Iekļaujoties
«Sirdspukstos Baltijai»

Pirms 20 gadiem, 23.augustā,
Starp tiem, kuri veidoja Baltijas
baltieši sadevās rokās, pieprasot ķēdi, bija daudz Ozolnieku iedzīvonosodīt Molotova – Ribentropa pak- tāju.
tu un atjaunot triju Baltijas valstu
Arī šī gada 23.augustā novada ļauneatkarību.
dis aktīvi iekļāvās Baltijas vienotības

akcijā «Sirdspuksti Baltijai» - jo īpaši
skrējēju klubs «Ozolnieki», skrienot
no Viļņas līdz Tallinai.
Vienotības skrējienu uz Iecavas ceļa
atbalstīja novada jauktais koris «Līga».

Sveicu
Zinību dienā!

1.septembrī sveicu visus novada
izglītības iestāžu pedagogus, tehniskos darbiniekus, skolēnus un
viņu vecākus!
Skolas misija ir nepārvērtējama
– izglītot un audzināt gudras, zinošas un vispusīgas personības.
Jau Krišjānis Valdemārs mūsu
tautas pastāvēšanas pamatā saskatīja trīs galvenās vērtības: izglītību,
darba tikumu un kultūru. Mazu
tautu pasaules mērogā zināmu var
darīt tikai laba izglītība.
Novadā iegūt izglītību ir visplašākās iespējas: trīs pamatskolas,
vidusskola, piecas pirmsskolas
iestādes un grupas, divas mūzikas
skolas.
Lai arī tieši izglītības jomā Latvijā
nākas īpaši izjust krīzes negatīvo
ietekmi, mūsu novadā ir saglabātas
visas izglītības iestādes!
Skolotāju algas ir samazinātas,
taču darba vietas nav zaudētas. Novadā nākas pārskatīt katras skolas
un pirmsskolas iestādes darbību
nolūkā ekonomēt līdzekļus, pie tā
tiek nopietni strādāts novada izpilddirektora Pētera Veļecka vadībā. Vai
būtu saprātīgi novadā darboties divām mūzikas skolām? Cita taupības
atslēga ir izglītības iestāžu iekšējās
rezerves.
Tautsaimniecības atlabšanai ir
visciešākais sakars ar izglītību, to
pamatojis Kārlis Ulmanis: «Tikai
izglītība un zināšanas padarīs mūs
brīvus arī saimnieciskā ziņā.»
Gaišu, priecīgu Zinību dienu!
Māris Ainārs,
novada domes priekšsēdētājs

Atkal jauns tilts!
Tilta būve Latvijā ir notikums. Lai cik neticami, bet
Ozolnieku novadā gandrīz ar
mēneša intervālu ir tapis vēl
viens tilts, šoreiz gājēju vajadzībām.
Kāpēc tilts uzbūvēts tieši Dalbē?
Visiem zināmi ir «melnie» punkti
– vietas, kur tiek zaudēts daudz cilvēku dzīvību.
Projektu finansēja Satiksmes ministrija, pasūtītājs - «Latvijas Valsts
ceļi».
Projekta vadītājs Vilnis Zadovskis
skaidro: «Objekts sastāv no divām
daļām – tilta un pieejas. Ar firmām,
ar kurām sadarbojamies, esam apmierināti. Mērķis bija gājēju kustības
drošība. Gājēju kustība divos līmeņos

garantē, ka saskarsme ar transportu
ir izslēgta. Kā gājēju, tā autoplūsma
Dalbē ir intensīva – abpus šosejai ir
apdzīvotas vietas.»
SIA «M.A. – Taka», galvenā būvuzņēmēja, tehniskais direktors
Egons Tamanis saskata ieguvumu
arī autovadītājiem: nav luksoforu,
barjeras malās un žogs pa vidu ir
labs nodrošinājums pret negaidītiem
pārsteigumiem. Tilts tumsas stundās
ir apgaismots. Būvobjekts ietver
sevī metāla kopni 30 metru garumā
pāri šosejai, uzejas, noejas, trepes
un pandusus. Itin viss ir no metāla!
Visa būve balstās uz urbtiem pāļiem.
E.Tamanis: «Tilts ir drošs un kalpos
jo ilgi!»
To apliecināja ieraksts aktā par
būves nodošanu un pieņemšanu

ekspluatācijā – darbi veikti atbilstoši
Novada vadītājs Māris Ainārs, paizstrādātajam būvprojektam, gājēju teicoties tilta būvētājiem, apliecināja,
tiltu komisija atzīst par derīgu eks- ka Ozolnieku novads ir ieguvējs.
pluatācijai. Tilta izmaksas ir 1 miljons
800 tūkst. latu.
Anna Veidemane
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Novada domes augusta sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt saistošos noteikumus «Par Ozolnieku novada domes
budžetu 2009.gadam».
- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22/2009 «Ozolnieku novada
būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis un pakalpojumu
samaksas kārtība».
- Veikt Grozījumus novada pašvaldības domes deputātu, administrācijas struktūrvienību un no
pašvaldības budžeta apmaksājamo
iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikumā un
štatu sarakstā un minimālā mēneša
darba algas likmes noteikšanā PII
pedagogiem.
- Apstiprināt saistošos noteikumus «Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ozolnieku
novadā».

- Veikt Ozolnieku novada bāriņtiesas un Sidrabenes pagasta
bāriņtiesas apvienošanu.
- Apstiprināt novada bāriņtiesas
nolikumu.
- Apstiprināt Ozolnieku novada
pašvaldības izglītības speciālista
amatā ULDI GĀLI.
- Noteikt atalgojuma likmes novada sporta treneriem.
- Noteikt Ozolnieku mūzikas skolas vecāku līdzdalības maksu.
- Apstiprināt SIA «Ozolnieku
KSDU» izstrādāto un 2009. gada
iesniegto aktualizēto tehniski ekonomisko pamatojumu «Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku novada
Ozolniekos».
Apstiprināt investīciju projekta
finanšu plānu.
- Apstiprināt telpu nomas līgumu
ar SIA «Datina».

- Apstiprināt novada domes sociālo lietu komitejas sēdes protokolu
Nr.13 par trūcīgas ģimenes statusa
piešķiršanu, sociālo pabalstu un
brīvpusdienu piešķiršanu Ozolnieku novada maznodrošinātajām
ģimenēm un dāvanu kartes piešķiršanu skolas piederumu iegādei.
- Saglabāt pēc apvienošanās ar
Sidrabenes pagastu Latvijas Pašvaldību savienības biedra – juridiskās
personas statusu.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Izmaksāt deviņām personām
pabalstu Ls 50 mēnesī sakarā ar
bērna nenodrošināšanu ar vietu
pirmsskolas izglītības iestādē.
- Piešķirt zemes vienībai jaunu
nosaukumu «Sijas», «Buliņi» (Sidrabenes pag.).
- Izsniegt SIA «KULK» Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves

atļauju uz laiku līdz 2016.gada
27.aprīlim.
- Rīkot nomas tiesību izsoli par
Ozolnieku sporta centra Stadiona
ielā 5, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, iznomāšanu.
Novada domes juristei G.Celmai
sagatavot nomas tiesību izsoles
noteikumus.
- Piedalīties LR Vides ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklātā konkursā «Energoefektivitātes paaugstināšana
Ozolnieku novada pašvaldības
ēkās» un projekta pieteikumu
«Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku novada izglītības
iestādēs».
- Atbrīvot no darba Teteles pamatskolas direktoru ANTONU
ŽELNU ar 2009.gada 31.augustu.

Bedres pazūd

Jauna amatpersona

Funkcijas nosaka Izglītības likums
Sakarā ar rajonu reorganizāciju novadā darbu uzsācis
novada izglītības speciālists
Uldis Gāle.
U.Gāle ir beidzis LU Filoloģijas
fakultāti, vēlāk ieguvis izglītības
vadības maģistra grādu.
Darbīgi gadi aizvadīti, ieņemot
Glūdas pamatskolā direktora posteni.
14 gadus nācās vadīt Jelgavas
rajona Izglītības pārvaldi.
Izglītības likums nosaka 29 funkciju izpildi. Kā tās realizēt, ir izglītības speciālista uzdevums.
Daļa funkciju tiks īstenota sadarbībā ar Jelgavas novada Izglītības
pārvaldi. Uzdevumus Ozolnieku
novadā U.Gāle raksturo: «Ir jāveic

Izglītības
likumā
noteiktās
funkcijas.
No tām
galvenās:
izglītības
iestāžu saglabāšana,
attīstīšana
un darbības koordinēšana,
atbalsts
pedagogiem, interešu izglītības
un profesionālās ievirzes interešu
izglītības attīstīšana, vienotas audzināšanas programmas izstrāde un
īstenošana, mūžizglītības veicināšana un citi aspekti.»

