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Lai smags
zināšanu pūrs!
1.septembrī sveicu ikvienu, kurš
ver skolas, augstskolas vai citu mācību iestāžu durvis! Īpaši veiksmes
vēlējumi pirmklasniekiem! Izglītotu,
zinošu cilvēku gaida novads, valsts,
tas ir ģimenes lepnums. Zināšanas ir
manta, ko neviens nevar atņemt, tās
ir stingrs balsts arī dzīves nedienās.
Latvijas nākotni veidos labi izglītoti cilvēki ar plašu skatījumu, kas
gūts ne tikai mūsu zemē. Tieši šādus
ļaudis gaidām atkal dzimtenē!
Vēl kāda atziņa: „Jo vairāk cilvēks
zina, jo skaidrāk saskata pasaules
skaistumu”, - sacījis K. Paustovskis.
Veiksmīgu jauno mācību gadu!
Māris Ainārs,
novada domes priekšsēdētājs
Drīz namu Rīgas ielā 19 nepazīt!

Gaidīs vēlēšanu iecirkņi!
11. Saeimas vēlēšanu dienā 17.septembrī vēlēšanu iecirkņi būs
atvērti no plkst. 7 līdz 20.
Iecirkņu adreses:
Stadiona iela 10, Ozolnieki, t. 63050241, 28652208
 Parka iela 4, Brankas, t. 63057762, 29868691
 Vīgriezes, Emburga, t. 63085741, 26322843
 Celtnieku iela 12B, Āne, t. 63948077, 29187824


Personām, kurām veselības stāvokļa dēļ nav iespējams ierasties vēlēšanu iecirknī, iespēja sūtīt rakstveida iesniegumus vai gūt informāciju pa
tel. 63050241 vai 28652208.
Atcerēsimies paņemt pases, kurām nav beidzies derīguma termiņš!
Vēlēšanu komisija

Ozolnieku vidusskolai – 165
Šogad mūsu skolai apritēs
165 gadi! Par godu šai nozīmīgajai jubilejai, skola rīkos
absolventu salidojumu.
Katras dzimšanas dienas svinības ir
iemesls atskatīties pagātnē, izvērtēt
sasniegto un ielūkoties arī nākotnē.
Skolas jubileja ir svētki katram, kas
kādreiz te mācījies vai strādājis, tāpēc
bez pārspīlējuma var teikt, ka Ozolnieku vidusskolas 165 gadu jubileja
ir notikums visam novadam.
Līdz ar dzimšanas dienas svinībām
skolā tiks atklāts novadpētniecības
muzejs, kur varēs aplūkot iepriek-

šējo paaudžu darbu un sasniegumus.
Priecāsimies, ja ikviens piedalīsies
muzeja ekspozīcijas veidošanā, tāpēc,
ja ir saglabājušies kādi dokumenti,
fotogrāfijas vai interesanti stāsti,
lūdzam sazināties ar skolas lietvedi
Ināru Jakoveli.
Bijušos audzēkņus, skolotājus,
darbiniekus un ikvienu, kuram ir mīļa
Ozolnieku skola, gaidīsim 1.oktobrī,
lai satiktos, papriecātos un pakavētos atmiņās. Sīkāka informācija
un iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.
63050688; 26668086.
Klāra Stepanova,
Ozolnieku vidusskolas direktore

Svētkiem – jābūt!
Novada dome sapulcināja
visus, kuri organizēja pirmos
novada svētkus.
Domes vadība pasniedza atzinības
rakstus daudziem kolektīvu vadītājiem, skolu direktoriem, pirmsskolas
iestādēm, sporta centram, kultūras
darbiniekiem un personīgi Leonam
Lecim.
Vienprātīgi secināts, ka grandiozais pasākums notika ļoti labā līmenī.
Novada vadītājs Māris Ainārs: „La-

tiņa ir uzstādīta ļoti augstu. Zemāk
to nolaist nedrīkst!”
Par teicamo māksliniecisko līmeni
īpaša pateicība pienākas Ozolnieku
TN direktorei Ritai Baronai, mākslinieciskajai vadītājai Ilzei Ungurei
un Andrim Sidorovam.
Tika ieskicēta turpmākās svētku
rīkošanas vīzijas.
Svētkiem jābūt! Tā lēma sapulcējušies, tādās domās ir novada
iedzīvotāji.
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Novada domes augusta sēdē
Nolēma:
- Veikt grozījumus Ozolnieku novada pašvaldības štatu sarakstā.
- Uzņemt PII „Bitīte” 16 audzēkņus.
- Izveidot novadā jaunatnes lietu
speciālista štata vietu un rīkot
atklātu konkursu uz šo amatu.
- Nodot ar nodošanas- pieņemšanas aktu daudzdzīvokļu
māju Kastaņu ielā Nr.9 valdījumā pilnvarotai personai Ventim
Rumpim.
- Nodot ar nodošanas- pieņem-

šanas aktu daudzdzīvokļu māju
Meliorācijas ielā Nr.21 valdījumā
pilnvarotai personai Gatim Krūklītim.
- Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Piešķirt trūcīgās ģimenes statusu, sociālo pabalstu un brīvpusdienas novada maznodrošinātajām
ģimenēm.
- Apstiprināt novada pašvaldības
sociālā dienesta nolikumu.
- Apstiprināt saistošos notei-

kumus „Par Ozolnieku novada
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību”.
- Apstiprināt novada domes
saistošos noteikumus „Par aprūpi
mājās”.
- Piešķirt vienreizēju materiālu
pabalstu Ls 200 divos bēru gadījumos.
- Atbalstīt LMF rīkoto Latvijas
un Baltijas triāla čempionātu posmu Ozolnieku novadā.
- Izmaksāt pabalstu sakarā ar

„Varavīksne” atkal
bija pārdzīvojums!

nenodrošināšanu ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē sešām
personām.
- Noteikt zemes vienībām jaunu
lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve.
- Rīkot nomas tiesību izsoli par
pašvaldībai piederošā zemes gabala „Upesvirši”, Cenu pagasts,
iznomāšanu.
- Atbalstīt Jelgavas politiski
represēto apvienību „Staburadze”
un piešķirt Ls 50 pasākuma organizēšanai 20.augustā.

Salgales Mūzikas skola izsludina papildus
uzņemšanu mācībām 1. klasē 2011./2012.m.g.
šādās izglītības programmās:
• Akordeona spēle - 9.- 15.g.v.
• Ģitāras spēle - 9.- 15.g.v.
• Pūšaminstrumentu spēle - 9.- 15.g.v.
(flauta, oboja, klarnete, saksofons, trompete ,mežrags,
trombons, eifonijs)
• Sitaminstrumentu spēle - 9.- 12.g.v.
• Vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmā 7.- 12.g.v.

Uzņemšana 2.septembrī plkst. 14 -17 Salgales MS Emburgā.
Reģistrējoties jāiesniedz dokumenti:
- Dzimšanas apliecības kopija
- Izziņa par deklarēto dzīves vietu
- Ārsta izziņa			
- Vecāku iesniegums (skolas forma)

Konsultācijas un sīkāka informācija pa tālr. 26572618 (Anda Silgaile).

