Talcinieki nebija skubināmi Velofani,

dodamies
ceļā!
Jauka un stabili iesakņojusies
tradīcija Ozolniekos ir gada lielā
velotūre «Iepazīsim savu novadu!»
- laikā, kad daba mostas pilnplaukumam.
Šoreiz dosimies ceļā 9.maijā
plkst.10, pulcējoties, kā vienmēr,
laukumā iepretim sporta namam.
Novada dome

Kāpēc
palielināts
nodokļa
apmērs?
«OA» turpina saņemt jautājumus par nekustamā īpašuma nodokli.

Lielās talkas koordinators
novadā Aivars Strods atzīst,
ka iedzīvotāju aktivitāte bija
ļoti augsta.
Talka tika ieplānota astoņās
dažādās vietās.
Domes deputāti, pašvaldības
darbinieki un iedzīvotāji vāca atkritumus, grāba lapas, sēja zālīti
un apzaļumoja kapsētu.
Jaunzemju kapsētā tika iestādīts
tūju dzīvžogs. Vissirsnīgāko pateicību dome izsaka zemnieku saimniecības «Mežgaiļi» īpašniecei
Līvijai Tomsonei, kura nesavtīgi
ziedoja skaistus tūju stādus lielā
skaitā.
Maisi atkritumiem tika sagādāti
ar lielu rezervi, taču to pietrūka.
Cik sauso atkritumu savākts?
Tika piepildīti 17 lielie konteineri,
katra tā ietilpība ir 7 m3.
Pāri par 70 iedzīvotāju ķērās pie
«Dižozolu» apkārtnes satīrīšanas.
Profesionāli tika attīrīts pamežs
Ulda Prikusa vadībā – lai braucējiem pa ceļu labāka redzamība un
skaists skats uz mežu.
Vagars neesot bijis vajadzīgs
– «talcinieki mums pilnīgi no
visām mājām! Pastrādāsim, tad
uzcepsim desiņas, pabūsim kopā,

mums tak ir ko apspriest, par ko
parunāties», - nācās dzirdēt šādus
vārdus. Ieva precizēja: «Mēs jau te
visi kā viena liela ģimene».
Šajā vienotajā saimē nevarēja
nemanīt īpaši centīgus talciniekus,
sākot no pāris gadu vecuma. Lielāki un mazāki bērni grāba, slaucīja
un nesa žagarus varenajam sārtam.

Kājiņas puišelītim ķeras zālē, bet
viņš varonīgi stiepj zaru!
Aivars Strods cer, ka nākamajā
talkā darāmā būs mazāk, ka sabiedrība kļūs apzinīgāka. Par bērniem,
kuri tik sparīgi iesaistījās talkā,
droši var sacīt, ka viņi saprot, kas
ir kārtība. Viņu rokas necelsies, lai
sagandētu savu Latviju.

Kāpēc ir palielinājies nodokļa apmērs, salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu, ja ne platība, ne kadastrālā
vērtība īpašumam nav mainījusies?
Paskaidroju: šī norma par 25%
palielinājuma ierobežojums ir
likuma «Par nekustamā īpašuma
nodokli» pārejas noteikumu 22.
un 23. punktā un ir spēkā no 2008.
gada 1.janvāra.
Ar 2008.gada 1.janvāri visā Latvijas valstī tika palielinātas zemes
kadastrālās vērtības (daļēji pielīdzinātas zemes tirgus vērtībām)
un noteikta nodokļa likme 1% no
kadastrālās vērtības un, ja nebūtu
šī ierobežojuma, tad nodoklis būtu
ievērojami lielāks, to katrs nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
redz savā nodokļa paziņojumā. Šis
25% palielinājuma ierobežojums ir
spēkā 2009. un 2010.gadā. Līdz ar
to 2009.gadā nekustamā īpašuma
nodokļa lielums, salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu, ir par 25%
lielāks, nevis 1% no zemes kadastrālās vērtības. Par to var pārliecināties likumā «Par nekustamā
īpašuma nodokli», kas ir pieņemts
1997.gada 4.jūnijā un spēkā no
1998.gada 1.janvāra, ar vairākiem
grozījumiem.
Lidija Žukovska,
novada nodokļu ekonomiste
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Novada domes aprīļa sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt Ozolnieku novada
domes 2008.gada pārskatu.
- Apstiprināt saistošos noteikumus
«Par pašvaldības pabalstu vecākiem
(aizbildņiem), kuru bērns netiek
nodrošināts ar vietu Ozolnieku novada izglītības iestādē programmas
apguvei».
- Apstiprināt saistošos noteikumus
«Par vienreizēju pabalstu ģimenei
sakarā ar bērna piedzimšanu.»
- Izdarīt izmaiņas novada pašvaldības 2009.gada štatu sarakstā.
- Apstiprināt novada domes sociālā
dienesta un sociālo lietu komitejas
sēdes protokolus Nr.15 un Nr.16 par
trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu,
sociālo pabalstu un brīvpusdienu piešķiršanu novada maznodrošinātajām

ģimenēm:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas, sedzot
tās 100% apmērā 16 novada skolēniem.
1.2. Piešķirt 17 dāvanu kartes Ls
20 apmērā deviņām ģimenēm mācību
līdzekļu iegādei par summu Ls 340.
1.3. Piešķirt uzturmaksas atlaides
100% apmērā sešiem bērniem PII
«Zīlīte», «Bitīte» un «Saulīte».
1.4. Segt uzturmaksu 50% apmērā
vienam bērnam PII «Bitīte».
1.5. Apmaksāt 20 dāvanu kartes
par summu Ls 400 mācību līdzekļu
iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem.
2. Piešķirt pabalstus veselības
stāvokļa uzlabošanai (Ls 525) 14
maznodrošinātiem iedzīvotājiem.
3. Piešķirt Ls 135 trim aizbildnības
bērniem.

Būvniecība novadā
2009.gada martā
Novada būvvaldē iesniegti - 26 dažādi projekti, saskaņoti - 19,
tai skaitā - 4 Ozolnieku novada pašvaldības objekti
Apliecinājuma kartes vienkāršotai renovācijai/rekonstrukcijai
2
Kultūras izglītības ēkas
3
Vienģimenes dzīvojamās ēkas rekonstrukcija
1
Vienģimenes dzīvojamo ēku rekonstrukcijas izmaiņas
1
Saimniecības ēkas
1
Rūpniecisko ēku rekonstrukcijas
1
Dīķu projekti
1
Inženierbūves
6
Izkārtnes
2
Zemes ierīcības projekti
1
Kopā:
19

4. Piešķirt Ls 265 vienam aizbildnības bērnam.
5. Piešķirt četriem invalīdiem,
kuriem nav likumīgo apgādnieku, Ls
550 malkas iegādei.
6. Piešķirt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
vienai ģimenei.
7. Segt izdevumus par apbedīšanu.
8. Noslēgt līgumu ar Jelgavas rajona
bērnu un ģimeņu atbalsta centru par
divu bērnu aprūpi un segt izdevumus
pēc piestādītā rēķina.
- Apstiprināt zemes nomas līgumu.
- Apstiprināt vienošanos ar SIA
«G.R.B.Investīcijas» par nomas attiecību izbeigšanu.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
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- Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu.
- Piešķirt atlaidi 20% apmērā
Ozolnieku sporta centra sniegtajiem
pakalpojumiem.
- Piešķirt jaunas adreses: «Leibas»,
«Rakari», «Saldari», «Sidrabi» (Cenu
pag.).
- Atļaut slēgt PII «Zīlīte» no 2009.
gada 1.jūnija līdz 9.augustam un
filiāli no 2009.gada 1.jūnija līdz 9.augustam.
- Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem:
Alejas iela 15, Lapu ceļš 11 (Cenu
pag.).
- Izdarīt grozījumus novada pašvaldības štatu sarakstā, samazinot novada domes priekšsēdētājam Mārim
Aināram algas likmi.