Lai novads attīstītos vienmērīgi
Administratīvi teritoriālā
reforma ir radījusi nepieciešamību pēc pagastu pārvaldes
vadītājiem.
Sidrabenes pagastā jaunā amatpersona ir Eva Segliņa, kuras kandidatūru apstiprināja novada dome.
Pēc Bauskas 1.vidusskolas beigšanas absolvēta LLU Ekonomikas
fakultāte reģionālās attīstības un
pārvaldes studiju programmā.
Sidrabenes pagasta izpilddirektores
pienākumi ir līdz šim pildīti astoņus
gadus.
Iegūtā pieredze ir neatsverama
pārvaldes vadītājas darbā. E.Segliņa:
«Uzņemoties jaunos pienākumus,
man nekāda «iesildīšanās» nav nepieciešama, jo vietējos cilvēkus pazīstu
un apstākļus pārzinu.
Pārvaldes vadītāja pamatuzdevums
ir organizēt pagasta pārvaldes un
iestāžu darbu. Prioritāte, tāpat kā līdz
šim, - izglītība, tātad ir jānodrošina
viss nepieciešamais skolu sekmīgai
darbībai.

Ir svarīgi, lai
pagasta
iedzīvotājiem arī
turpmāk
būtu pieejami visi
tie pakalpojumi,
ko spējām
nodrošināt
pirms iekļaušanās
novadā. Situācija patlaban nav iepriecinoša – gandrīz ikviens iedzīvotājs
izjutīs ekonomiskās krīzes ietekmi
personīgi, tā skars arī visa novada
iespējas.
Jau no pirmās darba dienas man
ir radušās lietišķas darba attiecības
ar novada vadību, izpilddirektoru
un citiem speciālistiem, kas arī ir
pamatnosacījums, lai novads spētu attīstīties vienmērīgi, lai attālāk dzīvojošo cilvēku vajadzības būtu zināmas
centrā, neveidotos nomales.»

SIA «Igate» vīri Skolas ielā raujas dūšīgi, arī brīdienās, lai sakārtotu ielu divu kilometru garumā. Ceļu būvētāji saved kārtībā akas,
iekārto jaunas gūlijas, lai pēc tam uzsegtu asfalta kārtu.
Būvvalde
Jūlijā izsniegtās būvatļaujas:
Vienģimenes dzīvojamā
ēkas jaunas
7
Vienģimenes dzīvojamā
ēkas rekonstrukcijas
3
Saimniecības ēka
2
Kopā:
12

Jūlijā ekspluatācijā
pieņemti objekti:
Dzīvojamās ēkas
Saimniecības ēkas
Inženiertīkli
Kopā:

4
2
1
7

Mācību
kabinetus nepazīt!
Ozolnieku vidusskolā izremontēti
četri kabineti: matemātikas, fizikas,
ķīmijas un bioloģijas, kā arī iegādātas
jaunas mēbeles. Remontdarbus veica
SIA «EM-PROJEKTS». Mēbeles
piegādāja un uzstādīja SIA «MKLA».
Minētie remontdarbi un mēbeļu iegāde tika veikti projekta «Kvalitatīvai
dabaszinātņu programmu apguvei
atbilstošas materiāli tehniskās bāzes
pilnveide Ozolnieku novada vidusskolā» ietvaros. Ir paredzēts iegādāties
arī mūsdienu prasībām atbilstošu

šo mācību kabinetu aprīkojumu un
mācību metodiskos līdzekļus, iepirkumu centralizēti organizē Izglītības
ministrija. Aprīkojuma iegādes paredzēts uzsākt šī gada beigās un pabeigt
2010.gadā. 85% no projekta kopējām
izmaksām tiek segtas no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF),
3% ir Valsts budžeta finansējums un
12% - pašvaldības finansējums.
Antra Pošeika,
investīciju projektu speciāliste
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Analītisks izvērtējums izglītības nostādnēs
Jaunizveidotais muzejs
pirmsskolas izglītības iestādē
(PII) «Saulīte» stāsta par aizvadīto laiku kopš 1981.gada,
kad bērnudārzs «Saulīte» darbojās visciešākajā saiknē ar
ķieģeļu rūpnīcām «Spartaks»,
«Sarkanais māls» un Cenu
ciema vietējo varu.
Muzeja eksponātus ar interesi aplūkoja novada domes izpilddirektors
Pēteris Veļeckis un novada izglītības
speciālists Uldis Gāle.
Galvenais «Saulītes» apmeklējuma
mērķis tomēr bija daudz nopietnāks
– iepazīt apstākļus un sarunā ar vadītāju
Lidiju Pildigoviču mēģināt rast risinājumu
problēmām, kas saasinājušās pastiprinātas budžeta ekonomijas situācijā.
Domes uzstādījums – saglabāt visu,
ko vien var, ar tiem līdzekļiem, kas ir
pašvaldības iespējās.
Metodiski secīgi tika izanalizēts
telpu noslogojums, bērnu apmeklē-

tība, štatu saraksts un darbiniekiem
uzticētie pienākumi, skolotāju slodze
un atalgojums.
Patlaban «Saulīti» apmeklē 80
bērni četrās grupās. Problemātiska ir
siltumapgāde. Sakārtojot telpas, būtu
iespēja darboties sešām bērnu grupiņām. Ir visas iespējas izveidot bērnu
pieskatīšanas centru. Droši vien Ānē
atrastos attiecīgi speciālisti, kas varētu uzņemties šādas aktivitātes. Idejas
īstenošana ir cieminieku ziņā.
Saruna bija ilga un analītiska. Par
vienu otru jautājumu nācās «lauzt
šķēpus», līdz tika rasts kompromiss.
Tomēr precīza gala rezultāta vēl nav
– PII «Saulīte» bija pirmais izglītības
objekts, kuru apmeklēja abas amatpersonas. Tikai rūpīgi iedziļinoties
katras konkrētas izglītības iestādes
problēmās, var tikt rasts kopsaucējs:
kādi speciālisti un saimnieciskie
darbinieki nepieciešami uz vietas, funkcijām, svarīgi lai tās nedublētos. izsmelt visu budžetu, ekonomēt, kur
Pēc pārrunām izpilddirektora no- vien var! Arī viens ietaupīts santīms
un kādi – varbūt pa vienam vienīgam
– visā novadā. Līdzīgi tas ir arī ar vēlējums bija īsti pragmatisks: «Ne- ir ekonomisks ieguvums.»

Ozolnieku uzņēmējs Tadžikistānā
«OA» nodomos ir sniegt novada deputātu portretus, tādejādi iepazīstinot iedzīvotājus
ar cilvēkiem, kuri pieņem
lēmumus.
Attīstības un tautsaimniecības
komitejas vadītāja Ilgvara Leča
portrets sanācis visai vienpusīgs
– tikai caur viņa uzņēmējdarbības prizmu. Taču – kas var
Latviju izvest no krīzes? Vienīgi
un tikai - uzņēmēji!