Pateicoties Dieva žēlastībai
no 31.jūlija līdz 5.augustam
Salgalē darbojās „Varavīksne”.
„Varavīksne” ir Salgales draudzes
projekts, kura mērķis ir skolēnu
lietderīga brīvā laika pavadīšana,
aktualizējot kristīgās vērtības,
iepazīstot un sakopjot kultūras un
vēstures objektus Salgales pagastā
vasaras brīvlaikā.
Galvenās darbnīcas: ”Domātava”,
”Veidotava”, ”Peldētava” un „Spēlētava” darbojās arī šogad. ”Varavīksnes” vienojošās tēmas „Dieva
baušļi” saturs caurvija katru darbnīcu. Neskatoties uz grūto tēmu,
skolotāji ar radošu entuziasmu spēja
ieinteresēt un aizraut bērnus darbā
un atpūtā. Tāpēc liels paldies skolo-

Varavīksnei ir savs karogs!

tājiem Ilzei Šucai, Ilutai Aleksīnai,
Ilzei Zvejniecei, Artai Vītoliņai,
Emīlam Sietņam, Alisei Bētiņai.
Milzīgu paldies par atbalstu „Varavīksnei” dalībnieki un skolotāji
saka mūsu atbalstītājiem Salgales
draudzei, Salgales pamatskolas
kolektīvam un direktorei Irēnai
Paulovičai, Salgales pagastam, pārvaldniecei Evai Segliņai un Jānim
Vīgantam, Ozolnieku novada domei,
Zaigai Māls, Janai Krieviņai kā A/S
„Hanzas maiznīca” pārstāvei, Inai,
Igoram un Jānim Gaiļiem un, protams, bērnu vecākiem, kuri uzticēja
mums savas atvases.
„Varavīksnes” 10 gadu jubileja
tiks svinēta nākošgad.
Anda Silgaile,
”Varavīksnes” vadītāja

Gaisa līnijas nomainīs kabeļi
• Visās izglītības iestādēs veikti
remontdarbi. Atsevišķos gadījumos šie darbi turpinās, galvenokārt tie saistīti ar ārdarbiem.
• Pilnā sparā rit jaunā bērnudārza būve, darbu grafiks tiek stingri
ievērots.
• Līdz novembrim AS „Sadales
tīkli” pabeigs gaisa līnijas nomai-

ņu pret kabeļiem Pavasara, Bērzu,
Stadiona, Spartaka, Celtniecības,
Ziedoņa, Meža un Avotu ielās.
• Joprojām notiek atsevišķu ceļa
posmu remontdarbi.
• Diemžēl tautas namā vairāku telpu renovācija un apkures
sistēmas pilnveidošanas termiņi
tiek iekavēti.

• SAC „Zemgale” tiks ierīkota
jauna iebrauktuve smagajam autotransportam. Šo iestādi aprīkos
ar dīzeļģeneratoru, kas nodrošinās
elektroenerģijas apgādi strāvas
atslēgšanas gadījumā.
• Septembra sākumā dažas
pirmsskolas iestādes tiks pie jaunām mēbelēm.

• Ikviens var savām acīm skatīt
daudzdzīvokļu ēku pārtapšanu
jaunā veidolā. Renovācijas darbi
notiek 8 mājās.
• Ozolnieku komunāldienests
ierīkojis pie Teteles skolas bruģētu basketbola laukumu, kā arī
labiekārtojis blakus esošo teritoriju.
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Uzņēmējdarbība

Ja iespējas meklē, tās atrod!
Igors Baimanovs ir rosīgs
uzņēmējs Emburgā, par kuru
dzirdēti labi vārdi pat no konkurentiem.

Pirms pieciem gadiem sāku atbalstīt vienu autosportistu ekipāžu.
Manā uztverē autosportā ir īsti vīri!
Pats apmeklēju visus Latvijas rallijus, tam laiku izbrīvēju.

- Iepazīstiniet ar savu uzņēmējdarbību. Jūspusē biznesa cilvēku
ir maz.
- Man pieder SIA „Zemgales Ceļu
būve” (ZCB) un esmu viens no
īpašniekiem firmā „Emburga pluss”
(EP).
ZCB veic asenizācijas pakalpojumus visā Jelgavas apkaimē, bet
EP specializācija pamatā ir smilšu
karjera izstrāde un realizācija. Izmantojam smagās automašīnas un
traktorus ceļu būvniecībai. Tīrām un
rokam dīķus.
- Konkurence būvniecībā liela.
- Strādājam ar ilggadīgiem klientiem. Krīze nogremdēja tos uzņēmējus, kuri neapdomīgi ieķīlāja savus
īpašumus, paņēma nesamērīgus
kredītus. Man kredītu nav!

- Vasara. Atvaļinājumu un ceļojumu laiks. Uz kādu eksotisku
valsti dosities?
- Šovasar, kā katru gadu, ar ģimeni
un draugiem apceļosim Latviju.
Pārsteigšu lasītājus: pasaulē esmu
skatījis tikai Stokholmu un bijis ciemos Krievijā. Uzskatu, ka uz ilgāku
laiku izrauties man tas ir neiespējami. Diemžēl esmu darbaholiķis.
- Relaksējot kāda glāzīte...
- Tā nolikta malā pilnīgi un galīgi
jau sen.
- Tieši patlaban politiskās kaislības valstī mutuļot mutuļo.
- Esmu bijis trijās partijās un sapratis, ka ikvienas partijas „špice”
domā tikai par sevi, savu labklājību.
Solījumi politiķiem birst kā no maisa.
Cilvēks notic, bet galu galā viņam
tiek ziepju burbuļi.
Deputāta mandātu drīkstētu iegūt
tikai tas, kurš patiešām domā par
mūsu valsti un tautu, nevis dzinulis
ir mantkārība.

I.Baimanovs (vidū)

ir 10 auto, 3 ekskavatori, greideris.
Darba pietiek, bet attīstībai gan
peļņa nesanāk, jo valda dempings.
Iepirkuma konkursos skatās pēc
- No kurienes šāda apdomība? lētākā varianta, nevis pēc kvalitātes,
- No bērnības. Mamma lielās darba atsauksmēm. Izšķirošais iepirkumos
aizņemtības dēļ maz bija mājās, pa- ir cipars. Šī sistēma nekam neder!
šam nācās tikt galā ar daudz ko. Biju
- Latvijas ceļi ir īsta postagana žiperīgs. Mans tēvs bija armijas
cilvēks, tā radās interese par armi- ža...
- Tieši šī iemesla dēļ! Tāmē paredz
jas lietām. Visiem par pārsteigumu
dienēt pieteicos pats! Armijā aizgāju nekvalitatīvus materiālus, jo – lētāk!
PSRS karoga laikā, atnācu, kad plīvo- Tiek izmantota, piemēram, zilā
ja sarkanbaltsarkanais. Tieši valsts smilts. Kurš godprātīgs ceļu būvēatjaunotnes brīdi man nebija lemts tājs to atzīs par kvalitatīvu?
Ielāpu likšana uz ielāpa faktiski ir
piedzīvot Latvijā, kaut kā īsts latvietis esmu savas dzimtenes patriots. jaunas bedres radīšana. Pajautājiet
jebkuram šoferim!
Tieši armijā izlēmu, ko darīšu.
- Jauns ceļu klājums valstij nav
pa spēkam.
- Jutāt sevī uzņēmēja garu?
- Izmaiņas ceļu būvē varēsim
- Taču bija arī apstākļu sakritība –
Rīgas ostā, kur strādāju, tika iepirkti sagaidīt tikai tad, kad nozari vadīs
kokmateriāli no visas Latvijas. Tas profesionālis, nevis kādas partijas
man deva impulsu Emburgā izveidot ieliktenis. Tieši tas uztrauc visvaizāģētavu. Tad arī izjutu, ka spēju vai- rāk! Varbūt man kļūt par kultūras
ministru? Absurdu mūsu valstī
rāk! Ja iespējas meklē, tās atrod!
Sākumā „Emburga pluss” bija papilnam.
viens lietots kravas auto, kas nopel- Esat noturējies savā biznesā,
nīja naudu otrajai – un tā ķēdīte turpinājās līdz 14. automašīnai. Patlaban pat krīzē. Kā tas izdevies?