Gaidīšu siltāku laiku
Grausts Rīgas ielā 42 satrauc
daudzus Ozolnieku iedzīvotājus:
kad to beidzot novāks? Pielūžņota
apkārtne pašā šosejmalā!
Novada būvvaldes secinājumi:
• Uzskatām, ka ēka ir nojaucama.
• Tā apdraud apkārtējo drošību,
jo tajā brīvi var iekļūt bērni un citas
nepiederošas personas.
• Steidzami jārisina jautājums par
šīs bīstamās būves nojaukšanu un
piegulošās teritorijas sakārtošanu,
kas ir nekustamā īpašuma īpašnieku
pienākums.
• Īpašnieki neievēro novada

Ekspluatācijā pieņemti objekti
Dzīvojamās mājas jaunas
8
Palīgēkas
1
Daudzdzīvokļu ēkas
1
Inženierbūves
2
Inženiertīkli
1
Kopā:
13

saistošos noteikumus: «Ozolnieku
novada teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi» un «Ozolnieku
novada teritorijas labiekārtošana,
uzturēšana un aizsardzība».
Īpašums pieder SIA «Rumko»,
īpašnieks – Igors Movels, kuram
savulaik piederēja «Zemgales Avīze».
Novada domes priekšsēdētājam
Mārim Aināram I.Movels pussabrukušo ēku apsolīja novākt tad, kad...
iestāšoties siltāks laiks.
Cik grādu siltuma vēlas sagaidīt
grausta īpašnieks?

Rīgas iela - 40, 42
SIA «RUMKO» īpašums
«PARAUGMĀJA»
kontaktpersona:
Igors Movels 67704151

Plūdu cēlonis –
iedzīvotāju rīcība

Sakoptība

Jauna iespēja
veikt maksājumus
Māju applūšana «Dārziņu» apkaimē iedzīvotājiem sagādāja daudz
raižu. Ar pašvaldības pūlēm situācija tika normalizēta. Plūdu cēlonis – pašu iedzīvotāju rīcība, pārvēršot segto novadgrāvi par drazu
izbērtuvi.
Pašvaldībai, likvidējot aizsērējumu, nācās šķirties no divarpus
tūkstošiem latu.

SIA KULK atgādina novada iedzīvotājiem, ka katra mēneša pirmajā un
otrajā ceturtdienā līgumi par sauso
atkritumu izvešanu tiek slēgti Ozolniekos, Brankās – trešajā ceturtdienā,
bet Ānē – ceturtajā ceturtdienā.
Dabai mostoties, cilvēki grib at-

brīvoties no visa liekā, tāpēc KULK
darbinieki informē, ka novadniekiem tuvākais dalīto atkritumu
savākšanas laukums ir Paula Lejiņa
ielā 6.
Jaunums, kas atvieglos maksātāju
dzīvi, ir e-pasta norēķinu iespēja.
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Dzīvoju kā Venēcijā? Kāpēc?
Nopietnas raizes Spartaka
ielas iedzīvotājiem radīja aizsērējusī caurteka, kas ir 320 metrus gara un metru diametrā.
Kur caurteka aizdambējusies, atrast nebija viegli.
Pie vainas izrādījās paši iedzīvotāji
– vadā bija aizķērušies cilvēku rokām
iemestie atkritumi. «Bagātību» pat
grūti aprakstīt: dēļi, spaiņi, plēves
un pat... autoriepas! Un to neizdarīja
kādi mistiski tālumnieki!
Novada domes priekšsēdētājs Māris
Ainārs: «Vads ir būvēts pa posmiem.
Pirms pāris gadu desmitiem saistoši
bija citi normatīvi. Tolaik lietus ūdeņu
novadīšanas sistēmas akas viena no
otras bija 100 metru attālumā, kaut
starpā jābūt 50 metriem.
Zemes gabalā «Dārziņi» akas ne
atrast, ne piebraukt. Vairākas no tām
atrodas privātīpašumā, tikt pie akas

specializētais transportlīdzeklis nevar. Arī Mikus ielā 4, ja būtu atrodams
akas vāks, teritorija nebūtu izrakņāta.
Akas apbērtas ar zemes kārtu līdz pat
pusmetram. Vairākās vietās nācās
noņemt žogu.»
Savukārt novada būvvaldē paskaidroja, ka iedzīvotāji nepārzina savus
robežplānus, kā tas pierādījās Mika
ielā 4. Kanalizācijas vads īpašumam
ir apgrūtinājums, taču saimnieks
nebija iepazinies ar savas zemes
dokumentāciju, nezināja par apbērto
kanalizācijas kontrollaku.
Lai ar tehniku novadgrāvi varētu
sakopt, iztīrīt, abās pusēs nepieciešama brīvā josla četru metru platumā.
Aivars Kaļķis, kura mājā noplūdis
pagrabs, atzīst, ka pirms apbūves, ko
veica būvētājs SIA «G.R.B. investīcijas», problēmu praktiski nebija.
«Bija lielais novadgrāvis, pagrabi
bija sausi. Nebija vajadzības grāvi pat
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bieži tīrīt.»
No plūdiem cietusi Ulda Paučes
māja: «Parādījās slēgtais vads, radās
problēmas. Plūdos māja cieš pēdējos
trīs gadus. Tagad es dzīvoju kā Venē-

cijā. Pirms māju būvēju, veicu vietas
izpēti. Guvu pilnīgu pārliecību, ka
māja neapplūdīs. Diemžēl tagad nams
applūst. Tas notiek tieši pēdējos trīs
gados.»

Taču tad, kad tiek darītas nekrietnības
vai kaitējums dabai, pret šādu rīcību
ir jāvēršas!
Sakārtojot katrs savam īpašumam
piegulošo grāvja daļu atbilstoši teh-

niskajiem noteikumiem un prasībām,
kā arī nepieļaujot patvarības un nepieņemamu rīcību, izpaliktu vajadzība
meklēt palīdzību domē.
Anna Veidemane

Grāvī bērzu audze
Pašvaldībā palīdzību meklēja
Zemgales ielas mājīpašnieki
no Brankām: «Grāvji pilni ar
ūdeni, tas neaizplūst.»
Kā konstatēja novada domes speciālisti, grāvis gar Zemgales ielu 13
un blakus mājām pārplūdis, caurteces
zem iebrauktuvēm nav.
Pašvaldība apmaksāja ļoti jaudīgā
kanalizācijas skalojamā agregāta
izmantošanu. Tas situāciju izmainīja.
Svarīgi ir izprast, kādēļ grāvji
pārplūst.
Speciālista Gunta Žeivota viedoklis:
«Atliek doties gabalu tālāk no centra,
un acīm paveras aizdambējums: grāvī
saauguši koki, krūmi, ir arī sagāzušies
bērzi ar visu sakņu sistēmu. Tieši te
ūdens caurplūde tiek pilnībā bloķēta.
Abpus grāvim ir privātīpašumi.»
Domes zemes ierīkotājas Antras
Plotņikovas skaidrojums: «Šīs ir
lauksaimniecībā izmantojamās ze-

mes, kur grāvja aizsargjoslai ir jābūt
10 metriem.»
Izlauzties cauri brikšņiem neiespējams!
Katram īpašniekam rudenī ir jāiztīra caurtekas, kas praktiski netiek
darīts. Dažviet, būvējot iebrauktuvi,
caurteka aizgruvusi. Šādas rīcības dēļ
cieš daudzi.
Visām hidrobūvēm ir jābūt projektam, saskaņojumam, būvvaldes
akceptam. Cik Zemgales ielas māju
saimnieki to var uzrādīt? Patvaļīgi
celtās hidrobūves ir dažādā augstumā,
zemākās vietās tās aizsērē.
Apsekojot grāvjus, pie avīžnieces
vērsās kāds Zemgales ielas mājīpašnieks. «Mēs iedzīvotāji, arī paši pie
vainas. Tepat tuvumā, blakus ieliņā,
kaimiņš, lai vieglāk iebraukt ar traktoru, grāvi aizbēra. Polietilēna maisu
saturu viņi nenogādā uz konteineri,
bet izgāž grāvī.»
Ar kaimiņiem protams, ir jāsadzīvo.

