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Pacilātā gaisotnē Ozolniekos
tika svinēti otrie novada svētki

Es zinu, varu un daru
Lai veicinātu iedzīvotāju
iniciatīvu, novada dome izsludina projektus „Es zinu, varu
un daru”.
Novadnieku iniciatīvas veicināšanas projektu mērķis ir iedzīvotāju
līdzdalība aktuālu problēmu risināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošana novadā.
Mērķu sasniegšanai ir noteiktas
šādas prioritātes: „kopīgās dzīves
telpas” labiekārtošana, iedzīvotāju
sociālo aktivitāšu veicināšana, sporta un kultūras tradīciju saglabāšana,
jaunu aktivitāšu radīšana, dzīves

fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana, pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības
iespēju veicināšana.
Projektus finansē novada pašvaldība. Plānotais maksimālais
kopējais piešķiramais finansējuma
apjoms ir Ls 10 000. Viena projekta
īstenošanai katrs pretendents var
pieprasīt finansējumu līdz Ls 500.
Projekta aktivitātēm jānotiek Ozolnieku novada teritorijā, t.i., projekta
rezultāts ir sabiedrisks ieguvums
novadam vai tā iedzīvotājiem. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2012.
gada 30. novembrim.

Pretendenti: fiziska persona,
kuras deklarētā dzīvesvietas adrese
ir Ozolnieku novadā, neformālas
sabiedrības grupas – novada iedzīvotāju grupa, kuras dalībniekus
apvieno īslaicīgs/pastāvīgs kopīgs
darbības mērķis, biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese
ir novadā.
Projekta īstenošanai nepieciešams projekta pieteicēja pašieguldījums un/vai līdzfinansējums. Tas
var būt naudā, brīvprātīgā darba un
mantas/pakalpojumu ieguldījuma
veidā. Pašieguldījums/līdzfinansējums ir jānorāda projekta budžetā.

Projektu līdzekļi nevar tikt piešķirti
sekojošiem mērķiem un izdevumiem: nekustamā īpašuma iegādei,
atalgojumam un pabalstiem, jau
pabeigtiem darbiem/projektiem un
politiskiem, militāriem vai reliģiskiem mērķiem.
Pēc projektu komisijas lēmuma
pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu pašvaldība ar projekta
iesniedzēju slēdz finansēšanas
līgumu.
Detalizētāka informācija Ozolnieku mājas lapā www.ozolnieki.lv.


Novada dome
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Novada domes
jūlija sēdē
Nolēma:
- Atcelt novada domes 2011.gada
8.novembra lēmumu Nr.11 „Ozolnieku novada teritorijas plānojuma
2012.- 2024.gadam galīgās redakcijas
apstiprināšana”.
Sagatavot jaunu Ozolnieku novada
teritorijas plānojuma 2012.- 2024.
gadam redakciju.
Apstiprināt precizēto darba uzdevumu Ozolnieku novada teritorijas
plānojuma izstrādei.
- Apstiprināt iedzīvotāju iniciatīvas
veicināšanas projektu nolikumu.
Apstiprināt projektu izvērtēšanas
komisiju.
- Apstiprināt Ozolnieku novada
attīstības programmu 2012.–2018.
gadam.
- Izslēgt no pašvaldības bilances un
nodot kapitālsabiedrībai SIA „Ozolnieku KSDU”.
- Uzņemt bērnus novada pirmsskolas izglītības iestādēs.
- Ievēlēt par novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietnieci Ievu Spalvu.
- Izslēgt no adrešu reģistra 26
adreses.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Mainīt SIA „Iecavkrasti” piederošai zemes vienībai adresi no „Aizupes” uz Krasta iela 1.
- Mainīt SIA „Uzars” piederošai
zemes vienībai adresi no „Aizupītes”
uz Krasta iela 9.
- Noteikt biedrības „Atbalsta un
rehabilitācijas centrs „Svēteļi” nomas līguma termiņu - līdz 2021.gada
31.decembrim.
- Piešķirt adresi „Kodoliņi”, Garoza,

Salgales pagasts.
- Piešķirt zemes vienībai adresi
Druvenieku ceļš 11, Ozolnieku pagasts.
- Atbalstīt jaunietes piedalīšanos
Latvijas džeza nometnē „Saulkrasti
Jazz”.
- Atbalstīt jaunieša piedalīšanos
Latvijas mūzikas skolu radošajā nometnē Nīcas novadā.
- Izmaksāt pabalstu sakarā ar nenodrošināšanu ar vietu pirmsskolas
izglītības iestādē 5 personām.
- Rīkot nomas tiesību izsoli par
Ozolnieku novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Ozolnieku ezers”.
- Apstiprināt novada domes saistošo
noteikumu grozījumus noteikumos
31/2009 „Par Ozolnieku pašvaldības
sociālajiem pabalstiem”.
- Nodot sabiedriskai apspriešanai
Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012–2036. gadam
vides pārskata projektu.
- Noteikt publiskās apspriešanas
termiņu no 2012.gada 20.jūlija līdz
2012.gada 29.augustam.
• Ar izstrādāto Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2012.-2036. gadam un vides pārskata
projektu var iepazīties un iesniegt
rakstiskus priekšlikumus Ozolnieku
novada pašvaldībā 6.kabinetā.
• Ar materiāliem var iepazīties arī
Ozolnieku novada pašvaldības mājas
lapā www.ozolnieki.lv.
• Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi organizēt 2012.gada 27.augustā plkst.17 Ozolnieku novada
pašvaldības telpās Stadiona ielā 10,
Ozolniekos, 2.stāva zālē.