- 80 % uzņēmēju, kuri kaut reizi
ir izmantojuši mūsu pakalpojumus,
mūs uzmeklē atkal, jo novērtē mūsu
darbu. Bieži dzirdu: „Ar tavējiem
saprotamies no pusvārda”. Attieksme ir galvenais princips! Pret
pasūtītāju, pret darbu. Pats esmu
lietas kursā par visu. Uzņēmuma
labklājību veidojam mēs visi kopā,
esam komanda.
Man nav pieņemams algu aizka- Mums ir jauns Valsts prezivējums. Apzinos, ka maniem ļaudīm dents.
ir zināmas saistības, es to lieliski
- No Andra Bērziņa neko nesagaisaprotu.
du. Ir jātiek pie tautas vēlēta Valsts
prezidenta.
- Vai tikai darbs aizpilda dzīTagad Latvija ir kā govs, kas tiek
vi?
visu laiku slaukta. Bet ja piens kā- Man ir trīs dēli un meita, iznāk dubrīd aptrūksies? Un tomēr ticu,
rūpēties par viņiem. Skaidrs, ka ka Latvija izlīdīs no bedres.
Gatis (19) studēs uzņēmējdarbību,
Latvijas mēroga konkursā ir kļuvis
- Lielākā nelaime, ka esam
par vienu no biznesa guru.
pasīvi vērotāji. Gudri prāti aicina
stāties partijā. Kā citādi virzīt
- Jūs atbalstot skolas?
dzīvi augšup?
- Sponsorējam Salgales skolas
- Vispirms ir jāiegūst cilvēku uzsporta aktivitātes, esam ieviesuši ticība. Ar darbiem, nevis vārdiem!
ceļojošo kausu. Atbalstām veik- Jāvieno domubiedrus līdzdarbībā. Ja
sminiekus sportā, jo sportoju arī tā būs, malā nestāvēšu.
pats. Spēlēju hokeju Jelgavas hallē
amatieru komandā „Lielupe”.
Anna Veidemane

Vēstule
„OA” bija raksts par jaunieti, kurš uzskata, ka jauniem
cilvēkiem vislabāk palikt
Latvijā. Bet Eiropā vismaz
ir darbs!”
Egons

Jauniešu bezdarbs Eiropas valstīs (15 – 24 gadi, %)
Nīderlande ..................... 6,9
Vācija . ........................... 7,9
Austrija .......................... 8,7
Malta . ............................ 10,8
Slovēnija ........................ 13,6
Luksemburga . ............... 16,1

Francija . ........................ 20,3
Kipra .............................. 20,3
Igaunija .......................... 20,4
Somija ........................... 20,9
Beļģija . .......................... 21,0
Portugāle ....................... 27,4

Itālija .............................. 28,5
Īrija . ............................... 31,3
Slovākija ........................ 35,6
Grieķija .......................... 36,1
Spānija .......................... 44,4
„Der Spiegel”, 6.2011
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Būvnieku pieeja
ir atšķirīga
Gan bērnu vecāki, gan
pirmskolas iestāžu darbinieki īsu brīdi pirms 1.septembra grib pārliecināties – vai
bērnu iestāde vērs durvis
pilnā gatavībā.
Kompetenti par to var spriest
būvuzraugs Jānis Zarāns.
Vai darbi tiks iekavēti?
- SIA „Alvima” veic PII „Zīlīte”
ēkas siltināšanu, jumta izbūves un
pārejas darbus PII jaunajā ēkā.
Vēl ir jāveic bruģēšanas darbi.
Tiek veikta iekšējo inženierkomunikāciju izbūve: pilnīga apkures
pārbūve, daļēja ūdensvada pārbūve
un vecās elektroinstalācijas nomaiņa pret jaunu.
Celtnieki strādā apzinīgi, bet
būvlaukuma uzturēšanai kārtībā
derētu veltīt lielāku uzmanību.

10 dienas pirms darbu pabeigšanas noteiktajā termiņā ir iespaids,
ka darbi tiks iekavēti.
Darbi gada garumā
Garozas pamatskolā bija iecerēts
nopietns ēkas fasādes remonts un
jumta nomaiņa.
Darbus uzsāka pirms gada –
tieši pēc gadskārtas objekts ir
pieņemts.
Kāpēc būvniecība ieilga? Gausi
veicās ar projekta īstenošanu. SIA
„Būvprojektu vadība” neprata organizēt darbus, valdīja neizlēmība. Priekšpusdienā būvniekiem salds miegs...
Darbi ievilkās ziemā, kad tos nācās
veikts arī virtuves ēdamtelpā. drošības noteikumi nav tik strikti,
pārtraukt.
kādus jāievēro, veicot darbus augBeidzot būvniecībai ir pielikts Ēdamzālē nomainīta grīda.
Teteles pamatskolā situācija lī- stumā, jo īpaši uz jumta.
punkts.
dzīga: daļa telpu pēc kosmētiskās
Objektos darba drošība netiek
apdares darbiem ir kļuvušas daudz pienācīgi ievērota, darbu vadītāji
Pēc kosmētiskās apdares
tam pievērš pārāk mazu uzmaOzolnieku vidusskolā sakārtotas pievilcīgākas.
Apdares darbos nosacīti darba nību.
4 klases, kosmētiskais remonts

Ieklausoties
praktiķa atziņās
Augusta vidū māja Rīgas ielā
19 praktiski bija gatava dekoratīvam apmetumam. Ēkas renovāciju veic SIA „Agro Logistik”.
Darbu vadītāja palīgam Mikam
Tiļugam ir 20 gadu būvnieka
pieredze, arī ēku renovācijā.

