivanu Fiļimonovu
Viktoru Ļaksu
Jonu Galvanovski

Ievērībai
Mainīti darba laiki!

Ozolnieku mūzikas skola

2008./2009.m.g. aicina mācīties bērnus vecumā
no 7-12 gadiem sekojošās izglītības programmās:
klavierspēle, akordeona spēle, vijoļspēle, čella
spēle, sitaminstrumentu spēle, pūšaminstrumentu
spēle – flauta, saksofons trompete, klarnete
Atvērto durvju nedēļa Ozolnieku Mūzikas skolā 12.16.maijs katru dienu no 1530 līdz 1730 būs iespēja vērot
individuālās un grupu nodarbības
Koncerts 16.maijā 1700 Tautas nama Lielajā zālē
Konsultācijas un pieteikšanās 29.maijā 1900
Muzikālo dotību pārbaude : 3.jūnijā 1400
Sīkāka informācija pa tālruni 29229482

Novada dome

Aizsaulē aizgājuši:
Aleksandra Aņiskina (1926)
Regīna Dupkeviča (1932)
Dailonis Dziedātājs (1929)
Jānis Grundšteins (1933)
Anna Jegorova (1929)
Anna Kūle (1931)
Monika Martinova (1957)
Ilma Mazkalniņa (1924)
Arnolds Melecis (1927)
Pēteris Miezis (1955)
Valentīns Pavlovs (1951)

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

Lida Rubene (1922)
Eduards Smirnovs (1959)
Jons Stonis (1936)
Jaņina Tamberga (1921)
Anna Vorona (1922)

Pie Ozolnieku vidusskolas izremontētās un mūsdienīgi iekārtotās telpās
no š.g. 1.augusta darbu
sāks jaunā PII «Zīlīte»
filiāle – četrām 5 – 6 gadīgo
bērnu apmācības grupām.
Darbā tiek gaidīti skolotāji ar pirmsskolas izglītības specialitāti, sākumskolas skolotāja specialitāti un
citi pedagoģisko nozaru
pārstāvji, skolotāju palīgi,
logopēds, apkopēja, sētnieks.
Mēs piedāvājam:
- bezmaksas kursus
pirmsskolas metodikā,
- piemaksas pie darba
algas par radošu darbu,
- veselības apdrošināšanas polisi.
Ja vēlaties piebiedroties
PII «Zīlīte» kolektīvam,
vai jūs šī informācija ir ieinteresējusi, zvaniet pa tālruni: 26656663, 63050116
vai rakstiet: e-pasts zilite@ozolnieki.lv
PII «Zīlīte» filiālē,
Skolas ielā 35 pie Ozolnieku vidusskolas, notiks
visiem interesējošiem vecākiem iepazīšanās ar
jaunizveidotās filiāles
telpām
19.maijā (pirmdien)
no plkst.17 – 20
22.maijā (ceturtdien)
no plkst.17 - 20

Paldies
par rūpēm!

Ierodoties skolā pēc
Lieldienu brīvdienām Teteles pamatskolas skolēni
bija priecīgi par pārmaiņām ēdnīcā – ar Ozolnieku
novada deputātu finansējumu un ēdināšanas firmas
«Mazbega V» atbalstu tika
rasta iespēja katru dienu
saņemt glāzi piena par
brīvu visiem skolēniem.
Liels paldies par to! Tagad arī mūsu skola ir viena
no tām, kas iesaistījusies
programmā «Glāzi piena
katru dienu»!
Skolas skolēnu padome

Cienījamie
autori!
Rakstus un
fotogrāfijas sūtīt
uz šādu e-pastu:
oavize@gmail.com,
ne vēlāk kā
līdz katra mēneša
20. datumam.

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