Vērsīsimies pret patvaļību un nekompetenci grāvju izbūvē!
Pretenzijas pret
pašvaldību izsacīja kāds Plēsuma
ielas iedzīvotājs:
notekgrāvji smakojot, lietusūdens
ieplūstot mājā, pat
vannā.
Kā noskaidrojās, šis
kungs ir savienojis
kanalizācijas sistēmu ar grāvi. Nostrādā savienoto grāvju
princips – ceļoties
ūdens līmenim grāvī,
tas ceļas arī tualetē
un vannas istabā.
Cits mājīpašnieks
patvaļīgi ir veicis iebrauktuves pārbūvi,
ūdens aizvadīšanas
sistēmu izveidojot pēc

savas saprašanas – neņemot vērā,
ka jābūt kritumam, cauruļu sabalansētībai pa līmeņiem ar noteci
uz novadgrāvi.
Šādas kļūdas ir pieļautas daudzviet, arī Brankās, Zemgales ielā.
Darbi tiek veikti tehnoloģiski
nepareizi, «uz savu roku». Tanī
pat laikā iedzīvotāji vaino pašvaldību. Saskatot rupjas kļūdas
kaimiņa rīcībā, tiek klusēts mīļā
miera labad...
Grāvis ir inženiertehniska būve,
tā izveidē ir jāiesaista būvvaldes
speciālisti. Nepieciešama būvatļauja, projekts, tas attiecas arī uz
atklātā grāvja izbūvi.
Izveidojot lietusūdeņu kanalizācijas kontrollakas, ir jāpielieto
nivelieris. Grāvī ūdens plūdumu
ir jāregulē visā tā garumā, tāpēc
pašdarbībai te nav vietas.
Lielā mērā applūstošie grāvji ir

pašu iedzīvotāju radīti gan patvaļību, gan nekompetences ziņā.
Par pārkāpumiem mājīpašniekus
brīdināsim. Aizrādījumus nepildot, sekos administratīvais sods,
kas ir pat līdz Ls 500.
Gribu informēt novada iedzīvotājus, jo īpaši tos, kuri ir bez darba, par iespēju tikt pie malkas.
Līdz šim pašvaldības grāvjus
izcirta firmas. Ekonomiskajai situācijai pasliktinoties, domājam
par pašvaldības līdzekļu ietaupīšanu, bet reizē – par palīdzību
iedzīvotājiem.
Visiem, kuri vēlas tikt pie malkas, sakopjot grāvjus, vērsties
pašvaldībā, saimniecības daļā.
Aivars Strods,
domes saimniecības
daļas vadītājs
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Jaunienācējs novadā

Krīze veicinājusi īpašuma iegādi
Gints Štrauss Ozolniekos
sācis dzīvot pavisam nesen.
Nopircis līdz galam nepabeigtu
māju un saviem spēkiem to
uzcēlis un iekārtojis.
Viens no pirmajiem darbiņiem
novadā Gintam bija steigties uz komunāldienestu, lai pieteiktos uz sauso
atkritumu izvešanu «Pašsaprotama
lieta. Par kārtību ir jāgādā!»
Rīgā Štrausu ģimenītei bija dzīvoklis. Kad izlēma tikt pie sava namiņa,
meklējumi veda te vienpus, te otrpus
Daugavai. Beigu beigās izvēle krita
uz Ozolniekiem – jauka vieta, sakārtota infrastruktūra, izglītības iespējas
mazajai Sofijai, kurai gan vēl patlaban
tikai četrarpus mēneši.
Darbs, kā lielākajai daļai jaunienācēju
novadā, ir Rīgā. Kādā lielā mediju aģen-

Vai piedalīsimies
Eiropas Kaimiņu dienā?
26.maijā tiek izsludināta
Eiropas Kaimiņu diena.
Pirmo reizi Eiropas Komisija
(EK) sarīkoja Eiropas Kaimiņu
dienu pirms sešiem gadiem, izvirzot aicinājumu: iepazīsti savus
kaimiņus!
Sabiedrībā, ekonomiskajai situācijai pasliktinoties, vērojama cilvēku
atsvešināšanās, vienaldzība pret
apkārt notiekošo. Bieži vien tieši tā
ir augsne noziedzībai, varmācībai.
Kaimiņu dienas moto ir «siržu un
prātu savienība». Ļaudīm nepieciešams kļūt atvērtākiem, sociāli un
cilvēciski vienotākiem gan kaimiņu, gan valstu starpā. EK aicina
Kaimiņu dienā piedalīties pašvaldības, sabiedriskās organizācijas,
iedzīvotājus.
Ko un kā darīt? Informāciju var
iegūt portālā http://country.european-neighbours-day.eu.
Eiropas Kaimiņu dienas koordi-

natori Parīzē aicina cilvēkus lauzt
atsvešinātības žogu, kas bieži vien
ir pat vienā namā. Tieši kaimiņš
pirmais grūtā brīdī spēj sniegt palīdzīgu roku.
Pirmo reizi Kaimiņu dienu sarīkoja parīzieši vienā galvaspilsētas
rajonā. 2008.gadā Kaimiņu diena
pulcēja 8 miljonus iedzīvotāju 29
valstīs.
Kaimiņu dienā daudzās zemēs
tiek dēvēta arī par dienu bez problēmām. Šajā dienā Eiropā kopā sanāk
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji,
vienas ielas māju iedzīvotāji, sarīkojot savstarpēju tuvināšanos. Tā
ir iepazīšanās, draudzīgas pārrunas,
izklaides un aktivitātes kā ģimenēm, tā arī bērniem. Ļoti bieži tieši
šajā dienā cilvēku starpā veidojas
stabili un ilglaicīgi kontakti.
Vai novada ļaudīm Eiropas Komisijas piedāvājums būtu atbalstāms?
Esam Eiropas valsts...
Anna Veidemane

tūrā Gints pārzin mārketinga jomu, lietā
liekot gan Ventspils augstskolā iegūtās
bakalaura, gan Latvijas Universitātē
iemantotās maģistra zinības. Reklāmas
sfērā ir specifiska preču virzība, strādāt
nākas radoši un daudz.
Iegūt īpašumu tagad, krīzes laikā?
Gints: «Kad nekustamo īpašumu pārdošana sāka «bremzēt», abi ar sieviņu
– viņa man ir grāmatvede – sapratām,
ka ir īstais brīdis, lai runātu ar namu
tirgotājiem. Bija skaidrs, ka summa,
kāda tiek prasīta, netiks maksāta.
Namus, dzīvokļus pārdot izredzes
arvien pasliktinājās. Tad arī sākām
rīkoties. Krita arī būvmateriālu cenas.
Sena patiesība: krīzes laikā ir jāpērk,
nevis jāpārdod. Cita gudrība – pat
«treknos» gados naudu nedrīkst šēkāt. Šēkāt manā dzimtajā pusē Liepājā
tāds iemīļots vārdiņš, kas nozīmē li-

derīgi notrallināt, neapdomāti iztērēt.
Ir jādzīvo ar prātu!»
Daudziem šis laiks ir grūts, to
Gints atzīst: «Iemesli ir dažādi. Daļai
strādājošo nākas zaudēt darbu. Īsts
mušpapīrs bija kredītdevēju solījumi.
Bez vainas nav arī reklāmisti masu
medijos. Attiecībā uz kredītņēmēja
aizsardzību valsts likumi strādā
bankas interesēs. Diemžēl daudz
ir cilvēku, kuri, ņemot kredītu, pat
neizlasīja bankas līgumu, jo tas ir
garš, sīkā drukā.» Pats Gints gan to
nopietni izstudējis.
Kredītsaistību dēļ Štrausu ģimenītei dzīvot nākas taupīgi, iekļauties
aprēķinu rāmjos.
Par eiro ieviešanu Latvijā jaunajam novadniekam neesot ne mazāko
šaubu: jo ātrāk mēs pie tā tiktu, jo
izdevīgāk tas būtu visādā ziņā.

Saimnieciskā rosība turpinās
Ānes kultūras namā, kā
informē direktors Raivis
Zigmunds, joprojām galvenās ir saimnieciskās aktivitātes.
Ir pieslēgts internets, ierīkota
videonovērošana un signalizācija, tikts pie telefoniem.
Noslēgts iepirkums par 100
krēsliem un 20 galdiem.
Savu meistara prasmi direktors
pierādījis praktiski, pats izgatavojot oriģinālu ziņojumu dēli.
Kultūriestādes vadītāja veikums ir arī apgaismojuma ķermeņi ieejas vestibilā.
Zāles stūrī vietu atradis ārēji
necils skapītis, kas patiesībā ir
ērti pieietams mūzikas centrs.
Arī Raivja oriģināldarbs!
Arvien vairāk lasītāju pulcina
bibliotēka. Telpas plašas, gaišas,
glīti iekārtotas. Apmeklējumu skaits
vislielākais esot svētdienās.
Ānenieki bieži ver arī iedzīvotāju
pieņemšanas speciālistes Larisas
Veipas durvis: kādam jādeklarē dzīvesvieta, citam izziņa nepieciešama

vai arī atstāj iesniegumu sociālajam
dienestam.
Pabeigts iekārtot kabinetu policijas
vajadzībām, kā arī ir iedalīta telpa
novada vadītājam sarunām ar iedzīvotājiem.