„Saulīte” kļuvusi
vēl saulaināka
PII „Saulīte” ārējos būvdarbus veic pilnsabiedrība „PKSP
Būve”, bet iekšējos – SIA
„Bojer”.
Ārējie darbi: lietus kanalizācijas
drenāžas izbūve un āra labiekārtošana. Būvuzrauga Jāņa Zarāna vērtējums: „Darbi notiek atbilstoši tehniskajam projektam, labā kvalitātē”.
„OA”, ielūkojoties iekštelpās, uzreiz izjuta: PII „Saulīte” kļuvusi daudz
saulaināka, mīlīgāka.
Iestādes vadītājas pienākumu izpildītājas Ineses Jumītes skaidrojums
īsti intriģējošs: „Celtniekiem parādīju
visas savas kaprīzes, bet viņi to spēja

izturēt! Pat sīkumos. Ar būvniecību
esam apmierināti.”
Īpašs paldies pienākoties darbu
vadītājam Vladimiram Jeršovam,
kurš atzīst, ka itin drīz sapratis - par
visu jākonsultējas ar priekšnieci, un
uz būvmateriālu veikalu bez viņas
doties nedrīkst.
Tagad apmierinātas ir abas puses!
Pilnībā pārvērties logopēda kabinets, kas ir nevien glīts, bet arī atbilst
specifiskām prasībām.
„Dārziņā” būs 6 grupas: divas
mazākumtautību bērniņiem, divas
latviešu un divas jauktas.
Anna Veidemane

- Ir iedzīvotāji, kuri uzskata, ka
putupolistirols neesot līdzvērtīgs
akmens vai stikla vatei. Jūsu praktiskā pieredze un secinājumi?
- Neelpo ne vate, ne putupolistirols,
pretējā gadījumā tie nespētu veikt
savas ēkas siltināšanas funkcijas.
Mājai ir jāsasniedz zināms energoefektivitātes koeficients, iekļaujoties
paredzētā ERAF finansējuma rāmjos.
Latvijas būvnormatīvi ēku siltināšanā paredz kā putupolistirola, tā arī vates
pielietojumu.
Bieži vien akmens vati lobē ziemeļvalstu ražotājs ar visai agresīvu reklāmu, izceļot sava produkta pārākumu pār
tepat Latvijā ražoto putupolistirolu.
Mana praktiķa pieredze liecina, ka
siltumenerģijas ekonomiju sasniedz kā

ar vienu, tā otru būvmateriālu, nekaitējot iedzīvotāju veselībai. Izmantojot
mūsu valsts ražojumu, ietaupām latus
iedzīvotāju maciņos.
Ja pielietotu vati, tad summa pārsniegtu ERAF atvēlēto finansējumu
un iedzīvotāji diez vai būtu ieinteresēti
papildizmaksām.
Vates īstais pielietojums ir sabiedriskām ēkām, piemēram, skolām,
bērnudārziem, vadoties no ugunsdrošības viedokļa, to nosaka Latvijas
būvnormatīvi.
Atšķirībā no vates putupolistirols
neuzņem sevī mitrumu. Mehānisku
bojājumu gadījumā, kas ir reāli iespējams, šis būvmateriāls nezaudē savu
energoefektivitāti. Ja, piemēram, lietus
gadījumā pa bojājumu sienā iekļūst
mitrums, vate savas siltumizolācijas
īpašības zaudē.
Mūsu apstākļos putupolistirols
viennozīmīgi ir lētāks, drošāks, piemērotāks. Siltumnoturības ziņā Latvijas būvmateriāls ne ar ko nezaudē
vatei. Cits jautājums – veikto darbu
kvalitāte.

Kultūra cieš būvnieku neizdarības dēļ
Šoreiz “OA“ lasītājs informāciju par tautas nama aktivitātēm neatradīs.
Kā paskaidro TN darbinieki – būv-

nieka SIA „LATA CMD” neizdarības
dēļ.
Līgumā līdz 22.augustam bija paredzēts veikt telpu remontu un apkures
sistēmas vienkāršotu renovāciju.
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Uzņēmēja pretenzijas ir nepamatotas
Plašsaziņas līdzekļos ir izskanējusi „Ozo” ledus halles
īpašnieka Daiņa Liepiņa neapmierinātība sakarā ar nepietiekamu atbalstu hallei no
Ozolnieku novada pašvaldības
puses.
Situācijas izvērtējumu sniedz
novada domes priekšsēdētājs
Māris Ainārs.
- Ozolnieku novadā sporta tradīcijas ir senas, piemēram, volejbolam
ir 42 gadi. Vēl padomju laikos tika
uzbūvēts Ozolnieku Sporta centrs,
kas tagad pieder pašvaldībai un
organizē sporta pasākumus ne tikai
Ozolniekos, bet visā novadā. Pašvaldības uzdevums sporta jomā ir rast
iedzīvotājiem iespējas nodarboties ar
dažādiem sporta veidiem, lai apmierinātu visu iedzīvotāju intereses.
2011.gadā novada spartakiādē
piedalījās 12% no novada iedzīvotāju
kopskaita (1250 sportotāji), ikgadējā

velotūrē ap 600 braucēju, kas liecina
par masveidību un attieksmi pret
veselīgu dzīvesveidu. Ozolnieku
novadā pašvaldība uztur sporta bāzes
Ānē, Ozolnieku vidusskolā, Salgales
un Garozas pamatskolā, Ozolniekos,
kuru uzturēšanas izdevumi lielāki
par 250 tūkstošiem latu gadā jeb 4%
no novada kopējiem izdevumiem.
2011.gadā pašvaldības budžetā
sporta pasākumiem ir paredzēti
Ls 45790 , no tiem 20% jeb 9026
lati paredzēti ledus nomai no SIA
“L-sports”.
Ozolnieku novada pašvaldība ir
atbalstījusi OZO ledus halli, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidi 2011.gadā 50% apmērā, t.i.,
Ls 765,99 . Pašvaldība balstījusies
uz Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.23/2010
„Grozījumi Ozolnieku novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1/2010
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā””, kas

paredz, ka „Atvieglojumi 50% apmērā var tikt piešķirti tiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri
pakalpojumu sniegšanu veic par atlīdzību, bet 90% apmērā atvieglojumi
var tikt piešķirti nodokļu maksātājiem, kuri pakalpojumus sniedz bez
atlīdzības.”
„Morāli un fiziski novecojusī
paaudze” (pēc Daiņa Liepiņa izteikuma) ir izveidojusi infrastruktūru
Ozolniekos, uz kuru balstās šodienas
uzņēmējdarbības attīstība, tai skaitā
Daiņa Liepiņa OZO ledus halle un
viņa uzceltās dzīvojamās mājas.
Atstāsim uz viņa sirdsapziņas jaunā cilvēka Liepiņa izteikumu ētisko
pusi.Viņa pretenzijas pašvaldībai ir
pilnīgi nepamatotas.
Ar sporta aktivitātēm un līdzekļu
izlietojumu sportam var iepazīties
Ozolnieku novada pašvaldības 2010.
gada publiskajā pārskatā interneta
mājas lapā www.ozolnieki.lv.
Deputāta, uzņēmēja Jāņa Vī-

ganta skatījums:
- Novada dome 2010.g. 11.maijā
pieņēma lēmumu par NĪN atvieglojumiem kultūras un sporta īpašumiem,
nosakot 50% atlaidi.
D.Liepiņa sarūgtinājumā un neveiksmēs uzņēmējdarbībā nav vainojama Ozolnieku dome, jo īpaši “Ozo”
ledus halles darbībā.
Latvijā, kā zināms, savu darbību ir
pārtraukušas vairākas ledus halles
arī blīvi apdzīvotās vietās.
Man kā uzņēmējam ir pašam jātiek
galā ar savām biznesa problēmām.
Neveiksmju cēloni meklēt domes
atbalsta trūkumā ir nekorekti – pašvaldība dāsni atbalsta sportu, kultūru
un izglītību.
Nodokļu atlaides ikvienā gadījumā
deputāti piešķir uz iesnieguma pamata. Arī Jūsu iesniegums, godājamais
Liepiņa kungs, tika izvērtēts. Deputāti to atbalstīja bez iebildēm. Nekāda
pazemošanās un lūgšanās nebija
vajadzīga, kā to apgalvojat.