- Ikvienā valstī ir autotransports,
tātad vajadzīgas remontiekārtas,
instrumenti.
Tadžikistānā 70% autoparka ir no
PSRS laikiem. Taksometru parkā
ieraudzīju RAF ražotos mikroautobusus, to esot 108. Mašīnas ar emblēmu
«Latvija» tiek labi aprūpētas, koptas. Protams, ka tur nepieciešamas
specifiskākas remontiekārtas nekā
modernā Eiropas servisā.
Tieši tobrīd tika parakstīts līgums
par transportpārvadājumiem, arī tur
- Ekonomiskās sadarbības vei- paveras iespējas.
cināšana ir Valsts prezidenta
Darbs noritēja tematiskās grupās,
ārvalstu vizīšu mērķis, arī Aus- kopskaitā bijām 28 uzņēmēji. Bija
trumu reģionā. Tadžikistānā bijāt tikšanās ar vietējiem biznesmeņiem,
uzņēmēju delegācijas sastāvā ar apmeklējām ražotnes – ieinteresēnodomu veidot biznesa iespējas. tība par mūsu piedāvājumiem bija
- Man tas vainaneviltota.
gojās rezultatīvi:
Bijām arī pieI.Lecis par sevi:
ar ietekmīga po- • Esmu Ozolnieku pamatiedzīvo- ņemšanā pie Valsts
tenciāla sadarbības tājs kopš dzimšanas.
prezidenta Emopartnera ierašanos • Uzņēmējdarbībā ir vairāki vir- mali Rahmona, kā
Ozolniekos.
arī pie citām ļoti
zieni:
Doties uz Tadži- • Autoservisa iekārtas, instru- atbildīgām valsts
kistānu mani uz- menti.
amatpersonām.
aicināja Latvijas • Pārstāvu vienu no lielākajiem - Secinājumi?
Investīciju un attīs- autoceltņu ražotājiem – japāņu vācu - Starp «augšām»
tības aģentūra. Lie- uzņēmumu «Tadano Faun»Baltijas un «apakšām» ir
lajā reisa lidmašīnā valstīs.
aiza! Grezna, žilbibiju kopā ar Valsts • Autotransporta pārvadājumi.
noša pompozitāte
prezidentu un viņa • Personālpacēlāju serviss - tirdz- «augšās» un taukundzi. Braucienu niecība.
ta, kas dzīvo kleķa
apmaksājām mēs Uzņēmējdarbība izvērsta turpat 30 būdiņās vai «hrušpaši, uzņēmēji.
valstīs, 19 no tām – ES. Varu minēt, čovkās». Dzīves
- Kāda acīm piemēram, Ķīnu, Argentīnu, Sīriju, līmenis ir bēdīgs.
p a v ē r ā s t ā l ā Maroku, Tunisiju, Dienvidāfriku, Protams, sava nozeme?
zīme tur pilsoņu
Baltkrieviju, Krieviju utt.
- 93% teritorijas
kara postam. Miaizņem kalni. No
liča alga mēnesī ir
lielā elektrības ražošanas potenciāla 70 dolāru. Ja viņš pensionējas, tad satiek izmantoti tikai 5%! Šis lauciņš ņem mēnesī četrus maisus miltu, ar ko
gaidīt gaida investorus!
uzturēt ģimeni. Polarizācija sabiedrībā
Tadžikistāna mums ir baltais plan- ir ārkārtīgi izteikta. Vai domājat, ka
kums, kas jāapgūst.
tauta buntojas, ir neapmierināta? Tieši
- Kam tika pievērsta personīgā otrādi – tadžiki par Valsts prezidentu
ieinteresētība?
runā ar cieņu, viņu atbalsta.

- Sadzīves ainiņas?
- Atsauciet atmiņā Latviju 90.gadu sākumā: kioskbūdas, degviela no kannām.
Taču «Hudžan ZIL» autobusu rūpnīcas vadība un citi uzņēmēji saprot
perspektīvās attīstības nepieciešamību, dialogs mums veidojas lietišķs.
Saskatu vēl kādu iespēju. Čkalov-

skā iegūst urānu, rūdu. Kāpēc neveidot sadraudzības kontaktus starp
Ozolniekiem un šo tadžiku pilsētu?
Tadžikistānā iegūst zeltu, sudrabu,
audzē kokvilnu, dārzeņus un augļus.
Par Latviju tadžikiem ir labs iespaids,
kas nav mazsvarīgi. Vai pratīsim plašās iespējas izmantot, ir pašu uzņēmēju ziņā.
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Kultūras svētvieta - «Billītes»
Ozolnieku novadam paplašinoties, kartē iezīmējas jaunas
aprises.
Tagad novadā ir divas īpaši nozīmīgas kultūrvēstures saliņas: Latvijas
Valsts prezidenta Jāņa Čakstes muzejs
«Auči» un «Billītes».
Edvarta Virzas vecātēva māja «Billītes» atrodas pavisam tuvu «Rāceņiem». Piemiņas akmens vēstī,
ka «Rāceņi» ir dzejnieka dzimtā
mājvieta.
«Billītes» Elzai Stērstei un Edvartam Virzam kļuva par atpūtas
un intensīva darba vietu; te tikās
literāti, mākslinieki, spilgtas tā laika
personības.
Edvarts Virza padomju gados bija
varas visvairāk nīstais dzejnieks – viņa
grāmatas bija aizliegta literatūra.
«Latviešu padomju enciklopēdija»
par Elzu Stērsti vēstī tikai trīs vārdos:
latviešu padomju dzejniece.
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Aizvadītā gadsimta 90.gados Edvarta Virzas un Elzas Stērstes meita
Amarillis atjaunoja dzimtas īpašumu.
Rosīgi piepalīdzēja arī Sidrabenes
pašvaldība.
Tagad «Billītes» ir sakoptas. Rožu
dārzs atplaucis tādā pat krāšņumā,
kā tas bija 30.gados. Zied un smaržo
jasmīnu krūms, zem kura sarakstīta
«Baigā vasara», ēnu dod varenā lazda,
atgādinot – te sarakstīti «Straumēni»,
vispatiesākā latviešu Bībele.
Galvenās rūpes par kultūrvides
atdzimšanu ir uzņēmusies mazmeita
Anna Žīgure, literāte, publiciste un
sabiedriskā darbiniece, kā arī mazdēls
un dzimtai piederīgie.
Ir izveidots dzejnieku salons trīsdesmito gadu noskaņās, kur vēdī Parīzes,
Pēterburgas un Rīgas kultūras dzīves
norišu dvesmas...
Enerģiskā un zinošā Annas Žīgures
meita Diāna uzņēmusies rūpes par gaidīti, pirms tam gan noteikti piesako- saziņā diana-J@inbox.lv
Anna Veidemane
viesiem: «Billītēs» novada ļaudis laipni ties pa tālr.29299790 vai elektroniskā

Latvijas Valsts pirmajam prezidentam – 150
Šogad, 14.septembrī, mūsu novadniekam, Latvijas Valsts pirmajam prezidentam Jānim Čakstem
atzīmēsim 150 gadu jubileju.
J.Čakstes mūža lielākā daļa saistīta ar
Jelgavu un tās apkaimi: dzimis Lielsesavā
«Čakstu –Zirņu» mājās, uzaudzis Salgales pagasta «Aučos», mācījies Sv.Annas
elementārskolā un Kurzemes guberņas
ģimnāzijā (Akademia Petrina)Jelgavā. Pēc
jurisprudences studijām Maskavā uzsācis
advokāta praksi Jelgavā, kļūst par Jelgavas latviešu inteliģences vadītāju, aktīvu
sabiedrisku darbinieku – dažādu biedrību
dibinātāju un biedru, Jelgavas Latviešu
biedrības vadītāju, Kurzemes brīvlaišanas
svētku un IV Vispārējo Latviešu dziesmu
un mūzikas svētku(1895.)organizatoru.
Viņa mērķis – padarīt Jelgavu par visas
Kurzemes sabiedriskās kustības centru,
saliedēt latviešus vienā kopībā, veidojot
nacionālo pašapziņu. «Ja mēs vienotiem
spēkiem strādāsim un nešķelsimies
pēc saviem uzskatiem, tikai tad
mēs varēsim veikt uzdevumus, kas
mums ir uzlikti.»
Jelgavas domnieks, Krievijas I Valsts
domes deputāts, Latvijas Tautas padomes priekšsēdētājs – viņa politiķa
karjera strauji ved pretī mūža darba
vainagojumam – Latvijas prezidenta
statusam. Bet ne jau amats ir mērķis
– viņš savu misiju saskatīja tautas ilgu un
centienu piepildīšanā. «..un tas arī ir tas
vienīgais mūsu mērķis, un mēs visi
paturēsim vienmēr acīs savā darbā
to, ka mēs kalpojam mūsu valstij un
mūsu tautai.»
Jānis Čakste savu dzīvi ir veltījis Latvijas valsts izveidošanai, viņa prezidentūras
laikā tika sakārtotas daudzas lietas, bet
vissvarīgākais veikums - Latvijas Republikas Satversme, kuras izstrādāšanu viņš
vadīja, un demokrātijas tradīciju iedibināšana mūsu valstī, ne velti J.Čakste ir
iekļauts 100 pasaules izcilāko demokrātu
sarakstā.
Izcila personība, rosīgs sabiedrisks
darbinieks, gudrs un tālredzīgs valstsvīrs