Vide tiek labiekārtota
Divi novadā īstenotie projekti
ir patīkami izmainījuši vidi.
Tautas nams Ozolniekos ir ieguvis
jaunu elpu – atjaunots jumts un fasāde,
labiekārtota teritorija.
Novada būvvaldes vadītājs Uldis
Seržāns: „Tautas nams ir pagasta
vietas zīme, ko pamana pat ikviens
garāmbraucējs. Darbu izpilde veikta
profesionāli un kvalitatīvi.”
Līdzīgi arhitekts U.Seržāns vērtē
paveikto Garozas pamatskolas teritorijas labiekārtošanā, kas pagaidām
ir projekta pirmā kārta. Finansiālais
ieguldījums nav mazs: lietus ūdens
kanalizācijas izbūve ar kopējo garumu
408 metri vien izmaksāja Ls 83 098.
Izbūvēts teritorijas apgaismojums,
iepriecina gaismas ķermeņu dizains.
SIA „Uzars bruģēšana”, tāpat kā pie
Ozolnieku tautas nama, savu darbu ir

veikusi labā kvalitātē.
Šī pati firma ir uzstādījusi un daļēji
arī izveidojusi mazās arhitektūras formas bērnu rotaļlaukumā. Tik ietilpīgu
kuģi citur neatrast!
Skolas saimniece – direktore Dina
Štelmahere J.Uzara ļaudis nebeidz
vien slavēt: „Viņi strādāja ar sirdi un
dvēseli. Ja Latvijā visiem būtu tāda
pienākuma apziņa un darba kultūra,
valsts plauktu un zeltu.”
Zaļā plenēra dalībnieki, kuriem
nesen Garozas skolā bija nometne,
atzīst, ka mākslas darbu radīšanai
vieta un skolas darbinieku atsaucība
ir lieliska, tāpēc izteica vēlmi plenēru
tur rīkot arī nākamgad.
Būvvaldes vadītāja skatījums par
objekta rekonstrukciju: „Šī lauku skola ir unikāla – te harmoniski saplūst
daba, labi uzturētais vides senatnīgums ar šodienas labiekārtojumu.”
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Māju renovācijas darbi rit pilnā sparā
Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu
Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2012.-2036.gadam Vides pārskata projekta apspriešanā
Ozolnieku novada pašvaldībā tiek veikta Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde 2012.-2036.gadam. Attīstības plānošanas dokuments tiek
izstrādāts laika posmā no 13.03.12. līdz 30.10.12., pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 13.03.12. lēmumu Nr.31 „Par Ozolnieku novada ilgstpējīgas attīstības
stratēģijas izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr.4).
Pamatojoties uz Vides pārraudzības biroja 05.06.2012 lēmumu N7-02/740 par
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Ozolnieku
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.-20136.gadam, ir izstrādāts Vides pārskata projekts šim dokumentam. Procedūras mērķis ir apzināt un izvērtēt novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā plānoto darbību iespējamo ietekmi uz vidi.
Plānošanas dokumenta nosaukums: Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2012.-2036.gadam
Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: Teritorijas attīstības plānošana
Vides pārskata projekta izstrādātājs: SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis
24D-317A, Rīga, LV-1005, tel. 27507017, www.videseksperti.lv. Izstrādes termiņš
no 2012.gada 22.jūnija līdz 2012.gada 8.oktobrim.
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Ozolnieku
novada administratīvā teritorija (Ozolnieku, Cenu un Salgales pagasti).
Sabiedriskās apspriešanas termiņš: no 2012.gada 20.jūlija līdz 2012.gada
29.augustam.
Atbilstoši Ozolnieku novada domes 2012.gada 10.jūlija lēmumam Nr. 9 (protokols Nr.33), tiek organizēta Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. Ar
Vides pārskata projektu un Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju laika
posmā no š.g.20.jūlija līdz š.g. 29.augustam var iepazīties Ozolnieku novada domē
(Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads) 6.kabinetā, darba dienās, izņemot
piektdienu, no 9.00-13.00 un 14.00-17.00, piektdienās no 9:00-14:00, kā arī novada
domes mājas lapā www.ozolnieki.lv .
Rakstiskus komentārus un priekšlikumus (norādot kontaktinformāciju - vārdu,
uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) par Vides pārskata projektu iespējams iesniegt
līdz 2012.gada 29.augustam plkst.17:00:
• Ozolnieku novada domē, Stadiona ielā 10, 6.kabinetā;
• sūtot pa pastu uz adresi: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV3018;
• elektroniski - uz e-pasta adresi: aptauja@ozolnieki.lv
Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012.gada
27.augustā plkst.17:00 Ozolnieku novada pašvaldības telpās, Stadiona ielā 10,
2.stāva zālē.
Paziņojums par Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanas uzsākšanu ir publicēts laikraksta
„Zemgales Ziņas” 19. jūlija numurā.

Aicinājums privātmāju īpašniekiem
Daudzi privātmāju īpašnieki saņem
ūdens, kā arī kanalizācijas pakalpojumus no SIA “Ozolnieku KSDU”, bet
līdz pat šim brīdim neveic norēķinus
ar pakalpojumu sniedzēju. Netiek arī
nodoti skaitītāju rādījumi, nedz arī
veikta ūdens skaitītāju verifikācija ik
pēc 4 gadiem.
SIA “Ozolnieku KSDU” aicina
privātmāju īpašniekus līdz šī gada
31. augustam ierasties, lai noslēgtu
pakalpojumu līgumus un vienotos
par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un
noplombēšanu, lai turpmāk varētu
korekti norēķināties par piegādāto
ūdeni un saņemtajiem kanalizācijas
pakalpojumiem. Ja minētie jautājumi
tiks sakārtoti līdz 31. augustam, tad
netiks piemērotas soda sankcijas par
iepriekšējo periodu.

Būvvalde
2012. gada 1. pusgadā
Ekspluatācijā pieņemti objekti - 34
Izsniegtas būvatļaujas - 37

Ar šī gada 1. septembri privātmāju īpašniekiem, kuri nebūs
uzstādījuši ūdens skaitītājus, tiks
piemērota LR normatīvajos aktos
paredzētā aprēķina metodika, t.i.,
no 30 līdz 300 litriem diennaktī uz
cilvēku (atkarībā no mājas labiekārtotības pakāpes) un ūdens patēriņa par piemājas dārza laistīšanu
(sākoties laistīšanas sezonai) vidēji
diennaktī 50 līdz 90 litri uz vienu
iedzīvotāju, ar laistīšanas biežumu
1-2 reizes diennaktī.
SIA “Ozolnieku KSDU” atvainojas
Eglaines ielas iedzīvotājiem par to, ka
pietiekami operatīvi netika novērsta
avārijas situācija jūlija mēnesī un izsaka pateicību par izpratni un pacietību
saistībā ar sagādātajām neērtībām.