«Dārziņu» hidrotehniskās
būves juridiskā aspektā
Zemes gabala «Dārziņi» apsaimniekošana, grāvja aizstāšana ar segto vadu izvirzījusi
juridiskas dabas jautājumus,
par kuriem interesējas iedzīvotāji.
SIA «G.R.B. Investīcijas» un Ozolnieku novada dome 2003.gada 29.oktobrī noslēgusi nekustamā īpašuma
nomas līgumu. Līguma priekšmets
– zemes gabals «Dārziņi» 3488 ha
platībā, t.sk. novadgrāvji 0,190 ha,

meliorācijas būvju (novadgrāvju)
aizsargjosla 0,500 ha liela.
Līgumā atrunāts, ka visas ēkas
un būves, t.sk. hidrotehniskās
būves, tiek celtas par nomnieka
– SIA «G.R.B. Investīcijas» līdzekļiem.
Ēkas uz iznomātā zemes gabala ir
pārdotas, bet hidrotehniskās būves
joprojām ir īpašnieka īpašumā.
No SIA «G.R.B. Investīcijas» puses
līdz šim laikam nav veiktas nekādas
darbības, kas liecinātu, ka hidro-

tehniskās būves juridiskā ceļā būtu
mainījušas īpašnieku.
Visi hidrotehnisko būvju mezgli
(virszemes ūdeņu savācējakas) ir
nosegti ar zemes kārtu, tā ka tos
atrast ir problemātiski. Vairākos gadījumos piekļūt pie akām praktiski
ir neiespējami.
Pirms Mikus ielas apbūves tur bija
vaļējais grāvis, kuru, apbūvējot zemes
gabalu «Dārziņi», aizstāja ar segto
vadu. Grāvi aizbēra.
Tad arī radās problēmas: segtajā

vadā nevar novērst bojājumus. Akas ir
aizbērtas, tās atrodas privātīpašnieku
teritorijās, kas ir apzaļumotas. Ir ignorēta prasība – pie hidrotehniskajām
būvēm ir jābūt ērtai piekļuvei!
Visi zaudējumi, kas iedzīvotājiem
radušies tehnisko nepilnību dēļ ūdens
novadīšanas sistēmā, ir jāuzņemas
juridiski atbildīgajai personai, kuras
īpašums ir hidrotehniskās būves.
Genoveva Celma,
novada domes juriste
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Krīzes laikā piedodu gāzi
«Dambratos» ir lietderīgi iegriezties ik pēc laiciņa – arvien
kaut kas jauns ierīkots, uzcelts
vai nopirkts.
Novada lauku attīstības speciālists
Gundars Liepa šo zemnieku saimniecību raksturo: «Augšupeju nodrošina produkcijas daudzveidība, kā
arī iepriekšējos gados uzkrātā peļņa,
kas ir saprātīgi ieguldīta ražošanas
attīstībai.»
Ģimenes tandēms
«Dambratu» īpašnieks Vitolds
Galvanovskis par sevi saka, ka esot
tikai «batraks». «Šefene», galvenā
rīkotāja, esot dzīvesbiedre Ruta
un jaunie: vedekla, dēls. Patiesībā
katram ir skaidrs, ka visa ģimene
darbojas vienotā tandēmā, taču «politiski» kardinālos jautājumus izlemj
ģimenes galva. Kam citam vēl ir tāds
gara spraunums, vitalitāte un izdoma,
kurai, šķiet, robežu nav! Nav lietu
un situāciju, kuras Vitolds nespētu
atrisināt!
Preses ļaudīm saimnieks ir ciets
«rieksts»: spēj tik uztvert viņa domu
gaitu, kas no forelēm («švaki kustas,
laikam ar gripu apslimušas») pārsviežas uz nule asfaltēto teritoriju,
sagatavoto bērza malku no grāvjiem.
Un tad jau esam kāpostu skābētavā.
Ir jāsaasina dzirde, lai atšķirtu, kad
sacītais ir patiesība, un kad – Minhauzena cienīgs domas lidojums. Ass
saimnieciskais prāts un Dieva dots
talants joku dzīšanā!
Un vēl – pamēģiniet viņu notvert
fotoobjektīvā! Praktiski neiespējami
– lai bildējot kundzi un laukus.
Saskatīt iespējas
To, kas šodien sasniegts «Dambratos», var izskaidrot ar pārdomātu
saimniekošanu un īpašu vērīgumu,
ar talantu saskatīt iespējas tur, kur
citi tās neredz.
Bija laiks, kad bloku paneļi, betona
plātnes, burtiski mētājās apkārt, nevienam tās nešķita vajadzīgas. Lūžņu
pārpilnība! Grausts pie grausta, bojājot lauku ainavu. Viens no retajiem,
kurš apzinājās lietu vērtību, bija
Vitolds, jo visu mūžu viņš ir pratis
no gandrīz nekā uztaisīt kādu pielietojamu ierīci, kas atvieglo darbu. No

mazas platības
līdz plašumiem,
no sentēvu metodēm līdz vismodernākajai
agrotehnikai, no
sētas šaurības
līdz kontaktiem
Eiropā. Firmu izvēlē saimniekam
ir gan sava stāja,
gan īsta latviešu
zemnieka apdomīgums. Lauksaimniecība,
protams, ir bizness: «Tie, kas
nerēķina, vairs
neelpo, ģībst.»
Jāstrādā esot
daudz, galvenokārt – ar galvu.
Darījumos, piemēram, ārzemēs
iepērkot sēklu,
vajagot kritiski
sekot līdz, piedāvājumus vispusīgi izvērtēt.
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riem, ko apstrādā, labprāt pievienotu citu marku traktori.
izniekotās zemes platības. «Krīzes
Krīze esot taupības laiks, tiek sludilaikā citi gāžas, bet es piedodu gāzi.» nāts. Dārzeņu audzētājs tam piekrīt:
Audzēt un pašam
Jāpērk! Jāpaplašinās! Viena no lietām, «Mēs arī dikti taupām. Uz šņabi.»
pārdot!
Gudrību un atziņu birumā, ko ik kas tūlīt esot jāiegādā – GPS. Vagām
Atvieglojot
brīdi bārsta Vitolds, spēj tik ieklau- jābūt taisnām, darbam ērtākam.
Kāpēc neizmantot modernā laika
zemes darbu
sīties!
Nepajautāju, kā izgudrojums ir
Kredītus saimnieks nav ņēmis un iespējas?
garās plastmasas plēves «desas».
pat nedomājot ņemt. Vajagot vairāk
Tajās labi augot gurķi, tomāti un puPuķkāpostu
pelnīt, bet mazāk tērēt. Vienā vietā
ķes. Ieguvums: nav jāravē, jo kūdrā
laboratorija
«Dambratos» esot sociālisms, citā
Progress, modernizācija un radikāli nezāles neaug.
– attīstītais kapitālisms, tie zemniekKā atvieglot darbu, saimniecībā
sētā sadzīvojot tīri labi. Ar vienu kul- pārveidojumi saimniecībā manāmi ik
tiek domāts daudz. «Kāpēc kāpostus
tūraugu neizdzīvot. Tāpēc ražošanai uz soļa.
Kāpostu skābētavai blakus ēdam- vairs nevācam ar rokām? Negribam,
esot daudzfunkcionāls raksturs. «Tu
audzē, bet pārdod cits? Tā tas neiet! Ja telpa strādniekiem. Netālu – divas ka cilvēks nāktu uz darbu kā uz katualetes. Kā Eiropā!
torgu! Zemes darbs ir ļoti smags, bet
pērc govi, jāzina, kur dabūt bulli.»
Dārzeņu glabāšanai uzcelti trīs tas nedrīkst būt necilvēcīgs.»
Krīze – kā plūdi, notiek attīrīšanās.
Esot nosodāms, ka pilsētnieki spē«Bankrotos attīrās zemniecība. Īsts pagrabi.
Kartupeļu glabātuvē tik optimāli ka gados šturmē zupas virtuves, bet
zemes apstrādātājs paliks! Holandē
vienā gadā likvidējās 1000 saimnie- apstākļi, ka tupeņi labi saglabāju- uz laukiem vis nenāk.
šies.
Tas, ka šodien esot strādnieku izcību.»
Astoņās siltumnīcās aug loki, kā- vēle – mīts! «Tu noformē strādājošo
Jau tagad «Dambratos» daudz kas
atbilstoši likumiem, bet pēc pāris
iegādāts no izputējušām saimniecī- posti, tomāti, gurķi.
Sīpolus sēj no sēklām ar mašīnu. dienām viņu vairs neredzi. Smags
bām.
Nepieņemama esot politiķu muļļā- Arī laukā izstāda mehanizēti – četrās netikums ir zagšana. Pazūd pat tualetes papīrs.»
šanās – ja zeme 3 gadus netiek kopta, joslās, kā kāpostus.
Ne vienā vien siltumnīcā redz paštā ir jāatsavina! Vitolds sāpīgi uztver
Par ko satraucas
atmatā aizlaistās platības, nezāļu darinātas krāsnis – daža laba elemenzemnieks?
audzētavas. Zemnieks 200 hektā- tāri pārveidota muca, kur izkurina
grāvjos izcirsto malku.
V.Galvanovski uztrauc, ka LatPuķkāpostu laboratorija. Kā citādi vija sekmē ražošanu ārzemēs – ar
nosaukt darbošanos, ja podiņā tiek tehnikas, iekārtu, ķimikāliju, gāzes,
iesēta ar pinceti viena vienīga sēkli- degvielas ievešanu. Tā valsts subsidē
ņa! Astoņās stundās substrātā iegulst Eiropu.
13000 sēkliņu.
Ka Latvijā 15% ir lauksaimniecībā
strādājošo, zemkopim nepieņemami.
Dānijā, Holandē šis īpatsvars ir 3
Kombaini, traktori,
– 5% no iedzīvotāju skaita.
pārstrādes līnijas
Burkānu kombains. Sīpolu savāLauksaimnieks gaidīt gaida eiro
cējs. Kāpostu kombains. Sīpolus ieviešanu, jo «citādi mēs nevaram
apstrādes līnijā sašķiro un satīra 3 normāli konkurēt.»
frakcijās. «Vēl palaidīsim jauno sīpolu
Kas izdomājis, ka sīpolus jāstāda
šķirošanas līniju.»
9.maijā? «Dambratos» sīpoliņi iegūla
«Frēzi gandrīz jaunu šogad nopir- zemē jau pirms Lieldienām. Pavasarī
ku. Lai veidotos slaids burkāns, bez vissteidzamākie darbi ir sēja un stādīfrēzes neiztikt.»
šana. Taču nenogurstošajam lauksaimMašīnparkā ir arī jauns krūmu niekam prātā jau jauni plāni: «Vajadzētu
pļāvējs – smalcinātājs, bet blakus celt vēl vienu siltumnīcu»...
– piecas «Valtras»! Saimniecībā ir arī
Anna Veidemane
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Ceļā uz prestižas skolas statusu