Skaistuma oāze uz balkona
Pasacīt otram laipnu vārdu, paust prieku par cita
labiem darbiem – tas nav
grūti. Tikai... pārāk bieži
tam nesanāk ne laika, ne
vēlmes.
Arta Sīļa vēstītais „OA” bija iepriecinošs: „Vēlos pieteikt sakoptības konkursam mūsmājas balkonu.
Šis balkons Ānē, Celtnieku ielā 9
patiešām ir mājas lepnums!”
Redzētais pārsteidza: īsts ziedu
mākonis uz balkona!
Minidārziņa īpašniece ir Ņina
Gasūne, pēc profesijas pavāre.
Lielā mīlestība uz ziediem ir man-

Emocijām bagāta nedēļa Vācijā
Mēs, skolēni, izsakām lielu
pateicību Ozolnieku novada
pašvaldībai un priekšsēdētājam Mārim Aināram par
sniegto iespēju doties skolēnu
apmaiņas braucienā uz Kailhaues reālskolu „Freie Froebelschule Keilhau” Rūdolfštatē, Vācijā. Uz Vāciju devās 11
Ozolnieku vidusskolas skolēni
un 3 pedagogi.
Dalība Kailhaues skolas projektu nedēļā sniedza daudz pozitīvu
emociju, tas bija ļoti izglītojošs un
interesants pasākums. Esam priecīgi

tojums no mātes.
Ģerānijas, fuksijas, lobēlijas,
kobeja, dažādi augi. Un pat ēdamās kāršu pupas! Dekoratīvi un
lietderīgi.
Saimniecei patīkot pasēdēt savā
ziedu valstībā, iemalkot tēju,
ieelpot puķu smaržas, lūkojoties
augu krāsu un formu dažādībā.
Šķiet, visiem prieks, kas paveras
uz šo balkonu! Tomēr gluži ne tā!
Kad iznāca pārmīt kādus vārdus ar
citām šī nama iemītniecēm, nācās
dzirdēt asas vai pat nīgras replikas:
„Kad jau nauda, tad tā var darīt!”
„Ne visi to var atļauties!”
Ziedu mīļotāja ir neizpratnē:

kāda nauda? Jā, mēslojuma paciņa
tiešām maksā... Kas liedz iegūt
ģerāniju spraudeņus citiem? Pārziemināt fuksijas? Iesēt pupas? Arī
draugi uzdāvinot pa kādam stādam
vai sēklu paciņai. Protams, augi
prasa nemitīgas rūpes. Lūk, īstais
iemesls aizbildinājumiem!
Kopmītnes tipa mājā esot 77
dzīvokļi. „Kāpnes līdz pat ārdurvīm katru nedēļu satīru es un vēl
divas ģimenes. Pārāk daudziem ir
vienalga, kā dzīvot.”
Salauztas pasta kastes, aprakstītas sienas... Tas pārmēru disonē
šajā namā ar skaistuma oāzīti, kuru
ir izveidojusi Ņ. Gasūne.

Sagatavosim
bērnus skolai!

par iegūtajām zināšanām, pieredzi un
draugiem. Kopā ar Kailhaues skolas
skolēniem un pedagogiem apmeklējām Vācijas uzņēmumu, kas ražo
Vispārējā fiziskā sagatamedicīnas iekārtas, taisījām klūgu
pītu sētiņu skolas sakņu dārziņam, vošana 4 – 7 gadu vecumā ir
devāmies pārgājienā, apmeklējām ļoti svarīga, tāpēc Ozolnieku
vēsturiskus objektus, darbojāmies vidusskolas mazajā zālē divas reizes nedēļā - otrdienās
radošajā darbnīcā un, to darot, uzlaboun ceturtdienās - notiks nojām savas vācu valodas zināšanas.
Ar nepacietību gaidām projekta darbības laikā no plkst. 18
otro daļu, kad Kailhaues skolas sko- līdz 19.
lēni un skolotāji brauks iepazīt mūsu
Pirmā tikšanās 8.septembrī plkst.
novadu un skolu.
Arvīds Pelēcis, 19, bet pirmā nodarbība – 13.sep11. a klase tembrī plkst. 18.

Nodarbībās tiks iekļauti vispārattīstoši vingrinājumi, rotaļas, elementi no sporta spēlēm, u.t.t.
Fiziskās aktivitātes veicinās
imūnsistēmas nostiprināšanu, koncentrēšanās un domāšanas spējas,
kas ir svarīgs priekšnoteikums
veiksmīgu mācību uzsākšanai
skolā.
Trenere Vivita,
tel. 29120141
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„Griezēs” drīz skanēs mūzika
Glīta plāksnīte ar māju nosaukumu „Griezes”. Pievilcīga savā sakārtotā vienkāršībā
lauku sēta. Tomēr – ar tik
dižiem ozoliem lepoties var
reta saimniecība!

Tā kā šī vasara ir silta, tūkst kāpostgalvas, briest burkāni, bietes,
itin visi dārzeņi.

Gaida un Edgars Dumpji apsaimnieko 25 hektārus mantotās zemes.
Māju melioratori nogrāva, tās vietā
tagad ir cita ēka.
Cik veca ir šī zemnieku saimniecība? Saimnieka rēķins: nu jau piektā
paaudze.

Ābelē rets āboltēns
„Ābeļdārzs gan mums uzvedas
pilnīgi pretēji, kā tas ir citur, kaut
tepat Brankās” – tā zemes kopēji.
„Šogad, kad visiem zari lūst no augļiem, mums deviņdesmitajos gados
stādītajās 75 ābelēs rets āboltēns!”
Iemesls esot salnas, kas tieši te ieilgst. Turpat tuvumā ir tīrelis, kas arī
esot pie vainas šādās ačgārnībās.

Sīpoli, burkāni, bietes...
Saulainā augusta dienā saimnieku
sastapu sīpolu laukā. No vairsīpoliņiem izauguši sīpoli krietnas dūres
lielumā. Raža tiešām laba!
Stādīts tiekot ar tehniku, bet mobilizējot palīgā mazbērnus, ražu novāc
ar rokām. Turpat laukmalē iespaidīga
lieluma pagrabs.
Edgars Dumpis joko: „Tik lielu
pagrabu uzcēlu sev par nelaimi.
Kā turēt tukšu? Jācenšas, lai tiek
pilns!”
Piemājas saimniecībā ir vecs traktors T 25, arī nepieciešamie agregāti, taču tiek izmantoti arī kooperatīva
„Lemesis” pakalpojumi.
Trīs hektāru platībā iestādīti vēlie
kartupeļi „Laura” un „Granula” –
šķirnes, kas labi glabājas. „Granula”
neasno pat līdz jūlijam!
Kā ar kartupeļu puvi, lauksaimnieku bēdu? Smilts zemītē tupeņi
padodoties, lietavas lielu postu
nenodarot, jo mitrums labi iesūcas
augsnē.