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

Lūkojoties uz Ozolnieku ciema centra daudzdzīvokļu mājām, paveras darbīgs skats.
SIA “Ozolnieku KSDU”, ar kura
starpniecību tiek realizēti dzīvojamo
māju siltināšanas projekti, valdes
priekšsēdētājs Mārtiņš Prīsis uzsver
renovāciju nozīmīgumu. Ņemot vērā
to, ka, gadiem ejot, ēkām ir zemāka
siltuma noturība, nolietojušās inženierkomunikācijas, kā arī vērojama
siltumenerģijas tarifu pieauguma
tendence, visiem dzīvojamo māju
īpašniekiem jau savlaicīgi būtu jādomā
par sava īpašuma energoefektivitātes
paaugstināšanu, lai efektīvāk samazinātu iespējamās siltumenerģijas
izmaksas nākotnē.
Ar īpašumu netiek riskēts
Daudzi iedzīvotāji savukārt ir nobažījušies par kredītsaistībām un
iespējamām lielajām renovācijas
izmaksām, taču M.Prīsis mierina, ka
uztraukumam nav pamata, jo kredītsaistības ir uzņēmies SIA “Ozolnieku
KSDU”, kā rezultātā īpašnieki ar savu
īpašumu neriskē. Veiksmīga sadarbība
ir ar SEB Unibanku, kas nodrošina nepieciešamo papildus finansējumu. Tā
kā renovētajām mājām tiek paredzēts
aptuveni 40% siltuma ietaupījums,
izmaksas par renovāciju un patērēto
siltumenerģiju, kas pēc energoefektivitātes pasākumiem ir mazāka,
gandrīz izlīdzinās, kā rezultātā ieguvēji
ir iedzīvotāji.
Iesāktās vai jau daļēji renovētās dzīvojamās mājas ir ieplānots pabeigt līdz
šī gada beigām. Tās ir Kastaņu ielas 5
un 7, Skolas ielas 11 un 13 daudzdzīvokļu mājas, kurām būvdarbus veic
būvfirma SIA “AB Build”, Saules ielas
11, Brankās un Meliorācijas ielas 21
dzīvojamās mājas - izvēlētā būvfirma
SIA “Rimts”, kā arī Kastaņu ielas 6
dzīvojamā māja, kuras būvdarbus veic
SIA “GS Celt”.
Daudzdzīvokļu mājas, kurām vēl
tiks izsludināti konkursi par renovēšanas darbiem nākamgad: Rīgas iela
21, Meliorācijas iela 6, Parka iela 1,
Saules iela 9, Brankās, Kastaņu iela
9, Meliorācijas iela 17, Meliorācijas
iela 23. Ozolnieku ciems var lepoties,
ka ir jau pirmās ekspluatācijā nodotās mājas, respektīvi, Rīgas iela 19,
Meliorācijas iela 19 un Kastaņu 4.
Rezumējot - 17 daudzdzīvokļu mājas

būs ieguvušas jaunu izskatu, augstāku
siltumnoturību un jaunas inženierkomunikācijas.
Atkāpes no grafika nebūtiskas
Grūtības rada apstāklis, ka darbi
vienlaicīgi tika uzsākti vairākām
mājām, tādēļ ir nelielas atkāpes no
grafika, kuras tomēr būtiski nekavē
darbu savlaicīgu izpildi. Būtiskākās
izmaiņas no ieplānotā ir pilnīga apkures un karstā ūdens sistēmas nomaiņa,
jo sākotnēji projektos bija paredzēta
apkures un karstā ūdens sistēmas
daļēja rekonstrukcija. Bet, ņemot
vērā iedzīvotāju kopējās vēlmes, tiks
veikta visu inženiertīklu pievadu un
iekšējo inženiertīklu izbūve, tajā skaitā arī elektroinstalāciju nomaiņa un
sakārtošana. Ir arī atrasti risinājumi,
kā nomainīt ūdens un kanalizācijas
stāvvadus. Rezultātā būs veikta pilnīga
mājas renovācija. Katram iedzīvotājam
būs individuālā uzskaite ūdens patēriņam - gan karstajam, gan aukstajam,
kā arī siltumam.
Tā kā veicamo darbu apjoms ir
liels, ceļš uz mērķi nav viegls, jo ir
arī daudzi šķēršļi. Kā galveno bremzējošo faktoru sekmīgai darbu izpildei
M.Prīsis min birokrātisko mehānismu
- sarakste un komunikācija ar Latvijas
Investīciju attīstības aģentūru, kas
ir ilgstošs process apjomīgo papīru
darbu dēļ. Arī laika apstākļi šogad nav
iepriecinoši, jo līdz šim vasara ir bijusi
lietaina. Iekšdarbu veikšanu mājām
daļēji kavē paši iedzīvotāji, jo vasaras

mēnešos parasti tiek ņemts atvaļinājums, kuru laikā daudzi neatrodas mājās, tāpēc būvniekam ir sarežģīti iekļūt
dzīvokļos. Visumā iedzīvotāji ir saprotoši un atvērti remontdarbu veikšanai.
Lai būtu veiksmīgāka komunikācija
starp būvniekiem un iedzīvotājiem, ir
pieņemta jauna darbiniece, ar kuras
palīdzību tiks pārstāvētas iedzīvotāju
un pasūtītāja intereses, kā arī veikta
stingrāka kvalitātes un būvnieku darba
kontrole.
Kvalitāte - prasību pamatā
Šo funkciju pirmkārt nodrošina
būvuzraugs, kas ir pasūtītāja pārstāvis.
Viņam ir jāveic būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzība,
nodrošinot pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu procesā. Būvuzraugs
nedrīkst pieļaut patvaļīgas atkāpes no
akceptētā būvprojekta un pārbauda
darbiem nepieciešamo dokumentāciju
un pieņem tikai tos, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām. SIA
„Ozolnieku KSDU” vadība par būvuzraugu ir izvēlējusies Jāni Grauduli,
kurš vada arī kopsapulces, kas notiek
katru trešdienu no plkst.9 līdz 12.
Dzīvokļu īpašnieki galvenokārt vēlas uzzināt, kad būs jāsāk norēķināties
par veikto māju renovāciju. Valdes
priekšsēdētājs informē, ka, tiklīdz
ēka tiks nodota ekspluatācijā, varēs
samaksāt uzreiz visu summu, bet
tie, kas izvēlēsies veikt norēķinus ar
kredīta palīdzību, varēs sākt maksāt
pēc trīs mēnešiem. Arī
šim nolūkam tika pieņemta jauna darbiniece, kura
veic nepieciešamo darbu
aprēķinus. Algas jaunajiem darbiniekiem tiks
izmaksātas no renovējamo
māju apsaimniekošanas
naudas.
Kāpēc renovācijas
process ir laikietilpīgs?
Renovācijas procesu