sme, ģimenes ieinteresētība. Šādā sakarībā ir
iecere nodibināt vecāku klubiņu.
Piederība savai skolai,
novadam ir patriotisma
izpausme, kas arī ir viena
no skolas vadlīnijām.

To, ka līdz ar jaunās direktores
ienākšanu Ozolnieku vidusskolā
sākuši pūst citi vēji, laikam vislabāk izjūt skolotāji.
Izteikumi ir dažādi: «Direktores
Klāras Stepanovas darbības pamatā
ir sistēmiskums». «Precīzi noteikta
pienākumu deleģēšana katram pedagogam, darbiniekam». «Skolā ir
tik daudz novitāšu, ka būtu grūti uzskaitīt». «Apbrīnojamas ir direktores
milzīgās darba spējas».
Jaunās skolas vadītājas redzējums,
stājoties darbā, bijis: pacelt Ozolnieku
vidusskolas prestižu sabiedrībā.
Skolas darbība sistēmā
Ir viegli strādāt, ja ir izveidota sistēma – katrs zina savu darāmo. Tas sevi
attaisnojis arī iepriekšējā darbavietā
Aizupes pamatskolā.
Viena no pirmajām direktores aktivitātēm Ozolniekos bija iekšējo normatīvo aktu izstrāde, kas reglamentē
mācībiestādes struktūru darbību un
precizē noteikumus.
Normatīvos ietilpst skolas nolikums,
noteikumi par darba kvalitātes piemaksu, pedagoģiskās padomes, metodiskās
padomes, skolas padomes, skolēnu
domes un vēl citi reglamenti, iekšējās
kārtības noteikumi u.t.t.
Izveidot pārdomātu, ilgtspējīgu
skolas darbības sistēmu ir gandrīz
nepaveicams darbs. Īsā laikā Izglītības
ministrijā ir veikta reforma pēc reformas, mainījies ministrs pēc ministra,
protams, katrs ar savu nostādni. Kāds
no citas nozares ministriem ir izsacījies: «Izglītības sistēma neatkarības
laikā ir piedzīvojusi tik daudz reformu, ka mēs vairs neatceramies, kāda
tā bija pašā sākumā.»
Analīze, plānošana
Ozolnieku vidusskolā ir strukturēta
rīcības programma «Skolvadība».
Daudzpusīgās aktivitātes vieno
skolas darbības ciklogramma. Skolas
pedagogi iekļauti pamatjomu grupās,
veicot darba plānošanu un analīzi.
Mācību priekšmetos ir izstrādāti
tematiskie plāni. Izveidota arī pārraudzības sistēma pamatjomās.
Mācību un audzināšanas process izstrādāts kā plašs, vienots mehānisms,
iekļaujot sevī daudzus un dažādus
aspektus, piemēram, stundu hospitēšanas kārtību, sadarbību ar novada
domes sociālo dienestu u.t.t.
Skolas vide un resursi tiek vērtēti
divos skatījumos: psiholoģiskajā un

fiziskajā.
Konkretizēta sadarbība ar sabiedrību: ar kādām institūcijām, mācībiestādēm un organizācijām.
Konkursiem un sacensībām skola velta lielu uzmanību, tēmas ir
daudzveidīgas, piemēram, «Policijas
konkurss», «Es – Latvijas pilsonis»
vai «Esi mobīls!»
Skolas attīstību var veicināt projektu
īstenošana kā mācību jomā, tā arī saimnieciskajā darbībā. Tāpēc sadarbībai un
partnerībai ar dažāda līmeņa institūcijām direktores skatījumā paveras plašas iespējas. Saistībā ar skolēnu mācību
firmu festivāliem radusies ideja apgūt
ekonomikas pamatus ar praktisku
realizāciju. Vēl līdz šim nebijusi iecere?
Tieši tā top jaunais!
Zils, zaļš, sarkans...
Ielūkojoties direktores plānotājā,
šķiet,- redzi ministra darba dienā
veicamo. Dažādu krāsu ieraksti,
brīva nav ne pusstundiņa! Skolotāji
jauno kārtību jau ir apguvuši: vēlies
tikt pie priekšnieces? Piesakies savlaicīgi! Ne jau formalitātes dēļ. Arī
avīžniece izjuta, kādā ļoti saspringtā
ritmā strādā skolas vadītāja. Īsā laika
sprīdī notika pārrunas ar kādas firmas
vadītāju, vienošanās ar Nacionālo
bibliotēku, saruna ar kolēģiem.
Kā to paspēt? Viena no atslēgām
– kompetenču sadale. Direktores
pārliecība – katrs ir kompetents savā
jomā. Tas attiecas kā uz skolas vadī-

bu, tā skolotājiem un darbiniekiem.
Pārzini savu jomu un atbildi par to!
Iestādes vadītāja funkcija ir pārzināt
darbu kopumā, vadīt skolu ar mērķi
– kļūt prestižai mācībiestādei!
Komandas darba princips, taču ar
katra personīgo atbildību... To īstenot
nav viegli, taču iespējams: «Ja katrs
zina, kas viņam darāms, viss notiek
arī bez direktora klātbūtnes.» To Klāra Stepanova ir pierādījusi praksē.
Mācību procesa laikā Ozolnieku vidusskolas direktore, Teteles pamatskolas
direktors Antons Želna un grupa kolēģu
no Latvijas skolām tika uzaicināta audiencē pie Romas pāvesta Benedikta
XVI. Direktore ir ieguvusi neizdzēšamus
iespaidus, enerģiju jaunām ierosmēm.
Skolas mehānisms direktores prombūtnes laikā, darbojās kā ieeļļots... Jo
nostrādājis kompetenču princips.

