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Līksmu Lielo dienu!

Būsim aktīvi
sabiedriskajā
apspriešanā!
«Ozolnieku novada dome informē,
ka saskaņā ar Ozolnieku novada
domes 09.03.2010. lēmumu Nr.6,
protokols Nr.3, «Par Ozolnieku novada teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu» ir uzsākta Ozolnieku
novada teritorijas plānojuma izstrāde. Teritorijas plānojuma izstrādes
vadītājs - Ozolnieku novada izpilddirektors Pēteris Veļeckis.
Izstrādātā Teritorijas plānojuma 1.
redakcijas sabiedriskā apspriešana
plānota 2011.gada janvārī - februārī.
Turpmākā informācija par teritorijas plānojuma izstrādi un sabiedriskās
apspriešanas pasākumiem tiks publicēta laikrakstā «Ozolnieku Avīze» un
portālā www.ozolnieki.lv
Informācija pa tālruni 63084707.»

Palīdzība plūdu gadījumā
Iedzīvotāju evakuācijas gadījumā Ozolnieku novada pašvaldība
nodrošinās pagaidu izmitināšanu.
Evakuējoties iedzīvotājiem līdzi
jāņem dokumenti, nauda, nelieli
pārtikas krājumi, nepieciešamais
apģērbs un pirmās nepieciešamības priekšmeti. Saņemot norādījumus par evakuāciju, dokumenti
jāiepako ūdensnecaurlaidīgā materiālā, jāpaņem svarīgākās lietas,
Evakuācijas nepieciešamības
gadījumā lūdzam zvanīt uz 112
vai tālāk norādītajām pagasta
atbildīgajām amatpersonām.

Dosimies
uz Lielo talku!

Lielās talkas devīze šogad – es par
tīru Latviju!
24.aprīlī visā valstī izsludināta
Lielā talka, tās sākums plkst.9.
Ikviens novadnieks tiek aicināts
pārlūkot savu dzīvesvietu, tuvāku un
tālāku apkaimi. Vietvietām ir uzkrājušās nelegālas atkritumu izgāztuves,
izmētātas drazas.
Mēs visi vēlamies dzīvot tīrā vidē,
tāpēc katrs pieliksim savu roku.
Talkas dienai ir pasūtīti 3000 atkritumu
maisi. Vairākās vietās novadā tiks uzstādīti konteineri lielgabarīta priekšmetiem.
Garāžu un pagrabu ģenerāltīrīšanai tie
gan nav domāti, piemēram, lai atbrīvotos
no nederīgo riepu krāvuma.
Sīkāka informācija – Ozolnieku mājas
lapā.
Novada dome

jāatslēdz gāze, elektrība, ūdens, vietu – košs drānas gabals, kaba- dzības komisija.
krāsnīs jānodzēš uguns, jāaizver tas lukturis, dūmu svece utml.
Plūdu gadījumā rīcības plānā
logi, durvis un jāevakuējas.
Paševakuācija jāuzsāk tikai tad, iesaistītās organizācijas ir: Valsts
Ja iedzīvotāji evakuācijai nepie- ja dzīvībai draud briesmas. Jāpār- ugunsdzēsības un glābšanas diekrīt, plūdu gadījumā ir jāuzkāpj ēkas vietojas tikai pa straumi ieslīpi tās nests, Valsts policija, Ozolnieku
augšstāvā, līdzi paņemot lietas, virzienam.
novada pašvaldības policija, Zekas ārkārtas situācijā var noderēt
Plūdu gadījumā glābšanas un messardze, Jelgavas Neatliekamās
p a š e v a ku ā c i j a i – a u t o m a š ī n a s seku novēršanas darbus pilsētā medicīniskās palīdzības stacija,
kamera, piepūšamais matracis, un novadā koordinēs apvienotā Latvijas katastrofu un medicīnas
sausi dēļi, kā arī priekšmeti, kas Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada, centrs.
ļautu signalizēt par savu atrašanās Ozolnieku novada Civilās aizsarNovada dome
Pagasta pārvalde
Vārds, uzvārds
E-pasta adrese
Mobilais tālrunis
Sidrabenes pagasta pārvalde
Jānis Vīgants
sidrabenespp@jrp.lv
26442194
Ozolnieku novada dome
Pēteris Veļeckis
peteris.veleckis@ozolnieki.lv
29275763
Aivars Strods
aivars.strods@ozolnieki.lv
26132486

Ieklausoties tautas likteņstāstā
Garozas pamatskolā tikšanās ar
rakstnieci Annu Velēdu Žīguri pulcināja pilnu zāli – gan savas skolas
audzēkņus, gan Salgales skolēnus
un viesus.