uzsākšana ir ilgstošs un laikietilpīgs
darbs, kas aizņem daudzus mēnešus
un ietver sevī vairākas procedūras.
Kad iedzīvotāji vai mājas pilvarotā
persona ir vērsusies pie apsaimniekotāja ar vēlmi par mājas renovācijas
veikšanu, pirmais solis ir iedzīvotāju
kopsapulces sasaukšana un organizēšana. Tajā dzīvokļu īpašniekiem
tiek sniegta informācija par mājas
renovēšanas ieguvumiem, izmaksām
un iespējamiem riska faktoriem. Lai
uzsāktu nepieciešamo dokumentācijas kārtošanu mājas renovācijai,
jāsavāc 50% +1 īpašnieku balsu
skaits, tikai tad tiek apstiprināta dalība
projektā. Tā izstrāde aizņem pusotru
mēnesi, pēc kuras pieteikums tiek
nosūtīts Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai saskaņošanai, kas ilgst
aptuveni trīs mēnešus, līdz tiek
saņemts apstiprinājums, un vēlāk
abas puses slēdz līgumu. Pēc līguma
parakstīšanas tiek izstrādāta iepirkuma procedūra, kura tāpat ir jāsaskaņo
ar LIAA, tikai pēc tam var izsludināt
konkursu, lai izvēlētos būvniecības
firmu darbu veikšanai. Tam paralēli
tiek izvēlēts arī labākais būvuzraugs,
ar kuru tiek slēgts līgums par būvuzraudzību, kā arī banka, kas piedāvā
finansiāli izdevīgākos kreditēšanas
nosacījumus, ar kuru apsaimniekotājs
paraksta dokumentus par kredītsaistību uzņemšanos. Pēc vairāku mēnešu
dokumentācijas kārtošanas pēdējais
posms noslēdzas ar svarīgāko - būvdarbu uzsākšanu.
Vēlamies vērst skeptisko iedzīvotāju uzmanību uz to, ka līdz šim
visus renovācijas procesus un to
organizēšanu SIA “Ozolnieku KSDU”
darbinieki veica, negūstot nekādus
finansiālus ieguvumus, jo uzņēmuma
izvirzītā prioritāte ir iedzīvotāju maksātspējas veicināšana. Jo mazāks siltuma patēriņš, jo mazākas izmaksas,
līdz ar ko tiek panākta veiksmīgāka
norēķinu sistēma.
Līdz šim vairākumā dzirdamas labas atsauksmes par jau renovētajām
mājām, parakstus par māju siltināšanu
vāc arī Meliorācijas ielas 25, Saules
ielas 9, Stadiona ielas 12 Ozolnieku
ciemā, Iecavas ielas 9 un Iecavas
ielas 7 Garozā dzīvokļu īpašnieki.
Rīgas ielas 18 iedzīvotāji vēl apsver
šīs iespējas izmantošanu.
“Gribu vērst uzmanību, ka tiem
dzīvokļu īpašniekiem, kuri tagad
vilcinās ar lēmuma pieņemšanu par
siltināšanas veikšanu, iesaku lēmumu
pieņemt ātrāk, jo vēlāk jārēķinās, ka
priekšapmaksa būs jāveic par saviem
līdzekļiem. SIA “Ozolnieku KSDU”,
sasniedzot 20 māju slieksni, vairs lielākas kredītsaistības neuzņemsies”,
informē M.Prīsis.
Zane Stalidzāne,
“OKSDU” biroja administratore

Lai pār Ozolniekiem saule starus lej
Un ar dzidriem smiekliem bērni skaļi smej!
Šāds novēlējums izskan Ozolnieku
novada svētku himnā (Ingūnas Lipskas vārdi un mūzika).
Novada svēki “Ar saknēm kopā” šogad notika otro reizi. Nav šaubu, ka ir iedibināta jauka
tradīcija, par ko pateicība pienākas pašvaldībai
un Ozolnieku tautas namam.
Svētku iecere - svinēt kopā. Lielam un
mazam, visiem, kuru saknes ir novadā. Nekad
stadionā nav redzēts tik daudz pavisam mazu
bērniņu un jauniešu. Bērni - novada rītdiena.
Vērojot pirmajā pusgadā jaundzimušo bērniņu
sveikšanu var izjust gaišu optimismu. Reti
kurā Latvijas novadā ir šāds skaitlis - pāri
pussimtam!
Ļoti iespaidīgs izvērtās svētku gājiens.
Pirmsskolas iestāžu, skolēnu, ražotāju un dažādu iestāžu vizuālais noformējums bija pārdomāti krāšņs. Īpašu noskaņu piešķīra daiļās
jātnieces uz zirgiem un antīkais “autiņš“.
Novada domes priekšsēdētāja Māra Aināra
apsveikumā izskanēja lepnums par saviem
ļaudīm, paveikto un droša pārliecība par
augšupeju. Arī no skatuves Ozolnieku vidusskolas absolvents Jānis Zariņš ļoti izjusti
apliecināja gribu cīnīties, darīt, ko vien spēj,
un nekad “nemest plinti krūmos”.
Dažādu vecumu amatiermākslinieki dziedāja, dejoja, muzicēja.
Svētkos notiekošo varēja tikai izjust, ne
aprakstīt! Tiesa, ekstravaganto un filozofiski
noskaņoto rūķu pamācības gan varbūt derētu
laist klajā...
Kā aprakstīt emocijas, kas valdīja desmit
radošās darbnīcās bērniem?
Svētku programma bija tik plaša, ka ikviens varēja gūt prieku pēc savas patikas:
apbrīnot virtuozos mīmus, pabūt “zoodārzā”,
piedalīties atrakcijās, sajūsmināties par cirka
māksliniekiem, veltīt aplausus “Benefices”
lieliskajām dejotājām, gūt patiesu baudījumu, klausoties augsta līmeņa džeza mūziku.
Rokkoncerts, dzīvās uguns šovs, salūts un
dejas līdz rīta ausmai bija īpaši pa prātam
jauniešiem.
Pirktgribētāju netrūka tirdziņā.
“Tehnokrātiem” (un ne tikai viņiem) īpaši
pie sirds gāja motociklistu paraugdemonstrējumi. Novadnieki ir attapīgi - kad viena
motocikla motors sāka dūmot, nežēloja ne
dzeramo ūdeni, ne aliņu!
Īpaši karstajā dienā sviedrus lēja veloorientieristi, kā arī lielā tenisa spēlētāji un pludmales volejbolisti jaunatklātajos laukumos.
Atzinības rakstu sportistiem bija krietns
birums.
Svētku apmeklētāji iedziļinājās arī Latvijas
vēstures izzinātāja Leona Leča izveidotajā
ekspozīcijā par Latvijas republikas rašanos pamatu, lai šodien Ozolniekos skanētu brīva
dziesma neatkarīgā valstī.