Saglabāt vēsturi
nākotnei
Par Latvijas vēstures labu apguvi skolas
gados direktore nav jāpārliecina, patlaban tas
galvenokārt tiek darīts
programmu ietvaros.
Novembrī skolā notiek vēstures nedēļa.
Iepazinos ar norisēm
šīs nedēļas laikā: eseju
konkurss, tikšanās,
cīņu vietu apmeklējums, piemiņas pasākumi, izrādes noskatīšanās, ekskursijas uz vēsturiskām
vietām un vēl daudz jo daudz citu
aktivitāšu. Aculiecinieka stāstījums
par Ulmaņlaikiem atsver daudzas
grāmatas lappuses.
Klāras Stepanovas pārliecība un
stratēģija: «Latvijas vēsturei jābūt
tikpat dzīvai kā šodienai, kur būtu
attēloti cilvēki un notikumi, prieks
un sāpes, dziesmas, svētki un asaras,
cilvēku drosme un mīlestība. Valsts
vēsture ir jāsaglabā nākotnei.»
Pie patriotisma izjūtām var pieplusēt arī, šķiet, kādu it kā attālinātu
procesu kā ģērbšanos.
Patiesībā skolas forma ir piederības
sajūtas apliecinājums. Skolēna tērps
ir arī skolas prestiža paudējs.

Viens nav karotājs
Situācija Latvijas skolās nav viegla.
To atzīst K.Stepanova. «Bet es nesūdzos. Mani skolotāji spēj veikt ļoti
daudz. Samilzušās problēmas risinām
kopīgi, arī ar vecāku atbalstu.»
«Viens nav karotājs». Šo patiesību
direktore atkārto vairākkārt.
Šogad abās pirmajās klasēs kopā
mācās 38 bērni, nākamgad šis skaitlis,
kā rāda aprēķini, varētu dubultoties.
Iemantot skolas slavu, kur pamatā
ir kvalitāte, nav iespējams īsā laikā.
Skolēnu piesaiste nav vienas dienas
process. Izšķiroša ir vecāku attiek-

Vizuālās pārmaiņas
skolas tērpos
Anketēšanas, pārrunas un diskusijas vidusskolā ir vaiņagojušās ar
praktisku rezultātu – būs formas tērpi
jeb formas ar skolas logo! Komplektu
veido bikses, svārki, veste. Kaklasaite piešķirs īpatnu akcentu arī meiteņu
ģērba kopskatam. Standarti izstrādāti
bezrocim, džemperim, šallei. Kopumā
dominēs zaļa un melna krāsa. Ir iespēja iepazīties ar gataviem paraugiem,
taču... pavisam drīz jaunās formas
novadā nevarēs nepamanīt.
Arī šādas vizuālās pārmaiņas liecina, ka skolā viss top un mainās īsti
mūsdienīgos tempos.
Anna Veidemane

lējās labākos un atraktīvākos audzēkņus, kuriem piešķīra jaukākā,
burvīgākā un izcilākā smaida titulus.
Vislielākās dalībnieku, skatītāju
un skolotāju simpātijas izpelnījās
ansamblis, kurā muzicēja dvīņu
māsas Jeļizaveta un Sofja Gridjuško
no Jelgavas Mūzikas skolas. Viesi
priecājās par festivāla interesanto
ideju, brīvo un draudzīgo gaisotni,
jaukajām telpām. Par zāles nofor-

mējumu paldies jāsaka Ilzei Ungurei un viņas zīmēšanas pulciņa
dalībniekiem. Festivāla noslēgumā
bērni mielojās ar kliņģeri, izklaidējās kopīgās rotaļās, bet skolotāji
dalījās iespaidos. Vienīgā piebilde:
turpmāk šāda mēroga pasākumiem
nepieciešams koncertinstruments
- flīģelis.
Dina Tauriņa,
Mūzikas skolas direktore

Festivāls «Ar smaidu!»
Ozolnieku Mūzikas skola noorganizēja Jelgavas reģiona Mūzikas
skolu klavierspēles 2. klašu audzēkņu
festivālu «Ar smaidu!». Tajā piedalījās
vairāk kā 40 mazie pianisti no Bēnes,
Dobeles, Lielvārdes, Skrīveru, Salgales un Jelgavas Mūzikas skolām.
Atbilstoši smieklu dienas tradīcijām
tika jokots uz nebēdu. Mūsu koris
atklāja festivālu ar «klusuma dziesmu». Skolas direktore paziņoja, ka

slavenais Vinnijs Pūks, kas dzīvo
Ozolnieku tautas namā, ir pavisam
noskumis un bērni centās ar saviem
priekšnesumiem viņu iepriecināt. Tas
arī izdevās un koncerta gaitā Pūks
(dzīvē Haralds Švītiņš) ar bērniem
uzdziedāja un pat uzdejoja.
Dalībnieki bija piestrādājuši pie
saviem priekšnesumiem un tērpiem. Visi pelnīti saņēma smaida
«ordeņus». Skolotāju žūrija izvē-
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Ieklausoties dabas balsī
Putnu dienās Latvijā visvairāk
tiek iesaistīti skolēni, tieši viņus
Ozolnieku vidusskolā uzrunāja
Latvijas Ornitoloģijas biedrības
biedri Jānis Ķuze un pasākuma
iniciators Jānis Kažotnieks.
Dziesmas viktorīna par putniem un
saruna ar abiem viesiem bija veids, kā
labāk saprast putnus, radīt interesi par
lidoņiem, kurus dzirdam, bet tuvāk neko
nezinām.
Skolas apkaimes kokos «vienpadsmitie» izvietoja darbmācības stundās 7.c
klases zēnu izgatavotos putnu būrīšus.
Tos Ķemeru Nacionālā parka izpētes
un plānošanas daļas vadītājs atzina

par pareizi izveidotiem, argumentējot:
«Nepareizi izgatavots mājoklis putnam
nes vairāk ļaunuma kā labuma.»
Kāpēc novada domes izpilddirektors
J.Kažotnieks iesaistās šāda veida aktivitātēs? Viņa pamatojums: «Putni bez
mums spētu iztikt, mēs bez viņiem diez
vai varētu dzīvot.»
Cilvēkiem, īpaši jauniešiem, šodien
ir maza interese par norisēm dabā,
tostarp putnu dzīvi. Cilvēkam ir jājūt
pietāte pret dabu un dzīvo radību, tā
ir jārespektē. Bieži vien sastopamais
uzvarošais pārākums pazudīs, ja ieklausīsimies dabas balsī. Ieklausīties,
izprast un palīdzēt putniem bija pasākuma mērķis.»

Notikums Vikas pirmajā ballē
Patiesām kultūras vērtībām
nav noilguma, tās spēj uzrunāt
cilvēku arī tad, ja mainījušies
apstākļi, ideoloģijas, ir cita
materiālā vide.
Gunāra Priedes luga «Vikas pirmā
balle» savulaik ir uzvesta Dailes
teātrī. Jelgavas sabiedrība to ir
iepazinusi Ā.Alunāna tautas teātra
sniegumā.
Var sacīt, ka daļai publikas, kas noskatījās šīs lugas pirmizrādi Ozolnieku novada amatieru teātrī, notikums
Vikas pirmajā ballē nebija kaut kas
neiepazīts.
Pārsteigums: Daces Vilnes re žija,
Ilzes Ungures scenogrāfija un Ingus
Vidiņa gaismu spēle. Un, protams,
aktieri! Ansamblī ir 9 jauni dalībnieki – kopspēlē pieredze ar «zaļo»
jaunību.
Režisors Agris Krūmiņš: «Prieks
par aktieru spēli! Saskatīju daudz
režisorisku un aktierisku veiksmju,
situāciju risinājuma. Priedes laiks
patiesībā sasaucas ar mūsdienām,
to skatām lugā.
Visvairāk mani saviļņo, ka amatierteātris Ozolniekos dzīvo! Cilvēki
darbojas uz skatuves ar tādu atdevi,

tik pašaizliedzīgi!»
Jelgavas rajona kultūras dzīves
vadītāja un režisore Dzintra Zimaiša
gan nespējot būt īsti objektīva – sirdī vēl neesot zudis laiks, kad pati
iejutusies eksaltētās un modernās
meitenes Silvijas tēlā. Režisores
atziņa, ka «G.Priedi nospēlēt ir ļoti
grūti. Taču viņa lugas ikvienam
aktierim, arī režisoram, ir laba
skola. Izaugt var tikai ar nopietnu
dramaturģiju! Dažādi var uztvert to,
kas ir noticis pirms vairākiem gadu
desmitiem, citā sabiedriskajā formācijā. Bet vai attiecības starp cilvēkiem ir mainījušās? Tiesa, šodien
zūd zināma naivitāte, idealizācija.
Attiecības nereti ir vulgarizētas, bet
jūtas? Cilvēka būtība patiesībā nav
manījusies!
Izrādes režisores izpratnē mūžīga
ir mīlestība, neizzūdošs diemžēl
ir arī cilvēku ļaunums. Par to arī
stāsts.»
Skatītāju uzmanība, sekojot izrādei, apliecināja, ka dramaturgs un
aktieri spēj uzrunāt cilvēku, kas
ārējās izpausmēs ir kļuvis citāds, bet
dvēselē – tāds, kā pirms pusgadsimta
un vēl daudz daudz senāk.
Anna Veidemane