– J.Čakste ir pelnījis, ka godājam viņa
piemiņu un ieklausāmies viedajos vārdos:
«Darbinieki, sargiet savu valsti, izkopiet to, jo ziniet, ja nebūs Latvijas,
nebūs arī jūs.»
«Auči» – J.Čakstes
dzimtas mājas
Vienīgā vieta Latvijā, kur visplašāk un
pamatīgāk var iepazīties ar Jāņa Čakstes
dzīvi un darbību, kā arī ievērojamās
dzimtas likteņstāstiem, ir mūsu novadā
– Sidrabenes pagasta «Aučos»– vietā,
kur uzauga un mūža lielāko daļu dzīvoja
J.Čakste.
J.Čakstem ir 12 gadu, kad viņa tēvs nopērk «Auču» mājas Lielupes krastā, gadu
gaitā izveidojot lielu un labi nostādītu
saimniecību, kas ļauj izskolot bērnus un
vēlāk nodrošina ar pietiekamiem ienākumiem arī J.Čakstes ģimeni. Kad J.Čakste
jau ir prezidents, bērni pieauguši, vecā
māja kļūst par šauru un neērtu, rodas ideja par jaunas dzīvojamās ēkas būvniecību
un 30. gados pēc paša prezidenta iecerēm
tiek uzcelta tagadējā ēka, kurā saimnieko
viens no viņa dēliem un pēc J.Čakstes nāves dzīvo arī viņa atraitne. Otrā pasaules
kara beigās Čakstes «Aučus» pamet, lai

dotos trimdā. Ēka kļūst par mītni sovhoza
«Zālīte» vienam no iecirkņiem un patērētāju biedrības veikalam, vēlākā laikā
«Aučus» pamazām «nodzīvo» 11 ģimenes, savulaik majestātisko ēku pārvēršot
graustā. 1995.gadā māju savā īpašumā
pārņem Zviedrijā dzīvojošais prezidenta
mazdēls Jānis Konstantīns Čakste, četru
gadu laikā māja tiek atjaunota, apkārtne
sakārtota, un tā ir pašas ģimenes iniciatīva, ka «Aučos» ir jābūt piemiņas vietai
viņu vectēvam un Latvijas pirmajam prezidentam. Sadarbībā ar Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeju tapa ekspozīcija , kas
pamazām papildinās. «Auči» ir privātmāja, ko apdzīvo J.Čakstes pēcnācēji, bet
tā ir viesmīlīgi atvērta cilvēkiem, kuri
interesējas par savas tautas vēsturi. Fotogrāfijas, piemiņas lietas, gides izvērsts
stāstījums, pastaigas «Auču» parkā, kas
ļauj izbaudīt to mieru un harmoniju,
kas savulaik veidoja J.Čakstes līdzsvaroto personību, ir pieejamas jebkuram
apmeklētājam. Tūrisma sezonas laikā
ap 2000 ekskursantu no visas Latvijas,
kā arī no ārvalstīm izmanto šo iespēju,
aizvedot sev līdzi sajūsmu par Zemgales
skaistumu un mūsu puses cilvēku pietāti
pret savu vēsturi.

J.Čakstes dzimta
Mūsu valsts pirmajam prezidentam
bija kupla ģimene – 9 bērni – un plaši
sazarojusies Čakstes dzimta savā ziņā
ir tāds kā spogulis, ko ar mūsu tautu
izdarīja II pasaules karš un okupācija:
liktenis Čakstes ir iznēsājis pa visu
pasauli – Zviedrija, Norvēģija, Kanāda,
ASV, Austrālija un, protams, Latvija ir
tās zemes, kur šobrīd mīt lielās dzimtas pārstāvji. Dēla Ringolda un meitas
Maigas pēcnācēji dažādu iemeslu dēļ
no Latvijas neaizbrauca un jelgavnieki
pazīst Intu Čaksti, ārsti un Ģintermuižas
muzeja izveidotāju, LLU docentes Māru
Kūku un Ilzi Čaksti. Latvijā dažādos fondos un labdarības akcijās aktīvi darbojas
Konstantīna Čakstes meita Anna Čakste
Rollins no ASV, viesnīcu «Valdemārs»
Rīgā apsaimnieko vēl viena dēla Mintauta
pēcnācēji – Kristīne un Kārlis Čakstes no
Zviedrijas. Viņu tēvs Jānis Konstantīns
Čakste savulaik atjaunoja «Aučus», viņa
atraitne Ilga Čakste ir muzeja „labais gariņš”- aktīva atbalstītāja, materiālu vācēja
un interesantu ģimenes stāstu zinātāja.
Šobrīd «Auču» īpašniece ir prezidenta
mazmazmeita Kristīne Čakste, kura
ir stingri apņēmusies saglabāt muzeja
funkcijas sava vecvectēva mājai.
«Auči» kā kultūras
centrs
«Aučos» notiek gleznu izstādes, sarīkojumi valsts svētkos, ir norisinājušies
skolēnu erudītu konkursi, studentu
vienības «Austrums» (J.Čakstes dibināta
studentu apvienība) semināri. Jau ceturto
gadu «Aučos» prezidenta dzimšanas
diena tiks atzīmēta, piešķirot LLU un
dzimtas iedibinātu J.Čakstes stipendiju
vienam no LLU studentiem.
Sakarā ar pirmā prezidenta ievērojamo
jubileju 12.septembrī plkst.13. «Aučos»
notiks arī Jelgavas Latviešu biedrības tematiska pēcpusdiena «J.Čakstem – 150».
Aicinām visus, kuri vēlas iepazīties ar
«Aučiem», ko tuvāk uzzināt par J.Čakstes
personību un godināt viņa piemiņu.
Ineta Freimane, ekskursiju vadītāja
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Vēsture

Pagastnama iesvētīšana
(nobeigums)
Pirmā stāvā – pagasta vecākā kabinets, kanceleja, sēžu zāle, uzgaidāmā
istaba ar bibliotēku un lasāmgaldu,
valdes brokasta istaba, arhīva un seifa
telpas, 2 aresta telpas, sekretāra 3
istabu dzīvoklis ar virtuvi un verandu,
kalpones istaba, maizes ceplis, kārtībnieka 2 istabu dzīvoklis ar virtuvi,
garderobi, kungu un dāmu istabas.
Otrā stāvā – sekretāra palīga 2

istabu dzīvoklis ar virtuvi, kancelejas ierēdņa vienistabas dzīvoklis ar
virtuvi, skatuve ar 2 aktieru istabām, sarīkojumu zāle 300 personām,
zāles priekštelpa, bufetes telpa ar
virtuvi un istabu, biedrību istaba un
balkons.
Jumta izbūvē – aizsargu mītne ar 3
istabām un noliktavu, kino kameras
telpas, balkons pie izrīkojuma zāles
un dekorāciju noliktava. Bez tam virs

jumta uzcelts skatu tornis.
Jauno pagasta namu iesvētīja š.g.
9.jūlijā. Svinības ievadīja pašvaldības departamenta vicedirektors
G.Caucis, nesot Iekšlietu ministra
K.Veitmaņa un Pašvaldības departamenta direktora J.Zankevica
sveicienus. Atklāšanas runā vicedirektors G.Caucis cildināja pagasta
sabiedrības rosību un vienprātību
jaunbūves darbā, sevišķi atzīmējot

vietējo organizāciju atsaucību un
materiālu atbalstu pie pagasta nama
būves.
Kā Lauku pašvaldību fonda pārvaldes priekšsēdētājs G.Caucis paziņoja,
ka ar Iekšlietu ministra kunga piekrišanu fonds dāvina pagasta nama
parauga iekārtu, kas bija izstādīta
1937.gada Zemgales izstādē. Paraugiekārta jau novietota jaunceltajā
pagasta namā.