Paldies novada svētku atbalstītājiem!
Firmām: “Dzars“, “Rotors“,
“Astarte Nafta“, “Lat Spartaks“.


Ozolnieku tautas nams
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Izglītība

Kvalitatīvs kāpums mācību procesā
O z o l n i e k u v i d u s s ko l u
2011./12.mācību gadā absolvēja 26 jaunieši, no kuriem
visi ieguvuši tiesības saņemt
vidusskolas atestātus.
Divpadsmitie kārtoja 7 centralizētos eksāmenus: latviešu valodu,
matemātiku, angļu vai krievu valodu,
ķīmiju, fiziku un Latvijas un pasaules
vēsturi.
Eksāmenu rezultāti iepriecina
Šajā mācību gadā par 19% pieaudzis
A+B+C līmeni ieguvušo skolēnu
skaits. 64,2% izglītojamo ieguvuši
centralizētajos eksāmenos augstākos
līmeņus. Iepriekšējā mācību gadā tie
bija 45,1%. Deviņi skolēni no 24 saņēmuši A, B līmeni kādā vai vairākos
centralizētajos eksāmenos.
Ļoti labu sniegumu audzēkņi uzrādījuši latviešu valodas eksāmenā, kur
A+B+C līmeni ieguvuši 83,3% (valstī
kopumā - 52,6%).
Salīdzinot ar iepriekšējiem mācību

gadiem, daudz labāk nokārtots matemātikas eksāmens. A+B+C līmeni
sasnieguši 62,5 % izglītojamo (valstī
– 49, 13%).
Vairāk kā puse skolēnu (56,5% )
ieguvusi A+B+C līmeni eksāmenā
angļu valodā, kas ir nedaudz labāk
kā valstī (51,44%). Krievu valodu kā
svešvalodu kārtoja viena jauniete,
ieguva C līmeni. Eksāmenu vēsturē
izvēlējās kārtot viens skolēns, ieguva
B līmeni. Labāku sniegumu gaidījām no fizikas un ķīmijas eksāmenu
licējiem.
No necentralizētajiem valsts pārbaudījumiem 2 izglītojamie nokārtoja
ekonomikas eksāmenu ar vidējo
vērtējumu 7,5 balles. Informātikā
eksaminējās 5 skolēni, simtprocentīgi
to nokārtojot optimālā līmenī (6 - 8
balles). Ģeogrāfijas eksāmenu kārtoja
15 jaunieši, 80% saņēma optimālu vai
augstu (9 -10 balles) vērtējumu.
Trīsdesmit 9.klašu skolēni apliecības par pamatizglītību saņēma 9.jūnijā.
Visi sekmīgi pabeidza mācību gadu

un nokārtoja valsts pārbaudījumus.
Vislabāk veicās angļu valodas, krievu
valodas, latviešu valodas eksāmenos,
kur optimālu(6-8 balles)vai augstu
(9-10 balles) sniegumu uzrādīja divas
trešdaļas audzēkņu. 67% skolēnu optimāls vai augsts vērtējums bija Latvijas
un pasaules vēstures eksāmenā. Labāks sniegums varēja būt matemātikā,
kuru nokārtoja viduvēji.
Skolēnu līdzdalība konkursos,
olimpiādēs, konferencēs
Šajā mācību gadā piedalījāmies 10
valsts organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs novadu posmā un Zemgales reģiona rīkotajā sākumskolas
4.klases latviešu valodas olimpiādē.
Ozolnieku vidusskolas skolēni tajās
ieguva 16 godalgotās vietas:1.vietu – 4
skolēni, 2.vietu - 4 skolēni un 3.vietu
- 8 skolēni.
Latvijas 36. skolēnu zinātniskajā
konferencē izcīnīta 3. vieta (Elgars
Staņislavs Tračums, 12.a klase) un
atzinība Dins Dāvids Ozols- 11.a kla-

se). 8.klases skolēns Emīls Melders
ieguva 3.vietu Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē. Izcīnīta atzinība
Latvijas valodu skolotāju asociācijas
daudzvalodu publiskās runas konkursā (Anastasija Visocka, 11.b klase).
Starptautiskajā skolēnu zinātniskajā
matemātikas olimpiādē Šauļos, kas
risinājās Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības projekta ietvaros starp
Latvijas skolēniem 11.klašu grupā
3.vietu saņēma 11.a klases skolēns
Arvīds Pelēcis.
Skolēni sporta skolotāju vadībā
aktīvi un ar teicamiem panākumiem
startēja Jelgavas un Ozolnieku novadu
skolēnu 45. sporta spēlēs, kopvērtējumā iegūstot 1.vietu gan pamatskolas,
gan vidusskolas grupā. Izcīnīta 3.vieta
Latvijas jaunatnes čempionātā volejbolā un „Lāse-2012” kausa izcīņas
finālsacensībās skolu komandām
volejbolā zēniem.
Irina Lapiņa,
direktores vietniece izglītības jomā