Lauku idile
Nobružāts sakāmais. Bet vai šodien to bieži varam izjust?
Apkārt saimniecībai ir meži. Nedzird ne mazākā troksnīša, tikai putnu dziesmas. Zilas, skaidras debesis.
Saimniekiem izsaku savu sajūsmu
par tik dziļu klusumu (patiesībā ne
pārāk tālu no lieliem ceļiem). Šīs
vietas īpašo pievilcību apzinās arī viņi
paši: „Kādi tik te nav putni! „Mūsu”
dzērves savas plastiski līganās dejas
demonstrē burtiski mūsu acu priekšā. Pavakaros savu dziesmu griež
griezes. Sevi ļauj aplūkot stārķi.”
Taču šie cēlie putni saimniekam
ne visai pa prātam: „Es pļauju, bet
stārķi man tā vien uz pēdām. Vai nav
nešpetnelis? Acumirklī zālē ierauga
mazos griezēnus un knābī iekšā! Bet
grieze taču ir Latvijas putnu simbols,
aizsargājams putns!”
Nopļauto zāli notiesā aptuveni trīs
duči trušu. Ir arī vistiņas. Tās turot,
lai nepiemirstu, kāda izskatās olu
dējēja un kā dzied gailis.

Produkcijas realizācija daudziem
sagādā galvassāpes.
Dumpju ģimene šādas bažas neizjūt. Zemnieki apgādā trīs skolas
ar visa veida dārzeņiem. Ja arī kas
paliekot pāri – ieliek sludinājumu
internetā.
Daudzveidīgās bišu ganības
Plašajā Ozolnieku novadā neatrast
nevienu dravu! Ir tikai dažu bišu
saimju turētāji.
„Griezēs” nesen vēl bija 10 saimes, tagad trīs. Diemžēl bitēm uzbruka slimības un dažādas kaites.
Biteniece ir Gaidas kundze, kura
beigusi Rīgā biškopības kursus.
„Kāds šogad ienesums?” “30
kilogramiem no saimes vajadzētu
sanākt.” Septiņi hektāri ir atvēlēti
bišu ganībām, kur aug āboliņš, facēlija, rapsis, bišu amoliņš. Meži, pļavas,
tīrelis. Te ir kur bitēm izskrieties!
Medus krāsa allaž esot tumši zeltaina. Vairāk par 10 bišu saimēm nav
iecerēts turēt. Par medus tirgošanu
biteniece nedomā: „Radu, draugu
saime mums ir plaša!”
Vēl ne tik sen daudzās lauku
mājās turēja bites, kaut savai tiesai.
Tāpēc mans jautājums saimniekam
bija tiešs: „Kāpēc plašā apkaimē
neatrast nevienu dravu? Pat strops
ir retums!” Saņēmu pretjautājumu:
„Vai govis šodien tur? Un cūkas? Kur
ieraudzīsit aitas? Tas prasa darbu!
Nav darba tikuma pēctecības.
Vecajiem saimniekiem ir par grūtu
aprūpēt mājdzīvniekus. Jaunie? Vai
nu pilsētā, vai viņi ne prot, ne grib
strādāt. Mazais zemnieks Latvijā

izzūd. Nelielām saimniecībām perspektīvas nav.”
„Valstī ir liels bezdarbs. Taču laukos darba spējīgs cilvēks var sevi
uzturēt. Bet arī laucinieks meklē
sociālo palīdzību”...
„Strādīgs, uzņēmīgs cilvēks laukos
badā nenomirs! Tepat Brankās esot
bezdarbnieki. Taču – ko viņi spēj?
Prot strādāt? Ko viņi dara lietas
labā?” – saimnieka pārliecība.
Pavisam drīz – Saeimas vēlēšanas.
Ja visur citur ģimenē esot saskaņa,
tad partiju lietās – domstarpības:
„Mums katram savas politiskās simpātijas.” Abi dzīvesbiedri gan vienoti
pauž pārliecību: valstī nepieciešama
politiskā stabilitāte. Lai cilvēki nepamet Latviju.
Īpašā septembra diena
23. septembris „Griezēs” būs
sevišķa diena. Gaida un Edgars
Dumpji svinēs savu 50 gadu kāzu
jubileju. Svinētāju būs ne mazums:
3 bērni, 9 mazbērni un lielā radu
saime. Lauku plašumos izskanēs
mūzika. Lai kā, bet mūziķu dzimtā
gan netrūkst! Kaut vai – Ozolnieku
un Salgales Mūzikas skolas direktore
Dina Tauriņa.
Taču par mūziķu dinastiju būtu
cits stāsts.
Čaklajiem darba darītājiem, gaišajiem cilvēkiem Gaidai un Edgaram
Dumpjiem „OA” novēl veselību,
daudz dzīvesspara un prieku!
Lai ceļš, ko sākāt todien iet,
Pret kalnu nebeidz vīties!
Anna Veidemane
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Koris „Līga” sezonas garumā
Ozolnieku novada jauktajam
korim „Līga” 2010./2011. gada
sezona ir bijusi notikumiem un
koncertiem bagāta.
Par tradīciju kļuvusi Jelgavas un
Ozolnieku novadu koru sadziedāšanās, ko organizē Jelgavas novada
jauktais koris „Svīri” un kas šogad
bija arī kā Svīru jubilejas koncerts.
Neiztrūkstošas ir visu koru kopdziesmas Jelgavas, Ozolnieku un
Olaines novadu koru izpildījumā
virsdiriģenta Inta Teterovska vadībā,
kurš atzinīgi novērtējis mūsu kora repertuāra izvēli un skaisto skanējumu.
Kopdziedāšanas koncerti sezonas
garumā bijuši Zaļeniekos.
Īpašs notikums korim bija piedalīšanās Ziemassvētku sadraudzības
koncertā „Ejot pa sniegbaltu dvēseļu
tiltu” Ave Sol koncertzālē Rīgā. Koris
dziedāja 30 minūšu garu koncertprogrammu ar tradicionālajām Ziemassvētku un mūsdienu komponistu
dziesmām.
Jauno gadu iesākām patriotiskā
noskaņā ar atbilstošu repertuāru, jo