Izglītība

Skola strādās līdzšinējā statusā
Salgales pamatskola dibināta 1989.gadā kā bērnudārzs
– skola ar četrām bērnudārza
grupām un trim sākumskolas
klasēm. Pakāpeniski veidojusies par pamatskolu, 1996.
gadā beidz pirmie absolventi.
20 pastāvēšanas gados skolu
beidzis 141 skolēns un šī gada
21.augustā skolas jubilejas
salidojumā sagaidījām bijušos
skolēnus, darbiniekus un absolventus.
Skola realizē divas mācību programmas – pamatizglītības (akreditēta
līdz 2013.gadam) un pirmsskolas, kā
arī vairākas interešu izglītības programmas – 1.-4.klašu kora, 5.-9.klašu
ansambļa, sporta, sporta deju, vizuālās mākslas.
Skolā mācās 81 skolēns un 30
pirmsskolas audzēkņi no divu gadu
vecuma, strādā 16 skolotāji un 7 tehniskie darbinieki. Visiem pedagogiem
ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 10
skolotājiem ir divas specialitātes, ir
iespēja saņemt logopēda palīdzību.
Skolai ir bibliotēka, datorklase ar
patstāvīgu interneta pieslēgumu,
jaunuzcelta sporta zāle. Skolēni uz
skolu tiek vesti ar pašvaldības autobu-

siem, kurus var izmantot arī dažādām
mācību ekskursijām un atpūtas braucieniem. Skolēni saņem arī veselības
aprūpi un kvalitatīvu ēdināšanu.
Skolēni regulāri piedalās mācību
priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās un dažādos konkursos.
Skola veiksmīgi realizē savus īpašos piedāvājumus:
• individuāla pieeja katram bērnam,

kas nodrošina izglītības kvalitāti. Pagājušo mācību gadu skolēni kopumā
beidza optimālā līmenī un nav neviena
otrgadnieka. Skolā pastāv skolēnu
stimulēšanas sistēma.
• mūsdienīga skolas vide, kas audzina izpratni par skaisto, sakārtoto
un estētisko. Vides veidošanā piedalās paši skolēni.
• Iespēja aktīvi sportot jaunajā

sporta zālē. Skolēni spartakiādē otro
gadu pēc kārtas ieguvuši 3.vietu kopvērtējumā mazo skolu grupā
• interesanta, daudzpusīga ārpusstundu dzīve. Pasākumus organizē un
vada paši skolēni.
Šajā mācību gadā paredzamas
daudzas pārmaiņas, kas saistītas
gan ar iekļaušanos jaunajā novadā, gan ar valdības lēmumiem,
kas skar izglītību. Tā kā skolā ir
maz skolēnu, arī finansējumu no
valsts tā saņem samērā mazu, kas
ļauj nodrošināt tikai daļēju mācību plāna realizāciju. Tāpēc daudz
darba nācās veltīt skolas budžeta
rezervju meklējumos. Pateicoties
Ozolnieku novada vadības nostājai
par skolu saglabāšanu un jaunievēlēto deputātu izpratnei, arī Salgales
pamatskola uzsāks jauno mācību
gadu līdzšinējā statusā. Nāksies gan
pārkārtot skolas darbu, organizējot
apvienotās stundas dažādās klasēs,
kas samazina skolotāju slodzi. Tomēr neviens pedagogs pagaidām nav
darbu uzteicis un, izprotot esošo
situāciju, kopā ar citiem skolas un
pirmsskolas darbiniekiem mēģinās
pārdzīvot grūtos laiku, cerot, ka tie
nevilksies mūžīgi.
Direktore Irēna Pauloviča

Skola ar bērnību satikties sauc...
Salgales pamatskolas 20
gadu jubileja bija iemesls atkalredzēšanās priekam, atskatam
uz noieto un ticība rītdienai, ka
Salgales skola pastāvēs.
Šāds apliecinājums izskanēja direktores Irēnas Paulovičas sirsnīgajā
uzrunā. Mastā uzvijās skolas karogs,
ar lielu pacilātību tika dziedāta skolas himna, kuras komponists Alvils
Altmanis ir «savējais», dzimis tepat
Lielupes krastā.
Bet vai salgalietis? Diemžēl vēstures rats griezies tā, ka bijušā pagasta
vārdu vairs nes tikai Salgales pamatskola un baznīca.
Izsekot skolas dzīvei divos gadu
desmitos stāstījumā un dzejā lieliski
izdevās pašai direktorei duetā ar
skolotāju Dainu Užuli. Ik gads nesis
attīstību, vienmēr ko jaunu!
Ne skolas dibināšana, ne veiksmīga

darbība nebūtu bijusi iespējama bez
daudziem jo daudziem mācībiestādes lieldraugiem, īpaši tencinot Jāni
Vīgantu.
Pateicības vārdus, atzinību saņēma
skolotāji. Iestarot izglītības gaismu
katra skolēna sirdī un prātā – vai ir vēl
cēlāka misija par skolotāju? Šodien.
Vakar. Un vienmēr. Pedagogi veido
skolas auru.
Absolventi neskopojās ar mīļiem
pateicības vārdiem. Dažādos gados
beigušie Andas Silgailes vadībā spēja
īsā laikā izveidot skanīgu ansambli tikai tāpēc, ka mūzikas skolotāja skolas
gados ir pratusi atklāt dziesmas spēku
un burvību.
Kā gan mums Salgalē trūkst?
– M.Bārbales dzejas rinda no skolas
himnas teksta.
Salgales skolai 20... Edvarts Virza
arī ir mācījies Salgales pagasta skolā.
Salgales pagasta «Dauknās» dzimis

dzejnieks Līgotņu Jēkabs, zinības
guvis Salgales skolā. Vai šī senā,
vēsturiskā celtne zudusi arī fiziski?
«Billītēs» nācās dzirdēt cerību, ka
kādreiz E.Virzas skolai ir jāatdzimst,
kaut arī citā veidolā un statusā, ka
novada vadībai šī doma apsverama.

Šķērslis te pārmēru nopietns – kāds
šo bijušo skolu ir privatizējis. Diemžēl, kā pārliecinājās «OA», pamatīgi
būvētā ķieģeļu celtne ieaugusi brikšņos, atstāta pamestībā. Īpašums ir,
saimnieka nav.
Anna Veidemane
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Tur, kur plūst Aiviekste...
Šovasar Ozolnieku pagasta
un Ānes pensionāru ekskursijas
maršruts veda uz Vidzemi.
Prozaisks objekts – Aiviekstes HES
– savulaik lielākā Latvijas hidroelektrostacija. Iepriecinoši, ka valda sakoptība, tātad te ir kārtīgs saimnieks.
Brauciena kulminācija – Kalsnavas
arborētums. Tā ir pati lielākā dekoratīvo koku un krūmu kolekcija Latvijas
austrumdaļā. Kopējā platība aizņem
turpat pusotra simta hektāru. Koku un
krūmu stādījumi ierīkoti 99 hektāros,
pārējo teritoriju aizņem mežs.
Kopumā arborētumā aug 2249 kokaugu taksoni (dažādības). Stādījumi
ir atzīti par īpaši aizsargājamu dabas
teritoriju. Kolekcijai ir zinātniska,
izglītojoša, saimnieciska un rekrea
tīva nozīme. Kalsnavas arborētums
piedalās augu pavairojamā materiāla
apmaiņā starp pasaules botāniskajiem
dārziem.
Ekskursijas vadītājas stāstījums bija
īsta intriga par katru augu. Kādus tik
nenācās redzēt skujeņus: zemus, aug
stus, ložņājošus, daudzās nokrāsās!