Vide

Pie mums, Kanādā, kaut ko tādu neieraudzīt
Sešās nominācijās noteikt
labāko konkursā par novada
sakoptāko sētu ir ļoti atbildīgs
un sarežģīts uzdevums.
Vērtēšanas tabulā ir ietverti kritēriji, pēc kuriem piešķir punktus, piem.,
vai ir konteiners atkritumu savākšanai, kādā stāvoklī ir karoga masts vai
karoga turētājs utt. Augu kompozīcijas
un zāliens tiek vērtēti atsevišķi. Arī
īpašuma nosaukuma noformējums
nav mazsvarīgs!
Par jauku dzīves telpu rūpējas daudz
novadnieku visos pagastos, visus
minēt ir neiespējami.
Visvairāk jūlijā – ziedu mēnesī –
acis saista dārzs. Pieejas un mērķi
dārza izveidē ir tik atšķirīgi! Daudz ir
tradicionālā stila dārzu, kuru klasisko
kopainu akcentē mauriņš.
Vaļasprieks dārzkopība āra telpu
veido tik savdabīgu! Ja mājās ir mazi
bērni, ir jārod vieta rotaļlaukumam,
šūpolēm. Dārza modeli nosaka daudz
faktoru, arī tas, cik laika saimnieki
var veltīt dārza darbiem. Ja maz,
dominē košumkrūmi un daudzgadīgi
ziedaugi.
Augu kompozīcijas izveide ir māk
sla, kas prasa ne tikai improvizāciju,
bet arī zināšanas.
Ozolniekos patīkami iegriezties
Avotu ielā, kur, šķiet, kaimiņi sacenšas: kam dārzs interesantāks? Ezera
ielā var redzēt gan atturīgu pieeju

Braukt ērti un lēti
Diezgan bieži Ozolniekos redz
divus puišus, pārvietojoties ar
netipiskiem braucamajiem.
Jānis Mistris un Uldis Putnieks ir
censoņi zinātnes laukā, LLU Tehniskās fakultātes Spēkratu institūtā,
strādā pie doktora darba.
Abu kopīgā aizaušanās – elektro
spēkrati un to piemērotība Latvijas
apstākļiem. Jānis brauc ar elektro
skūteri, bet Uldis – ar elektrovelosipēdu.
Daļa eksperimenta tiek veikta ceļaposmā Jelgava – Ozolnieki.
Moderni braucamie tiek izmēģināti
ERAF projekta „Elektroenerģijas izmantošana fizisko personu spēkratos”
ietvaros.
Novadā iedzīvotāju ieinteresētība
ir liela: par braucamajiem sajūsminājās kā pieaugušie, tā bērni. Plašu
loku Ozolniekos nobrauca volejbola
trenere Una Tiliba: „Nedomāju, ka
tā svilpos vējš gar ausīm!” Arhitekts
Uldis Seržāns atzinīgi izsacījās kā par
dizainu, tā arī par izjūtām brauciena
laikā. Inženieris Ilgvars Lecis, kaut
bija ļoti steidzīgs, nenoturējās pretī
kārdinājumam pārbaudīt tehniskos
parametrus un braucamo iespējas.
Braukt var trīs veidos: ar paša
braucēja spēku, darbinot elektromotoru vai arī izvēloties iepriekš minēto
iespēju kombināciju. Šādā versijā pedāļus mīt ir krietni vieglāk, jo „asistē”
elektromotors.
- Informējiet, kungi, par jūsu
braucamo tehniskajiem datiem!
- Elektrovelosipēda viena pilna
uzlāde izmaksā ap 5 santīmiem. Ar
to var nobraukt 25-30 km, bet elektroskūtera uzlāde maksā aptuveni 10
santīmus, nobraukt var 30-50 km.
Uzlādes ilgums ir 6 – 8 stundas.

augu izvēlē, gan oriģinalitāti.
„Aizupēs” kādā dārzā lieliski sadzīvo „vēders un dvēsele”. Ar to visu galā
tiek viena pati saimniece.
Aveņu ielā ir liela skujeņu daudzveidība, kas pārsvarā nav tūjas, kā to bieži
nākas redzēt. Ir arī siltumnīca, bet, lai
to ieraudzītu, nākas cītīgi palūkoties.
Dalbē daudzi atceras kāduviet īstu
čūskulāju, kas tagad ir plaša izcili
sakopta teritorija. Misas upes vecā
gultne ir pārveidota par dīķi, kur ūdenī
spoguļojas dažādu krāsu ūdensrozes.
Jūsmot te ir daudz par ko. Pārdomātā
sakoptība ir izveidota 17 gadu garumā,
līdzdarbojoties bērniem.
Citās mājās Dalbē reljefs un Misas
upe esot priekšā „pateikuši”, ko, kur
izvietot.
Kopiespaids – patiesa meistarība!
Saimniece balstoties uz ergonomikas

principiem, kas atļauj ar visu tikt
galā bez pārpūles. Komisija atzinīgi
novērtēja Eiropā populāro tendenci –
dabiskā stila dārza iezīmes.
Kādā lauku sētā Cenu pagastā ir
ne tikai īsts botāniskais dārzs, bet
tehniski un mākslinieciski savdabīgi
izveidota pavarda vieta.
Kas viss ir tapis Tetelē piecu gadu
laikā klajā vietā! Ansamblī iekļaujas
ēkas, lapenīte, kūpinātava, sirsniņmāja, tiltiņš virs burbuļojoša ūdens,
zāles tepiķis, māju nosaukums, un,
protams, ziedu klāsts! Pat pastkastīte
ir oriģināldarbs! Šajā dārzā upenes,
ērkšķogas un jāņogas lasīt ir viegli, jo
tās visas aug uz gariem stumbriem.
No kurienes idejas, informācija? Saimnieces atbilde: internets, dārzkopības
grāmatas, žurnāli un interese par visu
jauno. Kādam viesim no Kanādas