dāšanu: Lieldienās un deju kolektīva
„Ozolnieki” jubilejas koncertā, kā arī
Kurzemes dziesmu dienā Dundagā.
Korim ir izveidojusies sadarbība ar
Norvēģijas kori „Sjokk”, kas jūnijā
bija ieradies Latvijā. Sadraudzības
koncertā Rīgā, „Lido” centrā atskaņojām gan latviešu tautasdziesmas,
gan populāras latviešu estrādes
dziesmas. Viesi izteica piedāvājumu
korim „Līga” viesoties Norvēģijā.
Diriģente Inta Zakenfelde ielūdza
norvēģus uz Dziesmu svētkiem
2013. gadā, kam ciemiņi piekrita ar
lielu sajūsmu.
Koris „Līga” un diriģente I. Zakenfelde izsaka īpašu paldies novada domei, kas atbalstīja kora ieceri par vīru
tautastērpu iegādi, jo bez pašvaldības
līdzfinansējuma Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstītais projekts
Bildē esam kopā ar virsdiriģentiem Intu Teterovski un Gintu Ceplenieku
netiktu realizēts. Pateicamies arī
Ozolnieku tautas nama direktorei Ritikām uzaicināti piedalīties Ziemas- izdevās realizēt projektu „Latviešu tai Baronai un visiem darbiniekiem,
svētku kauju piemiņas pasākumā tautasdziesmu koncertprogrammas kas palīdzēja realizēt projektu.
Ložmetējkalnā.
izveide un atskaņošana”. Pavasara un
Uz tikšanos koncertos rudenī!
Ar Eiropas Lauksaimniecības vasaras mēnešu koncertu repertuārs
fonda un novada domes atbalstu bija balstīts uz tautasdziesmu dzieLana Janmere

Kāpēc sportistiem jābrauc trenēties uz Valgundi?
Kurš vēl labāk var pārzināt
kādu jomu, ja ne cilvēki, kuri
paši tajā darbojas?
Tieši šādā sakarībā „OA” bija ko
sacīt abiem brāļiem Jānim un Gatim
Baložiem, kuri Latvijā pludmales
volejbolā ir pašā elitē.
Abiem brāļiem ir pretenzijas pret
jaunizveidoto pludmales volejbola
laukumu sporta centrā. Tā pati
vaina esot arī blakus esošajā basketbola laukumā: lietus laikā pludo
laukumi. Nav padomāts par lietus
ūdens uztvērējakām.
Pludmales laukumā ir iestrādāts
neatbilstošs filtrmateriāls, pie tam
ļoti sekli.
Tieši „bīč” volejbolā segumam ir
ļoti liela nozīme. Smiltīm ir jābūt
skalotām, nevis vestām no karje-

ras. Kāpēc tā? Sablīvētās smiltīs
spēlētājs viegli gūst muguras
traumu.
Tīklu nepieciešams nospriegot.
Vai normāli, ka novada svētku
laikā tiesnese tiesāja, stāvot uz ...
atkritumu konteinera? Gan tīkls,
gan aprīkojums nav kvalitatīvs.
Viens tīkla stabs ierakts zemāk
par otru.
Abu sportistu secinājumi saskan
mats matā: „Specifiskas sporta
būves prasa attiecīgas zināšanas.
Šajā gadījumā būvuzraugs nav bijis
kompetents. Firma noteikti ir jāatsauc, lai darbu pārstrādā! Latvijā ir
desmitiem labu uzbūvētu, aprīkotu
pludmales laukumu. Vai bija grūti
iepazīt pieredzi? Tagad trenēties
nākas doties uz Valgundi.”
Jānis Valerts ir no vīriem, kuri

turpina slavenās Ozolnieku volejbola tradīcijas. Par viņa kompetenci
arī nevajadzētu šaubīties.
- Esmu spēlējis, arī pludmales
volejbolu, dažādos laukumos, pieredze man krietna. Kā var sporta
centra jaunajā laukumā vidū veidoties peļķes? Meliorācijas vaina!
Lietus ūdenim ir jāiesūcas smiltīs,
jānotek. Geotekstila klājums malu
malās izlīda jau pēc īsa laika! Spēlētājs nedrīkst gūt traumas, tāpēc
es sporta nama vadībai pieprasīju
kvalitatīvu smilti – šajā sporta
veidā tā nav greznība!
Nav līmeņots laukuma reljefs.
Sporta centram ieteicu profesionāļa bezmaksas konsultāciju šāda
laukuma izbūvē, ieteikums tika
ignorēts!
Apbēdina, ka Ozolniekos nav

iespējams sarīkot liela mēroga
sacensības, vietā, kur ir tik noturīgas volejbola tradīcijas un daudz
augstas klases spēlētāju!
Izmaksas? Ja taupām santīmu,
kāpēc izveidoti trīs strītbola laukumi? Nesamērība!
Kā varēja tikt pieņemta tik nekvalitatīva sporta būve? Ne jau es
iedziļināšos, vai vainīgs projektētājs, būvnieki vai būvuzraugs,
kāpēc sanācis brāķis. Darbs jāpārstrādā, šaubu nav.
Kopā ar citiem volejbolistiem un
uzņēmējiem attīstām ideju sabiedriskā kārtā izveidot bīčvolejbola
laukumu, kur varētu rīkot turnīrus
un nebūtu kauns ielūgt labus sportistus. Ozolnieku vīriem volejbols
ir savas cieņas un novada goda
apliecinājums.

Daiļslidošanas zvaigznes Ozolniekos
Gandrīz līdz augusta vidum
Ozolniekos sadarbībā ar Ledus
skolu norisinājās Lielbritānijas
daiļslidošanas trenera Jurija
Bureiko organizētā starptautiskā treniņnometne.
Pieredzējušais daiļslidošanas treneris, vairāku daiļslidošanas skolu
īpašnieks, arī šovasar viesojās “Ozo”
hallē, jaunajai sporta sezonai gatavo-

jot ne tikai krievu, bet arī itāļu, somu
un azerbaidžāņu daiļslidotājus. Jūnijā
un jūlijā “Ozo” ledus hallē, tāpat kā
pērn, treniņnometnes organizēja
Krievijas daiļslidošanas zvaigznes.
Ozolniekos viesojās pasaules līmenī atzīts sportistu treneris Oļegs
Volkovs, kuram treniņnometnes
organizēšanā bija piebiedrojušās
arī Svetlana Sokolovska un Jeļena
Vodorezova (Bujanova) - viena no bi-

jušās Padomju Savienības labākajām
slidotājām un Eiropas un pasaules
čempionātu medaļniece, kura pašlaik trenē labākos Krievijas izlases
daiļslidotājus.
Daiļslidotāju pārus “Ozo” ledus
hallē gatavoja Krievijas izlases treneri Aleksandrs Sviņins un Irina Žuka.
Viņi skoloja pašreizējos Latvijas un
Krievijas TOP līmeņa sportistus pašmāju junioru pāri Kseniju Pečer-

kinu un Aleksandru Jakušinu un kaimiņvalsts lielākās cerības - Krievijas
izlases daiļslidotāju pāri Aleksandru
Stepanovu un Ivanu Bukinu.
Ozolniekos ieradās arī leģendārā
Tamāra Moskvina (Nikolajeva), pieckārtēja bijušās Padomju Savienības
čempione, kura pašlaik trenē daudzu
valstu daiļslidotāju pārus, kuru vidū
ir Eiropas, pasaules un Olimpisko
spēļu čempioni.

8.lpp.