Neprognozējamā Latvijas
Amatieru līga volejbolā
Volejbola klubs «Ozolnieki»
ar mainīgām sekmēm ir aizvadījis savu ceturto sezonu
Latvijas čempionātā.
Regulāro čempionātu iesāka 12 klubi
no dažādiem Latvijas reģioniem. Savā
starpā komandas tikās divas reizes un
labāko astoņnieks turpināja cīņas par
medaļām. Pēc izspēlētajām 22 spēlēm
Ozolnieku klubs pabeidza regulāro
sezonu augstajā 4.vietā. Pirmo vietu
ieņēma bez zaudējumiem spēlējošais
Kuldīgas «Palsams». Otro un trešo vietu attiecīgi ieņēma Transporta sakaru
institūts un Mārupes komandas. Lai
arī sezonas laikā spējām pieveikt pa
divām reizēm gan Mārupes gan TSI
komandas, bet diemžēl dažas zaudētas
spēles pret līgas pastarīšiem liedza
mums ieņemt otro vietu. Pēc iespējas
augstāka izcīnītā vieta regulārajā čempionātā ir ļoti būtiska, jo dod iespēju
spēlēt pret nomināli vājāku pretinieku
play-off izspēlēs.
Play-off izspēlēs mums pretim stājās vienu vietu zemāk ieņēmusī Murjāņu Sporta internātskolas komanda.
Jaunie Murjāņu volejbolisti sezonas
laikā bija manāmi progresējuši pieredzējušā Aigara Birzuļa vadībā. Sērijā
līdz divām uzvarām diemžēl nācās
atzīt pretinieku pārākumu un līdz ar
to bija jāturpina cīņa par 5 - 8.vietu.
Laikam jau mums bija grūti samierināties ar zaudējumu murjāniešiem, jo
izskatījās, ka komandai zudusi motivācija tālākām cīņām. Tika piedzīvoti
divi zaudējumi pret Rīgas Volejbola
skolu. Sezonu pabeidzām ar uzvaru
pār RTU komandu ar 7.vietu.
Vājo sniegumu sezonas beigās var
izskaidrot arī ar dažu pamatsastāva
spēlētāju iztrūkumu svarīgākajās
spēlēs. It sevišķi komandas kapteiņa
Gata Baloža un Ata Jansona.
Sezonas vidū piedalījāmies Latvijas
kausa izcīņā, kur mūsu «Biolars/Ozol-

nieki» izcīnīja otro vietu. Pirmajā
kārtā sarūpējām pārsteigumu, divas
reizes uzveicot Nacionālās līgas komandu no Valmieras. Ceturtdaļfinālā
mums pretim stājās šī gada Latvijas
vicečempioni «Elvi/Kuldīga» volejbolisti. Lai arī likumsakarīgi piedzīvojām
divus zaudējumus, tomēr šīs spēles
mums bija kā balva par ieguldīto darbu treniņos. Ne katrai, zemākās līgās
spēlējošai komandai, izdodas uzspēlēt
pret tāda līmeņa komandām.
Lielu paldies vēlos izteikt mūsu
trenerim Aldim Bērziņam, kurš bez
atlīdzības mūs trenē jau otro sezonu,
kā arī visiem puišiem, kuri šogad
cīnījās plecu pie pleca. Komandā
spēlēja:
Gatis Balodis (kapteinis), Reinis
Trokša, Arnis Sinkevičs, Jānis Valerts, Rolands Aģis, Juris Indāns,
Jānis Balodis, Artis Daneiks, Atis
Jansons, Toms Gulbis, Edgars Kalniņš, Kristaps Balodis.
Lai arī Ozolnieku novadā
volejbols skaitās «top» sporta veids ar
40 gadu vēsturi, tomēr ne viss ir tik
labi, kā izskatās. Kā piemēru varētu
minēt Ozolnieku novada komandas
zaudējumu rajona čempionātā Valgundes pagasta komandai. Īstenībā
zaudējumus ir likumsakarīgs. Apbrīnojams ir Valgundes pagasta progress
volejbolā. Rajona čempionātam tika
pieteiktas trīs komandas no kaimiņu
pagasta.... No Ozolniekiem - tikai
viena. Un visās trijās Valgundes komandās spēlēja pārsvarā jaunieši.
Vai tad Ozolniekos trūkst volejbola
pamatus apguvušu jauniešu? Būtu
jāatrod iespēja izveidot Ozolniekos
jauniešu komanda, kura varētu regulāri piedalīties volejbola turnīros
un iegūt spēļu praksi. Es domāju,
ka viela pārdomām visiem ar sportu
saistītiem cilvēkiem.
Jānis Valerts,
VK Ozolnieki prezidents

Jampadracis ar vērienu!
Lieldienu izdarības Ozolniekos notika ar vērienu!
Pragmātiskus iedzīvotājus vilināja
zemnieku ražojumu tirdziņš. Idejas
autors un izpildītājs – Edgars Pavlovičs.
Kā radās šī iecere? «Esmu novada
iedzīvotājs. Rajona izglītības pārvaldē
koordinēju jaunatnes lietas, ir arī
saimnieciska darba pieredze. Tagad,
kad zemnieki daudzās vietās tiešā
tirdzniecībā piedāvā lauku labumus,
novadā tādas vietas nav. Ja būs atsaucība, varētu rīkot regulārus tirdziņus.
Labprāt uzņemšos organizatorisko
pusi. Gaidu ierosinājumus pa telefonu
26514523.«
Apmeklētāji pirka augļu kokus,
ogulājus, dekoratīvos stādus, medu,
maizi, dzīvas karpas.
Varena bija sīpolu izvēle, prece tika
novērtēta! Tāpat kā Silvijas Salmiņas
milzu katlā izvārītā gardā frikadeļu

zupa.
Īstais magnēts, kas pievilka ļoti
daudz ļaužu, bija tautas nams. Visos
stūru stūrīšos notika kaut kas aizraujošs! Uz podu dauzīšanu nācās stāvēt
krietnā rindā, tāpat kā uz izjādi ar
ēzelīšiem.
Radošā darbnīcā varēja pats sev
izgatavot atstarotāju pavasara stilistikā.
Māksliniece Ilze un tautas nama
direktore Rita esot visu nakti pa mežu
bradājušas, vācot augus. Ar lepnumu
Ilze paziņoja, ka viņa vadot «olu vārīšanu tautiskā garā čuguna katlā ar
lielu personisko ieguldījumu.»
Iecienīta bija pārvērtību studija
– pacenties, un miesīga māte tevi
nepazīs!
Dzīvnieku mīļotāji bužināja āzīša
Atrakciju laukumā bija padomāts galvas rotu un apbrīnoja cūciņas dargan par mazuļiem, kuri apguvuši bīgumu – tikai rakt un rakt!
māku staigāt savām kājām, gan par
Augstus lokus gaisā meta jaunieši
citiem dažāda vecuma bērniem. Tur šūpolēs, lai odi nekožot.
gāja ņigu – ņegu!
Dvēselei arī bija guvums, veroties

«Laipas», «Zemgaļu», «Ozolnieku»
un mazo «bitīšu» deju rakstos un
klausoties kori «Līga».
Skaistas Lieldienas!» - šāds vērtējums ir patiesā balva visiem rīkotājiem.
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Atskats uz
saulainajām
Lieldienām

Mīļi sveicam maija jubilārus!
Stipru garu!
Ņipru sparu!
Nadežda Sakoviča
Ināra Caunīte
Aleksejs Kuzņecovs
Marija Pole
Maiga Rijkure
Gunārs Sakne
Anna Zagdaja
Antoņina Ņesterova
Johanna Prielgovska
Antoņina Sladzevska
Albīna Sokolova
Olga Strode
Maija Lauva
Zina Minkevica
Irēna Muzikante
Arnolds Landmesers

Ozo ledus hallei dzimšanas diena!