„OA” pajautāja, kā vērtē šādu dārzu.
Atbilde bija ļoti emocionāla – ka
viņa dzimtenē kaut ko tik „šausmīgi
skaistu” un ar tādu darba ieguldījumu
neieraudzīt.
Ideāls teritorijas zonējums ir ļoti
plašā lauku sētā Garozā. Sakņudārzs,
tehnikas novietne, vēja aizsargjosla uz
robežas, rūpīgi kopts zāliens, dīķītis,
košumaugi – viss izvietots funkcionāli
un ar gaumi. Te var mācīties, kā zonēt
mājas apkaimi, kam vajadzētu būt
pamatprincipam.
Citviet jauko idili Garozā lauku sētā
papildināja puķuzirnīšu un karalisku
liliju stādījumi realizācijai.
Piemērs, kā skaistumdārzu apvienot ar praktiskiem mērķiem, ievērojot
galveno – kārtību. Visam sava vieta.


Anna Veidemane
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- Var secināt: lēts un ērts pārvietošanās līdzeklis.
- Īpaši tad, ja regulāri veic nelielus

attālumus. Jelgava-Ozolnieki
ir ideāls gadījums! Starp
citu, autobusa
biļete turp un
atpakaļ maksā
latiņu. Kāpēc
tas ir pat pārāks
par automašīnu? Nesalīdzināmi mazāki
ir ekspluatācijas izdevumi,
nav nodokļu,
nevajag apdrošināt. Elektrov e l o a p ko p e
neatšķiras no
parastā velosipēda apkopes,
elektriskajai
daļai nav roka
jāpieliek!
- Cena?
- Elektroskūteris maksā pāri par
400 latiem un uz augšu, elektrovelosipēds – lētāk.
- Īpaši kvalitatīvs ražojums
droši vien pērkams par iespaidīgu
summu...
- Var izvēlēties citu pieeju, kā to
viens otrs arī Latvijā jau ir izdarījis.
Ja ir parastais divritenis, minimālas tehniskās zināšana un ja divas
rokas nav kreisās, tad var nopirkt
komplektu, veikt pārbūvi. Tā iegūsiet kvalitatīvu elektrovelosipēdu
par krietni zemāku summu.
- Visam ir savas ēnas puses.
- Mīnuss ir tas, ka, lai pārvietotos ar elektrovelosipēdu vai
skūteri, ir nepieciešams kvalitatīvs veloceliņš. Lielā svara dēļ ir
apgrūtinoši pārvarēt augstās ceļa
apmales, ar ko īpaši izceļas Jelgavas ietves.

- Vai tas tomēr nav tāds
vīru braucamais?
Arī dāmām
tas ir piemērots,
lai pārvietotos.
Tiesa, elektrovelosipēds ir
smagāks par
parasto riteni,
taču, ja to nav jānes, bet tikai jābrauc,
tad problēmu nav. Pārvietošanās fizisku
piepūli neprasa, darbiniece birojā var
ierasties, neslaukot sviedrus.
Ja spēka pamaz, arī gados vecākiem
cilvēkiem modernais variants ir ļoti
piemērots. Par mūsu braucamajiem
pensionāriem ir liela interese.
- Vizuāli jūsu abi braucamie tādi
askētiski, pelēka, melna krāsa...
- Vēlaties košumu? Jūsu izvēle –
varbūt ķiršsarkanu? Vai arī īstā būtu
sudraba krāsa?

Drosmīgā izmēģinātāja Una

- Ja jau garnadži iekāro soclaika „Viktorijas”, tad jūsu
braucamie zagļiem būtu augstā
vērtē.
- Kā mēs rūpējamies par drošību?
Izņemam atslēgu, uzliekam kārtīgu
ķēdi, galapunktā aiznesam sev līdzi
akumulatoru.
- Ko vēlēsiet Ozolnieku ļaudīm?
- Tiekamies ielās!


Anna Veidemane

Saiets par godu Benitām
Neierasti saistošs saiets
Ozolniekos notika... par godu
BENITĀM.
Plašajā Benitu pulkā no visas
Latvijas vecuma amplitūda bija iespaidīga: no 85 gadiem līdz piektajai
dzīves gadskārtai.
Ozolnieku novadu pārstāvēja 4
Benitas. Latīņu valodā Benita nozīmē svētītā.
Idejas autore godināt Benitas ir
Benita Jušajeva, alūksniete, kura
esot sapratusi, ka Benitas ir īpašas,

pelnījušas savu goda dienu.
Arī vārda meistars G. Treimanis
atzīst, ka Benitas ir uzņēmīgas,
mērķtiecīgas, ar stingru raksturu un
nenoliedzami – pozitīvas. Droši vien
par tādu kļūs arī piecgadīgā Benita
no Brankām ar savu reti sastopamo
vārdu.
Šajā ciemu reizē Benitas iepazina
Ozolniekus un Jelgavu.
Viešņu atziņas: katra tāda tikšanās
sniedz jaunu informāciju, iespaidus,
dodot dzīvesprieku un pozitīvu
enerģiju.
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Dosimies uz
triāla sacensībām!

Mīļi sveicam augusta jubilārus!
Lai sumināts tavs gadu gājums
Un tajā nodzīvoto gadu krājums!
Lai gados nākamajos dzīvotgriba
Un veselības nekad nepietrūkst!

Salgales pagasta “Priežkalnu” trasē notiks triāla
sacensības:
 25. augustā Igaunijas atklātais čempionāts,
 26. augustā Latvijas atklātais čempionāts.

Gunārs Scille
Stefānija Sprūde
Leonila Pizāne
Edgars Popovs
Valters Saukums
Dzidra Scille
Lūcija Bērziņa
Mirdza Turkina
Genovaite Galviņa
Antoņina Jackeviča

ATKLĀŠANA 25.08. PLKST.10.30
“Priežkalnos” var nokļūt: iebraucot Garozā no Jelgavas
puses, pagrieziens uz Emburgu, pēc tam 1,5 km.
Aicināti visi novadnieki.