2011. gada augusts

Mīļi sveicam septembra jubilārus!
Sirds durvīs lai spraudziņa vaļā
Siltam un draudzīgam vārdam!
Biruta Bērtulsone
Jevgenija Pujāte
Mirdza Āboliņa
Raimonds Miķelsons
Biruta Baranova
Francis Gailišs
Valdis Līcītis
Austra Pogaine
Austra Krūmiņa
Sidrabenes pagastā
Bruno Grabauskis
Arnolds Freimanis – 90

Iepazīsim Sāremā
salas burvību!
Visi novada iedzīvotāji tiek aicināti iepazīt
Sāremā salas savdabību
14.-15. septembrī.
Apmeklēsim Kuresāri,
Sāmsalas galvaspilsētu, kur
atrodas 14.gs. viduslaiku
bīskapa pils, iegriezīsimies

Ženija Miškovska – 100
Novada dome

10.septembrī plkst. 17 Ānes kultūras namā viesosies
vadošie Latvijas cirka mākslinieki: žonglieri, ekvilibristi,
dejojošie akrobāti, klauni ar dresētiem sunīšiem un Santas
Zemzares deju grupa „Saguaro”.

Sirves pussalā. Nakšņosim
kempingā div- un trīsvietīgās
mājiņās.
Otrajā dienā dosimies uz
Pangas stāvkrastu, pēc tam
aplūkosim vēsturiskās Anglas vējdzirnavas.
Muhu salā visas sētas ir
saglabājušās kopš 18. un

19.gadsimta.
Sāremā ir daudz īpatnas
dabas, vēstures neatkārtojamības. Ir vērts to iepazīt!
Informācija:
Zeltīte Skrabe,
tel. 63084716,
Maija Sproģe,
tel. 63057074

Novada Sporta diena
3. septembrī plkst.11
steigsimies visi uz Ozolnieku novada sporta
dienu, ņemot līdzi savu
ģimeni un labu garastāvokli.

No novembra līdz augustam
novada 2. spartakiādes
Ieeja gan lieliem, gan maziem Ls 1.
ietvaros esam kārtīgi sportojuši 11 sporta veidos un 4
masu pasākumos. Pienācis
laiks kopvērtējumam un labāko apbalvošanai.
Sporta dienā vēl būs iespēja koriģēt rezultātus, jo uz
starta dosies makšķernieki
(Ozolnieku dīķī), 16 kg svaru
SIA „Latvijas Lauku
- Komercdarbības pamati bumbas cēlāji un jau tradiciokonsultāciju un izglīnālās maratonstafetes 105 x
150 h
tības centrs” turpina
400m dalībnieki. Skriešanā
- Projektu vadība 150 h
līdzdarboties Nodarbi- Vācu valoda (ar un bez sacentīsies SK „Ozolnieki”
nātības valsts aģentūkomanda, visu četru novada
priekšzināšanām) 150 h
ras aktivitātēs, kuru
- Datorapamācības prog- skolu un pieaugušo komanietvaros Ozolnieku norammas
vada iedzīvotājiem ir
- Lauksaimniecības pamati
iespēja apgūt zināšanas
160 h (Profesionālās pilnveibez maksas vai minides programma)
mālu līdzfinansējumu.
Vasara tuvojas beiTiek plānotas nelielas mācību grupas ar individuālu gām. Ir palikušas daIespējas ir gan darba mek- pieeju. Nodarbību laiki tiks
žas spēles Latvijas
lētājiem, gan jau strādā- saskaņoti ar klausītājiem čempionāta 2.līgā.
jošajiem. Šobrīd arī darba individuāli. Aicinām izmantot
meklētājiem ir iespēja iegūt iespēju papildināt savas zināŠajā sezonā spēlējām ar
apmācību kuponu un pašiem šanas bez papildus finanšu divām komandām. Pirmā
izvēlēties mācību iestādi. ieguldījumiem.
komanda ir līderos. CeŠobrīd Ozolniekos tiek komSīkāk par šīm iespējam
plektētas sekojošas grupas:
www.nva.gov.lv vai kontaktējo- Angļu valoda (ar un bez ties Andis Kursītis 26400224,
Salgales pagastā nopriekšzināšanām) 150 h
andis.kursitis@llkc.lv
tiks suņu un kaķu izbraukuma vakcinācija
Aizsaulē aizgājuši:
pret trakumsērgu.

Iespēja apgūt
zināšanas

PROGRAMMĀ:
 Maratonskrējiens
105 dalībnieki x 400m = 42,195 km (masu pasākums)
 Makšķerēšana,
(komandas ieskaitei -2 dalībnieki)
 16 kg Svaru bumbas celšana
(komandas ieskaitei -2 dalībnieki)
 Balvu izcīņa minifutbolā, pludmales volejbolā,
jautrības stafetēs
 Individuālas fiziskas aktivitātes
(šķēršļu josla, šautriņas, tāllēkš. no vietas)
 Rotaļas mazajiem bērniem (strītbola laukumā)
 „Brīvais mikrofons” –
sveicieni, paziņojumi, vēlējumi, priekšlikumi, reklāma…
 Mūzika, apbalvošana, noslēgums.

das. Varbūt izveidosim ceturto-līdzjutēju komandu?
Maratonskrējienam pieteikties pa tālruni 63050526
vai e-pastu: irena.leitena@
gmail.com
Sportiskās aktivitātes būs
interesantas un aizraujošas!

Mazos bērnus pieskatīs un
ar viņiem strītbola laukumā
darbosies auklītes.
Noslēgumā - individuālo
uzvarētāju un spartakiādes
kopvērtējuma apbalvošana.
Ozolnieku sporta centrs

Drīz noslēdzas futbola sezona
ram uz finālu un 1. vietu
līgā. Latvijas kausa izcīņā
uzvarējām trijās kārtās,
zaudējot FK “Tukums”.
Otrajā komandā spēlē jaunie spēlētāji un tie, kas
netiek pirmajā komandā.
Spēlēts diezgan labi, ceru,

ka būsim ar otru komandu
pa vidu. No 1. septembra
tiks uzņemtas divas jaunas
grupas (4 - 5 gadi) un (6
- 8 gadi). Gaidīšu jaunus
spēlētājus!
Rimants Štopis,
tel. 26402025.

Mājdzīvnieku vakcinācija Salgalē

Dzidra Bušmane (1942)
Ārija Feldmane (1929)
Spodra Herca (1927)
Ivans Kozlovs (1933)
Elmārs Požarskis (1926)
Sofija Račika (1932)

Natalija Sarvi (1918)
Pjotrs Ševko (1940)
Žanis Tiltiņš-Tilts (1938)

17.septembrī
- plkst.10 Garozā pie veikala Vesko
- plkst.10.30 Griķos
- plkst.11 Jaunbērziņos.
Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

No plkst.11:30 – pagasta
iedzīvotājiem ārpus ciematiem (piebraukšana par velti)
– pieraksts līdz 16.septembrim.
24.septembrī
- plkst.10 Emburgā
- plkst.10.30 Rencelēs.
No plkst.11 pagasta iedzī-

votājiem ārpus ciematiem
(piebraukšana par velti) – pieraksts līdz 23.septembrim.
Vakcināciju veiks veterinārārste Dina Circene (Tel.
63085877,29185709). Vakcinācijas laikā būs iespējams
veikt arī kompleksās potes
un iegādāties attārpošanas
medikamentus.
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