Vienīgi Kalsnavā iespējams apskatīt
tādus retumus kā tulpjukoku, Virdžīnijas sniegpārslukoku un kobus magnoliju. Interesanta ir liānu kolekcija.
To, ka no Ozolniekiem ieradās patiesi dabas cienītāji un aktīvi dārzu kopēji,
pierādīja lielā interese un sajūsma par
gaumīgi izveidotajiem stādījumiem,
lielisko dabas saplūsmi ar cilvēka roku
izveidoto. Sajūsmas izsaucieni skanēja
pa labi un kreisi. Latvijā krīze? Ozolnieku darba veterāni iekārotam augam
spēja naudu atlicināt!
Pastaigā pa Madonu vispirms ceļotājus piesaistīja gludās ietves un ceļi,
kā arī daudzviet notiekošie brauktuvju
remonti. Izrādās, ka atslēga jāmeklē
madoniešu gudros prātos, kā tikt pie
lielā ES naudas maka.
Itin visu braucēju atziņa bija vienota: «Sakopta, jauka pilsētiņa. Ļoti
pretimnākoši, sirsnīgi madonieši.
Oriģinālā tautas tērpu izstāde bija acīm
īsta bauda!»
Jāņa Seiksta māju grezno domes
atzinības plāksne: «Jūsu māja dara
pilsētu skaistāku». Uzreiz redzams,
ka esam plaši pazīstama keramiķa
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valstībā, kurš strādā glazētā un svēpēšanas tehnikā. Detalizēti mākslinieks
izskaidroja māla apdedzināšanas
procesa sarežģītību, ieturot 10000C
temperatūru. Daudziem radās rūpes
– kā iegādāto keramiku saudzīgi notransportēt uz mājām.
Biksēres muiža, Sarkaņu pagasts...
Dzirdēti nosaukumi. Aplūkojot vietējo
entuziastu izveidoto muzeju, Sarkaņu

pagasts ekskursantu acīs ieguvis citu
vērti.
Par ekskursiju (divos atkārtojumos) paldies novada domei un
ekskursijas vadītājai Edītei Polei,
kas, braucējuprāt, pelnījusi patiesu
atzinību par maršruta pārzināšanu,
līdzpaņemtajiem vēsturiskajiem
materiāliem, raito, bagāto valodu un
emocionālo brauciena noslēgumu.

«Saimiņeicai gosti brauca». Tajā piedalījās arī Sidrabenes deju kolektīvs
«Garroze». Aglonas bazilikā tika
noturēta svinīga mise, veltīta dejotājiem. Maizes muzejā gaidīja cienasts
– Latgales rupjmaize un plātsmaizes.
Otrajā dienā apskatījām Karaļkalnu,
Velnezeru, Preiļu Leļļu muzeju un
Līvānu Amatniecības centru.

Ceturtajā reizē bijām Kolkā, aplūkojām Balto kāpu. Dundagas pagastā
viesojāmies pie dāliju selekcionāres
Ritas Bumbieres. Viņas dārzā aug
1100 dāliju šķirnes. Apmeklējām Kubeles skolu. Pārsteigums bija Gunitas
Tropiņas krūmmelleņu stādījums
Valpenē.
Anda

Iepazīstot Latviju
Sidrabenes pagasta pensionāri ir aktīvi savas zemītes
apceļotāji – šogad dažādos virzienos devušies četras reizes.
Pirmajā braucienā tika iepazīts
Babītes botāniskais dārzs, Lēdurgas
dendroloģiskais dārzs, Igates pils un
noslēgumā viesojāmies gleznotājas

Aijas Ausējas darbnīcā. Dienu noslēdza brauciens ar motorlaivu. Par
tradīciju ir kļuvis kopīgs pikniks.
Otrajā ekskursijā devāmies uz Ugāles baznīcu, tad Ventspili, kur noskatījāmies rokeru parādes braucienu.
Sajūsmināja Jūrkalnes stāvkrasts.
Trešās ekskursijas mērķis – Aglona, tur notika senioru deju festivāls

Izvēle par labu čehu zemei
Ozolnieku novadā saklausīt
čehu valodu nav ierasta lieta.
Kaspars Bulderbergs ar savu
ģimeni bija ieradies Ozolniekos, lai apciemotu vecākus,
radus un draugus.
Kāda saikne vieno Kasparu ar čehu
valodu, kurā runā kā iedzimtais, bet
latviešu valodā izskan visai amerikānisks piesitiens?
Ar interesi bijušais ciema iedzīvotājs vēro pārmaiņas, jo te nav būts
vairākus gadus.
Dzimis un audzis Kaspars ir Ozolniekos. Mācīties nācās vecajā skolā,
jo jaunā ēka tolaik tikai tapa. Sekoja
studijas LLU, lai kļūtu par hidromelioratoru – tās nepabeidzis, puisis
devās uz ASV, lai kļūtu par ainavu arhitektu, jo tad vēl šādas specialitātes
augstskolā nebija.
Amerikā iegūts gan ainavu arhitekta diploms, gan noskatīta kāda čehu
meitene, nākamā dzīvesbiedre. Arī
Milada ir ainavu arhitekte. Miladas
dzimtā vieta ir Prāga.
Pamest Ameriku, lielo iespēju
zemi? Izvēlēties čehu zemi, nevis
Latviju?
Kaspars: «ASV ieguvu ļoti daudz.
Galvenais – iemācījos strādāt. Ame-

rikāņi strādā ļoti daudz, nopietni,
visam ir profesionāla pieeja. Iespējas
veidot karjeru bija. Nepieņemami,
īpaši Miladai, bija amerikāņu dzīves
stils: dzīvot uz parāda. Būt saredzētam, pārspēt! Kaimiņam laba māja
– man vajag lielāku. Kaimiņam varena
mašīna? Jāpārspēj!
Nebijām pieraduši pie viņu radniecisko attiecību modeļa – ģimenes saites
ir vājas, attālinātas. Tāpēc arī par savu
dzīves vietu izvēlējāmies Prāgu.
Mūsu izpratnē savdabīgs ir studiju
laiks: 3 dienas darbs vienā no lielākajām ainavu arhitektūras firmām,
četras – mācības. Uz lekcijām nācās
doties arī sestdienās un svētdienās.
Beidzu pulksten piecos darbu, tad
devos uz koledžu. Mājās tiku 10
vakarā.»
Jau zēna gados viņš pievērsās volejbolam. Slaidais, sportiskais puisis
arī aiz okeāna spēlēja volejbolu, pārstāvot savu mācībiestādi.
Nesaprotami – pa kuru laiku? Vasarā esot bijis divu nedēļu atvaļinājums,
vēl iegadījušies kādi brīvāki brīži...
Prāgā iesākās abu jauno censoņu
veiksmes stāsts. 2002.gadā viņi nodibināja savu firmu.
Konkurentu arī tolaik neesot bijis
maz, taču drīz vien sekojusi uzvara

nopietnā konkursā – Prāgas lidostas
apzaļumošana. Patlaban firma darbību
izvērsusi, ir 10 speciālistu. Atpūsties
abiem īpašniekiem sanāk maz: «Par
nedēļu vairāk atvēlēt sev nevaram,
jo ir daudz pasūtījumu.»
Mediji ziņo, ka krīze aptver ne tikai
Eiropu, bet arī pasauli. Kā to izjūt uz
savas ādas abi Prāgas iedzīvotāji?
«Mēs krīzi vispār nejūtam. Bezdarbs? Daži procenti, kas ir normas
robežās – kā visu laiku. Vai uztrauc
rītdiena? Noteikti nē! Esam vidēja
firma savā jomā. Spējam pielāgoties
apstākļiem, tāpēc jūtamies stabili.»
Atpūtai ir jānomaina darbs, it īpaši,

ja tas ir tik saspringts. Milada firmā
pārzina grāmatvedību.
«Mums ir sava relaksācijas vieta.
Esam iegādājušies lauku māju aptuveni
100 kilometru no galvaspilsētas. Stundas
brauciens, un esam tur! Trešdaļas hektāra platībā ir gan augļu koki, gan vieta
sanāk dobītēm. Sētas tur nav, bet nelūgti
ciemiņi arī neierodas, kaut kaimiņi nav
saredzami. Un vēl mums tur ir upīte, arī
tādēļ mūsu trīs atvases mudināt mudina
brīvdienās atstāt pilsētu.»
Ilgāk aizkavēt ģimenīti negribu
– Latvijai atvēlēta tikai nedēļa, bet
jāpagūst vēl tik daudz!
Anna Veidemane
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Atkal rosība Ozo ledus hallē!
Ozo ledus hallē arī šajā sezonā turpinās aktīva rosība.
Priecīga ziņa visiem masu
slidotavas apmeklētājiem! Sadarbībā ar bāru «Meka» piedāvājam katram masu slidotavas
apmeklētājam šķīvi «Dienas
zupas» vai karsto dzērienu bez
maksas.