Jau pirmajās minūtēs tika rasts lielisks
kontakts ar klausītājiem, jo A.V.Žīgures
garīgais pūrs ir reti smags: viņa ir literāte, tulkotāja, kaismīga publiciste, aktīva
sabiedriskā darbiniece un tautas interešu
paudēja. Vēstnieces darba gadi un septiņu
valodu prasme ir devusi jo īpaši plašu
sabiedrības procesu uztveri.
Līdzās izstādē redzamajām A.V.Žīgures
grāmatām «Es stāstu par Latviju»,
«Marselīne» un pēdējo darbu - «Viņi.
Ceļā» skatāmas bija Elzas arī Stērstes
un Edvarta Virzas grāmatas: patriotiskās
rakstnieces dzimtas koks un devums
tautai ir Latvijas pamatvērtība.
Latviešu likteņgaitas un vēsture – okupācija, kara laiks, izsūtīšana uz Sibīriju,
bēgļu gaitas uz Rietumiem ir rakstnieces
pamattēma. Vardarbība, apmelojumi no
svešo varu puses un bezgalīga ticība

brīvai Latvijai pārliecībā: «Mēs atgriezīsimies!»
Dramatiska bija bēgšana no savas
dzimtās zemītes, iesakņošanās svešā

pasaulei. Rakstniece mudināja skolēnus
čakli mācīties, daudz lasīt. Viņas pašas
personīgais paraugs tam ir labākā liecība:
neprotot valodu, uzsākt studijas Tartu
universitātē, un jau otro sesiju kārtot bez
jebkādām atlaidēm igauniski.
Saistošs bija viešņas stāstījums par
savu bērnību un skolas gaitām. Svešvalodas skolā tika mācītas, bet vai kāds
tolaik ticēja, ka sastaps dzīvu angli vai
vācieti? Skolā visiem bija formas tērpi,
ģimenes situētība «neleca» acīs. «Mēs
tikām audzināti, kā tagad teiktu, stingri.
Ģimenēs deva noteiktus priekšstatus
par to, ko drīkst darīt un ko ne. Mums
pusē. Izglītība un gara spēks latviešus bija jābūt pieklājīgiem un labi jāuzvedas.»
izvirzīja atbildīgos un cienījamos amatos Patiesība, par ko būtu vērts padomāt arī
un posteņos.
šodien.
Nepārvērtējama mazas tautas dzīvē
ir izglītība – tikai tā varam pierādīt sevi
Anna Veidemane

2.lpp.
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Novada domes marta sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt saistošos noteikumus «Ozolnieku novada teritorijas
labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība».
- Apstiprināt saistošos noteikumus
«Ozolnieku novada ūdensapgādes un
kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
noteikumi».
- Apstiprināt saistošos noteikumus
«Suņu un kaķu turēšanas noteikumi
Ozolnieku novadā».
- Apstiprināt saistošos noteikumus
«Bērnu uzņemšana Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēs»
- Apstiprināt saistošos noteikumus
«Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanas noteikumi».
- Apstiprināt novada domes iepirkumu organizēšanas kārtību.
- Izveidot komisiju 3 personu
sastāvā likuma «Par politiski repre-

sētās personas statusa noteikšanu
komunistiskā un nacistiskā režīmā
cietušajiem» izpildei.
Apstiprināt komisijas sastāvu:
Genovevu Celmu – novada domes
juriste,
Pēteri Veļecki – novada pašvaldības izpilddirektoru,
Anitu Bīberi – novada domes
sekretāri
Apstiprināt politiski represētās
personas statusa noteikšanas komisijas nolikumu.
- Apstiprināt novada pašvaldības
kapos vienreizēju maksu par ģimenes kapa vietas nodrošināšanu:
- par vienu vietu Ls 5
- divas vietas Ls 10
- 3 vietas Ls 75
- 4 vietas Ls 140
- Uzsākt Ozolnieku novada teritorijas plānojuma izstrādi.
Par teritorijas plānojuma izstrādes