Agarska Triāla klubs
Salgales pagastā

Vilma Vārna

Novada dome

Pasākumi Salgales pagastā
11.augustā plkst.19 brauciens uz muzikālu brīvdabas izrādi
“Naudas koks” Jelgavā, Uzvaras parkā. Biļešu cena - Ls 4
18.augustā Salgales draudze organizē ekskursiju.
Uz pasākumiem pieteikties pa tel. 29109265.
Anda,
kultūras darba organizatore

Būvniecības uzņēmums Brankās, kas nodarbojas ar
stikloto būvkonstrukciju projektu realizāciju Vācijā, meklē

darba vadītāju un projekta vadītāju
ar labām vācu valodas zināšanām.
Pieteikumu un CV sūtīt uz info@uppe.lv

PATEICĪBA

Ozolnieku novada
pašvaldība aicina darbā
sētniekus-strādniekus.
Vēlama B kategorijas
auto vadītāja apliecība.

Par piedalīšanos Latvijas
Benitu 9. salidojuma
organizēšanā sirsnīgi pateicamies Ozolnieku novada domes priekšsēdētājam Mārim Aināram,
deputātam
Guntim Rozītim
un kultūras darbiniecei
Ingūnai Lipskai.

Pieteikties saimniecības daļā
vai pa tālruni

29342722.

Ģimene ar 3 bērniem vēlas
īrēt 2 vai 3 istabu
dzīvokli vai māju Ozolniekos.


Tālr. 29125833.

Latvijas Benitas

Aizsaulē aizgājuši
Zoja Astaņina
Gunārs Damlics
Taisija Duračenkova
Filips Jakovļevs
Valentīns Jeļisejevs
Nikolajs Kostens
Tarass Maņkevičs
Jānis Svārups

(1927)
(1938)
(1924)
(1928)
(1924)
(1933)
(1987)
(1983)

Rozālija Zuja
Ligita Reine
Dzintra Veze
Jekaterina Bukovska
Juris Sprudzāns

(1927)
(1945)
(1953)
(1927)
(1935)

Sievišķīgas pilates
O z o l n i e ku s p o r t a
centrā jau otro gadu
not iek pil at es v ingrošanas nodarbības
sievietēm sertificētas
instruktores Ivetas
Jonkus vadībā, kura ir
Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas
fakultātes absolvente
ar specializāciju veselība un sports.
Pilates ir vingrošanas sistēma, kas pilnīgi pārmaina
veidu, kā cilvēks izmanto
savu ķermeni, maina gaitu,

izlabo stājas defektus un ļauj
ķermenim atgūt līdzsvaru. Šī
metode uzsver prāta un ķermeņa vienotību. Pilates ir ļoti
sievišķīgs fitnesa specializēto nodarbību veids, jo visas
kustības ir graciozas, notiek
vijīgi. Regulāri nodarbojoties
ar pilatēm, var lieliski uzlabot
ķermeņa formas.
Nodarbības notiks OSC
vingrošanas zālē augustā
pirmdienās, ceturtdienās
plkst 19, otrdienās plkst.18.
Uzziņas 29597769.


Ozolnieku baptistu draudzes Vasaras Bībeles skolas
“Arbūza” svētki bērniem
un jauniešiem (no 6 līdz 12
gadiem)
no 6. līdz 10. augustam,
plkst.13-16.
Informācija: tālr. 29354001,
Linda Briggs

Vakcinācijas tūre
suņiem un kaķiem
notiks 26.augustā
Cenu un Ozolnieku
pagastu teritorijā.
Var pieteikties arī trušu,
sesku un zirgu vakcinācijai.
Pieteikties līdz 23.augustam pa tālr. 27788278
vai klātienē zooaprūpes
centrā Meliorācijas ielā 2,
Ozolniekos.
Uz vietas varēs iegādāties
arī dažādus pretparazītu
līdzekļus un pretmeklēšanās tabletes.
Tūres laikā piebraukšana
Ozolnieku un Branku
ciemos, kur pieejamas
veterinārās ambulances,
maksās
Ls 2,50, pārējā pagasta
teritorijā - bezmaksas.
Marina Mihailova,
novada pilnvarotā
veterinārārste

Irēna Leitēna

Lietuvā sevi pierāda
novada triālisti
14.jūlijā Žagarē notika
Baltijas klubu komandu
čempionāts triālā, ko
organizēja vietējie triālisti ar Agarska Triāla
kluba (ATK) atbalstu
un palīdzību.
Sacensības notika izmēģinājuma veidā pēc jauniem
„openfree” triāla noteikumiem, kuros katrs braucējs
brīvi izvēlas un veic dažādu
grūtības kategoriju vārtus
katrā posmā pēc savām spējām, nevis strikti savējos
izvēlētos grūtības kategorijas
vārtus, kā tas ir klasiskajā
triālā.
Vietām A kategorijas vārti
pēc grūtības atbilda Eiropas
čempionāta līmenim.
Sacensībās piedalījās sešas
komandas.

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

Uzvarētājs
Andris Grīnfelds

Sacensību rezultāti pārsteigumus neizraisīja. Labākie:
1. vietā Agarska Triāla klubs
(Andris Grīnfelds, Renārs Agarskis, Artūrs Grīnfelds), otrie - Mototriāla skolas pirmā
komanda (Kaspars Vērnieks,
Didzis Grundulis, Voldemārs
Politers).
Individuāli labākos rezultātus uzrādīja novadnieki:

Andris Grīnfelds, Kaspars
Vērnieks un Renārs Agarskis.
Baltijas klubu komandu
čempionāts, ko organizē Baltijas motociklistu asociācija,
notiek jau otro gadu.
Skatītājus ar paraugdemonstrējumiem iepriecināja
Andris Grīnfelds.
 ATK preses dienests

Reģ. nr. 00702098
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki. tālr./fakss 3050241
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Iespiests SIA «Jelgavas tipogrāfija»