treniņus, kā trenerus piesaistot
Latvijā pazīstamus un profesionālus hokeja trenerus – Gintu Bisenieku un Andreju Maticinu. Jācer,
ka no bērnu un vecāku puses būs
liela atsaucība, lai spētu izveidot
konkurētspējīgas bērnu, vēlāk,
iespējams, arī jauniešu komandas.
Pieteikties hokeja treniņiem varat
pa tel: 20386080.
Šogad piedāvāsim arī hokeja
Savu darbību aktīvi turpina arī

ledus skolas daiļslidotāji. Visi
slidotgribētāji var pieteikties nodarbībām pa tel.: 20386070.
1.septembrī aicinām visus skolas gaitu uzsācējus no
plkst.16 līdz 17 uz jautru un sportisku pasākumu, atvadoties no
bezrūpīgās vasaras.
Jums līdzās slidos arī ledus skolas daiļslidotāji, būs iespēja pavērot
viņu meistarīgo slidojumu, iegūt
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kādu vērtīgu padomu un piedalīties
veiklības un jautrības stafetēs, kā
arī saņemt kādu balvu.
Aktīvo spēļu sezonu ir uzsākusi
Andreja Maticina trenētā komanda
«Ozolnieki Juniors», kas jau 16.
un 17. septembrī uzņems «Keramin-2» komandu no Baltkrievijas.
Aicinām visus līdzjutējus aktīvi
atbalstīt mūsu spēlētājus. Ieeja uz
spēlēm – bezmaksas.

Radošas iniciatīvas pietrūka
Novada sporta svētki šovasar
iesākās bez ierastās atklāšanas
pacilātības un priekšnesumiem
– simt dalībniekus saskaitīt neizdevās.
Ilze Zvejniece sacīja, ka norīkojuma
autobusā no Sidrabenes esot atbraukusi
viena pati. Dienas garumā gan apzināju
vēl divus jaunpienākušā pagasta pārstāvjus.
Ilze startēja vairākos sporta veidos.
Pārsteidzot daudzus, arī vīrus, jauniete
pudu smago bumbu aizmeta tālāk par
četriem metriem.
Visā laukumā nebija dedzīgākas sportistes par divus gadus veco Eilu Kristu
Rumpi! Ja tik aizrautīgi var spēlēt gorodkus, šaubu nav – sportisks talants!
Sekojot meitenītes pozitīvajam paraugam, vairākās disciplīnās sevi pieteica novada vadītājs Māris Ainārs un
deputāts Ilgvars Lecis. Protokoli liecina
– rezultāti atzīstami!
Izbraukt «čūsku», nenogāzties no
«laipas», uztvert braucienā riņķi pa
spēkam ir tikai tiem, kuri ir īstos draugos ar velosipēdu. Novadā velobraucēju
tiešām daudz! Jaunietēm visizveicīgākā
bija Anna Kubliņa, puišiem – Miks
Golubovičs.
Šķēps vistālāk lidoja Mārim Bērziņam
un Indrai Kubliņai.
Šautriņa ir tik viegla! Taču visprecīzāk tā lidoja no Madaras Prātnieces un
Romualda Garkuļa rokām.
Gorodku labākā sitēja – Vita Kaļva,
visus citus bērnus šajā nodarbē pārspēja
Emils Ripa.
Vistālāk spēj aizlekt Kristaps Rumpis
un Maija Krīviņa.
Tikai viens vienīgs milimetrs pietrūka
Arturam Liepam, pudu smago bumbu
raidot zālienā!
Agrs «putns» ir Konstantīns Zabeļins. Dažam loma mērījums sanāca 20
centimetrus, bet K.Zabeļinam zivju
virkne – 3,8 metri! Varbūt viņam derētu
uzsākt uzņēmējdarbību – dibināt savu
makšķerēšanas skolu?
Strītbolā saliedēti viens otru balstīja

Andris Leitāns, Guntis Tiliševskis un
Edgars Rumpis. Laba saprašanās māka
šodien tik ļoti nepieciešama!
Vai zināt sporta veidu «sievu nešana»?
Tieši šī disciplīna guva vislielāko skatītāju atsaucību. Izšķirošais ir veiklas kājas,
izturība un pārdomāta metodika. Guntis
Tiliševskis savu dārgo nastu – Maiju
Krīviņu – galapunktā spēja notransportēt visžiglāk.
Kas būtu bijuši sporta svētki bez 7
komandu futbolistiem? Rimanta Štopja
atzinums, ka vismeistarīgākā komanda ir
Ozolnieku un Branku apvienotais «Apinītis», jo īpaši izcēlās Vadims Gončarovs.
Balvas, atzinība un pateicības vārdi
sportistiem un tiesnešiem noslēdza
pasākumu. Ļoti apzinīgi visu laiku savā
sektorā darbojās divi tiesneši – Artūrs
Semjonovs un Jānis Vaičulis, taču noslēgumā viņi netika pat ar vārdu pieminēti.
Puišu sarūgtinājumu steidza labot novada domes priekšsēdētājs M.Ainārs,
atvainojoties rīkotāju vārdā.
Kurš vislabāk var rezumēt pasākuma
norisi? Protams, kāds no sporta profesionāļiem! Edgars Ludzītis: «Tas, ka
dalībnieku bija tik maz, liek domāt, ko

darīt turpmāk. Skaidrs, ka organizēšanas
stils ir jāmaina pēc būtības! Jāmeklē
jauni ceļi. Publiku lieliski piesaistītu šova
elementi, paraugdemonstrējumi, novadā
tam saskatu daudz iespēju.
Skaidrībai, kas un kā notiks, ir jābūt
nesalīdzināmi savlaicīgāk. Ar informāciju ir nopietni jāstrādā! Kāds ir mērķis:
rezultāti vai sportiski svētki, atraktīvas

izklaides ģimenēm? Varbūt ielu sacensības? Pašvaldība piešķir līdzekļus,
dalībniekus ēdina, ir balvas, rīkotājiem
atliek tikai parādīt radošu iniciatīvu,
piesaistot iedzīvotājus no visiem daudzajiem ciemiem. 100 pārstāvju no 10000
iedzīvotājiem – tā neizskan svētki.»
Anna Veidemane

Negaidītā uzvara Ventspilī
Augustā notika 9. Baltijas ziedu
paklāju festivāls. Tajā piedalījās 29 komandas no dažādām Eiropas valstīm.
Jauniešu grupā bija 9 komandas. Arī
dalībnieces no floristikas darbnīcas
«Ziedulaiva» Līga Cimare, Sanita
Pētersone, Inese Eihvalde, Agnese

Oļeņiča.
Festivāla tēma bija «Tilti», par
godu jaunuzceltajam tiltam Ventspilī. Pirmie tilti dabā bija akmeņi pāri
strautiņiem un upītēm, nosaukumu
«Pāri gāju dziedādama» izvēlējāmies
no latviešu tautasdziesmas rindām.

Pirms festivāla vācām materiālus,
veidojām «akmeņus», pinām niedru
paklāju.
Žūrija novērtēja visus 29 paklājus
un par labāko jauniešu grupā atzina
«Ziedulaivas» meistaroto paklāju
«Pāri gāju dziedādama»!