• 31. maijā Ozo ledus halle
svinēs savu viena gada jubileju. Ir paredzēta vērienīga
pasākuma programma, kurā
tiek aicināti piedalīties visi
Ozolnieku novada iedzīvotāji.
• Jau no plkst.16 Ozo ledus hallē notiks jauno daiļslidotaju un mazo hokejistu priekšnesumi.
• Ap plkst.17 sāksies hokeja spēle, kurā sacentīsies
Ozolnieku hokejisti ar dažādu paaudžu Latvijas hokeja
slavenībām.
• No plkst.18:15 plānots šorttreka paraugdemonstrējums, bet tā dalībnieki, lai paliek kā neliels parsteigums.
• Pēc plkst.19 - 20:30 būs atvērta publiskā slidotava
ikvienam slidotgribētājam.
• No plkst.19 sāksies priekšnesumi uz skatuves ārpus
halles:
dažāda vecuma talantu konkurss „Oži dzied...”
Pieteikties var ikviens dziedātgribētājs līdz 24. maijam Ozo ledus halles administrācijā vai mūsu mājas lapā
www.ozoledushalle.lv.
• Ap 21:30 uzstāsies Maijas Lūsēnas bērni vokālisti
• No 23:00 koncertēs grupa „Labvēlīgais tips” un svētku kulminācijā paredzēta krāšņa uguņošana.

„Pingvīnu Lieldienas” Ozo
ledus hallē izvērtās par jauku
pasākumu visai ģimenei. Jau
no plkst.11 rītā Ozo ledus hallē
valdīja jautra kņudoņa, te notika
ģimeņu spartakiāde, kurā piedalījās ap pussimts aktīvo un
vēl vairāki desmiti notiekošo
vēroja no tribīnēm. Spartakiādes dalībnieki sacentās dažādās
veiklības sacīkstēs, stafetēs, kā
arī notika minihokeja spēle, kurā
pie balvām tika gan uzvarētāji,
gan arī zaudētāji. Vakarpusē visi
slidotgribētāji varēja baudīt ledus
Novada dome diskotēkas „Slidenās Lieldienas” atmosfēru. Dīdžejs Mārtiņš
Kreilis miksēja mūziku jebkurai
100 gadu jubilejā sveicam
gaumei un papildus krāsainie
Nadeždu Sakoviču!
prožektori radīja patīkamu svētLabdarības akcija maijā!
Veselību, spēku!
ku noskaņojumu. Slidotāji bija
Popularizējot veselīgu dzīves veidu, Dace un Dainis Liepiņi
Sirds lai nejūt sāpju smeldzi,
gan lieli, gan mazi, gan prasmīgi,
Pasaule lai vēršas jauka!
gan arī iesācēji. Spriežot pēc po- kopā ar Sandi Ozoliņu rīko labdarības akciju Ozo ledus hallē.
Novada dome
zitīvajām atsauksmēm, arī šim 14., 19. un 26. maijā tiks aicināti bērnu namu audzēkņi no
pasākumam vajadzētu kļūt par Elejas un Jelgavas jautri sportot uz ledus.
tradīciju Ozo ledus hallē.
Izsakām pateicību Ozolnieku novada dzimtsarakstu
nodaļas vadītājai Ārijai Lakmutei un dzimtsarakstu
zāles darbiniekiem Brankās par laipnību un skaisti
novadītu laulību ceremoniju.
Ar cieņu Jeļena un Vadims Votčeli
Jelgavas rajona 42. Skolēnu Viņķelis, Mārtiņš Kairovs, Zemgalē 2. vieta. Komandā:
sporta spēļu ietvaros bei- Roberts Vīndedzis, Nauris Inga Kairova, Kitija VišņausNovada domes sociālais dienests iedzīvotājus pieņem:
gušās volejbola sacensības. Polītis, Edgars Kalniņš.
ka, Sintija Sausā, Ramona
ceturtdienās no plkst.14 – 19
Sākas vieglatlētika. Apko«A» grupas meitenēm – 3. Ozoliņa, Linda Miķelsone,
Ānes kultūras namā
pojot volejbola sacensību re- vieta. Komandā: Eva Folk- Santa Trautmane.
trešdienās no plkst.14 – 17
zultātus, vislabāk veicās «A» mane, Daina Dimante, Rūta
«B» grupas zēniem – 3.
Branku pakalpojumu centrā
grupas zēniem. Zemgales Višņauska, Marina Solov- vieta. Komandā: Elvis Kanovada čempionātā iegūta 1. jova, Rita Miķelsone, Līga ruze, Toms Jūrkalns, Arvīds
vieta. Komandā: Māris Drul- Černuho.
Pelēcis, Roberts Ulmanis,
• 04.05. – 05.06. Indara Grasberga fotole, Dāvis Danieks, Pēteris
«B» gr upas meitenēm Mārtiņš Jusis, Roberts Angrāfiju izstāde «Krāsa, forma un faktūra
tonovs, Armands Tartilovs,
ap mums».
Agris Krastiņš.
• 10.05. plkst.18 pavasarīgs prieks māAtvērto durvju nedēļa
Vieglu soli un uzvaras
miņu dienā - koncerts «Atmiņu lietus».
Ozolnieku Mūzikas skolā
vieglatlētikā!
Piedalās: Viktors Lapčenoks, Žoržs Siksna,
• 11. - 15.maijā katru dienu no plkst.16 - 18.10, iespēja
Rasma Skruļa,
Ginta Ēķe, Ira Krauja, Daiga Petkēviča, Normunds Jakušovērot stundas un tikties ar skolotājiem
sporta skolotāja
noks, Noras Bumbieres fonda konkursa laureāti. Pavadošā
• 13. maijā plkst.19 mācību gada noslēguma koncerts
grupa Dināra Stundiņa vadībā.
• 15. maijā plkst.15 - 18 konsultācijas iestājpārbaudījuBiļešu iepriekšpārdošana. Ieeja: Ls 5,00
16. maijā
miem
• 13.05. plkst.19 Mūzikas skolas audzēkņu mācību
Sīkāka
informācija
pa
tālr.29229482
gada noslēguma koncerts.
plkst.10
Ieeja: brīva
Ozolnieku
Uzņemšana Ozolnieku Mūzikas skolā
• 23. 05. plkst.18 koncerts «Raibumi no visa kā!»
«Veselības takā»
29. maijā plkst.15 - 18
Piedalās: Dailes teātra aktieris Andris Bērziņš, Ozolnieku
Ģimeņu sporta
Uzņemsim bērnus vecumā no 7 - 12 gadiem mācībām
tautas nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: deju
2009./2010. m. g. 1. klasē sekojošās izglītības programmās:
kopas «Ozolnieki», «Zemgaļi», jauktais koris «Līga», bērnu
sacensības
klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, čella spēle, tromun jauniešu muzikālais teātris «Nianse».
Komandā 3 sportisti
petes spēle, saksofona spēle un sitaminstrumentu spēle.
Ieeja: Ls 2,00, pensionāriem, skolēniem Ls 1,00
– tēvs, māte, bērns vai
Bērnus vecumā no 5 - 7 gadiem uzņemsim
Informācija pa tālr: 26525350; 63050144
tēvs, 2 bērni, vai māte un
mācībām sagatavošanas klasē.
2 bērni.
Pieteikšanās pa tālr. 29229482

Startējam veiksmīgi

Aizsaulē aizgājuši:
Velta Rasma
Apsīte (1925)
Olga Ādama (1928)
Valija Birzīte (1934)
Elvīra Dalbiņa (1918)
Lizete Dvarele (1918)
Saitgalejs
Gainutdinovs (1950)

Dalbes baznīcā 9.maijā plkst.12
Labdarības koncerts, veltīts Mātes dienai

Vera Mironova (1926)
Jānis Pavlovičs (1941)
Dzidra Plūduma (1937)
Viktors Portnojs (1947)

Piedalīsies solisti:
Rūdolfs Vainovskis, Vera Raubēna, Līga Bīnemane.
Ērģelniece Ināra Lēnspēlniece.
Iegūtie ienākumi tiks izlietoti Dalbes baznīcas remontam.

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

Dalbes ev. lut. draudze

Individuālās sacensības.
Sacensībās piedalīties
aicinātas novada ģimenes. Vēlams – komandas
noformējums, atšķirības
zīmes.
Sacensību programmā
dažādas sporta aktivitātes
visām muskuļu grupām.

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