Šī negaidītā uzvara sagādāja lielu
prieku un gandarījumu par paveikto
darbu un arī iedvesmu turpmāk aktīvāk piedalīties šādos festivālos un
konkursos.
Skolotāja Gaiva Mičule
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Mīļi sveicam septembra jubilārus!
Lai nu gadi skrien ar joņiem,
Mums būs stipras vēl delnas
No ābeļu ziedu rasas,
No pašu zemītes melnas.
Berta Timmermane
Gaļina Pučinska
Arvīds Cimmermanis
Vasils Siričenko
Viktors Stepiņš
Sidrabenes pagastā
Vilis Dambis
Emīlija Kantele
Mirdza Jankovska
Jānis Laurinovičs
Ženija Miškovska
Novada dome
Floristikas meistardarbnīcā «Ziedulaiva» (Alejas iela- 2, Ozolnieki)

FLORISTIKAS KURSI (1.gads)
Pieteikties līdz 5.septembrim .
Īpaši kursi novada floristiem ar priekšzināšanām,
zeļļiem, meistariem.
Mācību sākums 5.septembrī.
Sīkāka informācija: tālr.26158869,
e-pasts :info@ziedulaiva.lv www.ziedulaiva.lv

• 01.09. plkst.12 Zinību dienas svētki
novada pirmklasniekiem Ozolniekos Veselības takā.
• 1.09. – 30.09. tautas gleznošanas
studijas dalībnieku darbu izstāde.
• 08.09. plkst.18 Pirmā tikšanās lekciju
un nodarbību ciklam «Enerģija, harmonija un veselība»
(atveseļošanās un pretnovecošanās prakses elementi
un vingrošana laimīgai dzīvei). Pasniedzējs: Latvijas
Austrumu vingrošanas prezidents cigun un tai cjuan
instruktors, Dr. Igors Kudrjacevs. Ieeja: Ls 3
• 12.09. plkst.12 Eiropas kultūras mantojuma
dienas 2009 – «Latvijas brīvības cīņas 1919».
Talka un pasākums Garozā pie Vareļu pieminekļa.
Izbraukšana no tautas nama plkst.1140. Interesentiem pieteikties pa tālr: 26525350; 63050144
• 16.09. plkst.19 Jelgavas Jaunā teātra izrāde
Žans Pols Sartrs «Aiz slēgtām durvīm». Ieeja: Ls 2
(pensionāriem, skolēniem: Ls 1)
• 24.09. plkst.18 lekciju cikla «Cilvēka ceļš pa
dzīvi» 1. nodarbība: Likteņa veidošana un karma.
Horoskopā dotais un spēja veidot sevi. Izteiktā vārda
nozīme. Lektore: Akvelīna Līvmane. Ieeja: Ls 3
Info: www.ozolnieki.lv, t.26525350; 63050144,
e-pasts: tautasnams@ozolnieki.lv

Aizsaulē aizgājuši:
Lidija Andžāne (1947)
Irma Čerkovska (1921)
Jekaterina Djubina (1930)
Jānis Drellens (1928)
Filicija Gereiko (1928)
Valerijs Ivašovs (1950)
Vilhelmīne Jansone (1927)
Imants Jekševics (1934)
Jānis Joņevs – Ivanovs
(1939)
Jevgenija Kovaļenoka
(1925)
Antoņina Lucenko (1933)
Pjotrs Potapenko (1943)
Lūcija Putniņa (1922)
Arturs Ribinskis (1940)

Marta Silčenkova (1926)
Anna Štelmahere (1925)
Emīlija Treivase (1923)
Gunārs Urķis (1945)
Aivars Vasalovskis (1943)
Marfa Vinkele (1926)
Valda Vīgante (1934)
Aneļa Žuravska (1932)
Sidrabenes pagastā
Aivars Zelmenis
Voldemārs Fišmeistars

Kolektīva nosaukums
Vadītāja vārds, tel.
Uzņemšanas laiks	Nodarbību diena
Senioru deju kolektīvs
«Ozolnieki»
Mārīte Skrinda 29428013
27. sept., 4. okt. plkst. 16 Svētdiena
Vid. paaudzes deju
Uldis Ozols 29218090
14. sept. plkst. 20
Pirmdiena
grupa «Zemgaļi»			
Trešdiena
Jauktais koris
Inta Zakenfelde 26529279
7. sept. plkst. 19
Pirmdiena
			
Ceturtdiena
Amatierteātris
Dace Vilne 26730840
3. sept. plkst. 19
Otrdiena
			
Ceturtdiena
Bērnu muzikālais
Ingūna Lipska
3., 7. sept. plkst. 18
Pirmdiena
teātris «Nianse»
29851718		
Ceturtdiena
Mākslas pulciņš
Ilze Ungure 29227972
8. sept. plkst. 18
Otrdiena
«Krāsu pasaka» (5 – 12 gadi)			
Ceturtdiena
Vēderdejas
Marina Rižova 28269759
23. sept. plkst. 18 30
Trešdiena
Adīšanas un tamborēšanas kursi
Aija Pridāne 26457823
21.sept. plkst.18
Par laiku vienosimies
Salsas u.c. balles deju
kursi pieaugušajiem
Ilona Freimane 29472350
6. okt. plkst. 19 30
Par laiku vienosimies
Zīda apgleznošana
Andra Meinerte 26323655 23. sept. plkst. 18
Par laiku vienosimies
Bērnu attīstošās nodarbības
Solvita Grasmane
4. sept. plkst. 10
Par laiku vienosimies
bēbīšu skolā «Mazulis»
22037566
(3mēn. – 3 g. – kopā ar vecākiem)
Lekciju un nodarbību cikls «Enerģija, Igors Kudrjacevs
8.sept. plkst.18
2x mēnesī
harmonija un veselība»
(www.labsajuta.lv)		
Par laiku vienosimies
Cilvēka ceļš pa dzīvi – lekciju kurss
Akvelīna Līvmane
24. sept. plkst. 18
5 nodarbības
			
Par laiku vienosimies
Nodarbību dienas un laiki tiks precizēti pie uzņemšanas. Sekojiet informācijai septembrī un oktobrī.
Būsim priecīgi par Jūsu ieteikumiem veidot citus kolektīvus un kursus.
Gaidām Jūsu zvanus! Tālr: 26525350, 63050144

«Varavīksne» Sidrabenē
Šovasar, Sidrabenes pagastā, pēc trīs gadu pārtraukuma,
savu darbu atsāka vasaras
Bībeles skola «Varavīksne».
Tās organizatore – Salgales
evaņģēliski luteriskā draudze
ar pagasta finansiālo atbalstu
radīja aizraujošas aktivitātes
nedēļas garumā.
«Varavīksnes» nodarbībās
tika iesaistīti 30 bērni, vecumā no 4 līdz 12 gadiem.
Darbnīcas vadīja pieredzējuši
pedagogi, kuri vienlaicīgi ar
savu darbu iepazīstināja jaunos, cerams nākošos, Bībeles
skolas skolotājus. Nodarbību pamattēma bija «Stūrakmens». Šo saturu bērni
iepazina ar Bībeles stāstu
palīdzību. Tēmas saturs tika
ievīts prātošanas, veidošanas
un radīšanas darbnīcās.
Patīkami bija lasīt bērnu
un viņu vecāku atsauksmes.
Romāns (12 gadi): «Man ļoti
patika mīļi skolotāji un skolo-

tāju palīgi.» Regīna (11gadi):
«Man ļoti žēl, ka šī foršā skola
beidzās.» Ilze (9 gadi) «Es
vēlētos, lai šī skola vēl ietu
un lai viņa ietu visu mūžu.»
Dagņa vecāki: «Daudz pozitīvu iespaidu. Katru dienu
dēls sācis lasīt Bībeli. Gaida
nākamo nometni.»
Vēlos izteikt lielu pateicību,
ikvienam, kurš garīgi, morāli

Ozolnieku novada
Sidrabenes pagasta pārvaldes

Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pirmdienās 8-17
Ceturtdienās 9-19
Pusdienas pārtraukums 12-13
Darba laiks
Otrdienās 8-17
Trešdienās 8-17
Pusdienas pārtraukums 12-13
Piektdienās 8-14

Jelgavas privātās
PII «Saulītes Rakari»
vārdā mūsu iestādes
Ozolnieku novada vecāki
un bērni saka mīļu paldies
Ozolnieku novada domes
priekšsēdētājam

Mārim Aināram

un domes deputātiem
par piešķirto dotāciju, kas
ir ļāvis būtiski samazināt
vecāku līdzfinansējumu
šajos krīzes apstākļos.

Sidrabenes pagasta pārvaldes sociālās
darbinieces I.Liepas apmeklētāju
pieņemšanas laiki Emburgā
Pirmdienās 8 - 12 un no 13-17
Ceturtdienās 13-19
Garozas pakalpojumu punktā
Ceturtdienās 9-12

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

un finansiāli atbalstīja šo
pasākumu. Cerot uz Dieva
žēlastību un sabiedrības atbalstu, darbu turpināsim arī
nākošajā gadā.
Anda Silgaile,
«Varavīksnes» vadītāja

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