vadītāju apstiprināt novada pašvaldības izpilddirektoru Pēteri Veļecki.
- Apstiprināt izdevumu tāmi un
noteikt uzturēšanās maksu novada
izglītības iestādēs vienam audzēknim.
- Apstiprināt novada domes sociālā
dienesta protokolu Nr.3 par trūcīgas
ģimenes statusa piešķiršanu, sociālo
pabalstu un brīvpusdienu piešķiršanu
Ozolnieku novada trūcīgām un maznodrošinātajām ģimenēm.
- Atbalstīt finansiāli novada bērnu
piedalīšanos Latvijas bērnu fonda
organizētajā bērnu-invalīdu 2010.
gada vasaras nometnē par summu
Ls 480.
- Izveidot novada pašvaldības
pedagoģiski medicīnisko komisiju
sekojošā sastāvā:
Komisijas vadītāja –
Ilva Majore
Ozolnieku vidusskolas BAIC va-

dītāja
Klīniskais psihologs Ilva Jermacāne
Praktizējoša klīniskā psiholoģe
Logopēde –
Anita Stāvause
Speciālās izglītības skolotāja Ilona Ekmane
Teteles pamatskolas BAIC vadītāja
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem:
«Žubītes», «Klikatas», «Vējmales»,
«Būvišķi», «Lauces», «Veckārkliņi»
(Sidrabenes pag.).
- Izmaksāt pabalstu sakarā ar
nenodrošināšanu ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē septiņām
personām.
- Piešķirt atdalāmajam zemes
gabalam nosaukumu «Graudiņi»
(Sidrabenes pag.).

Plūdu situācijā rīcība skaidra!
Novada teritorijas applūšanu ir nācies sadzīvot ar dažāda līmeņa
apdraud Lielupes baseins, Iecavas plūdiem, mūspusē iedzīvotāji lieki
un Garozas upītes.
nesatraucas.
Rīcība plūdu situācijā tiks koordinēNovada domes priekšsēdētāja viet- ta. Ir izveidota trīs pašvaldību kopēja
nieks, atbildīgais par plūdu draudiem Civilās aizsardzības komisija, kas ir
Jānis Vīgants:
izstrādājusi plānu vienotai sadarbībai.
- Sidrabenes pagastā laika gaitā Apzināti arī resursi iespējamo plūdu

Speciālisti paaugstina kvalifikāciju
Strādājošo kvalifikācijas pa- nas kursos – tas mūsu uzņēmumam
augstināšana ir katra uzņēmuma ir nozīmīgi.
sekmīgas darbības pamatā.
Artūrs Mingins pēc Lieldienām
dosies uz Vāciju, lai pilnveidotu zināSIA «Ozolnieku KSDU» nopietni šanas energoefektivitātes projektu
domā par iespēju celt darbinieku vadībā un realizācijā.
kvalifikāciju.
Lielākā daļa tehnisko darbinieku ir
Raitis Redeliņš ir ieguvis sertifikā- pabeiguši darba aizsardzības kursus
tu, kas atļauj apkalpot gāzes apkures darbam ar pacēlājiem. Komunāldiekatlus. Patlaban viņš piedalās «Bude- nestā ir pieņemts speciālists, kurš
rus» katlu apkalpošanas apmācības ir tiesīgs veikt elektrotehniskos
programmā.
mērījumus.
Inita Burceva un Pēteris Jakovels
apgūst zinības namu apsaimniekošaSIA «Ozolnieku KSDU»

Iedzīvotāji saņems pārtikas pakas
Novada pašvaldība ir pieteikusi
savu dalību Latvijas Sarkanā krusta
2010.gada pārtikas programmā,
izdalot pārtikas pakas.
Pārtikas pakas saņems 113 personas, kaut gan sociālais dienests
lūdza šādu palīdzību 113 ģimenēm.
Iedzīvotājiem, kuri saņems pakas, sniegsim tuvāku informāciju.
Novadā ir ievēroti visi nepieciešamie priekšnoteikumi. Pārtikas
Lēmums
Labklājības ministrija pieņēma
lēmumu par Ozolnieku novada
sociālā dienesta un tā sniegtā
pakalpojuma - «pašvaldības sociālais dienests» reģistrēšanu
sociālo pakalpojumu sniedzēju
reģistrā.

gadījumā.
Mūsu rīcībā ir motorlaivas, spectērpi. Ja būs nepieciešams, liksim lietā
ģeneratoru.
Jelgava – Garoza – Code ceļaposmā
ir pārbaudītas un sakārtotas caurtekas, kā arī aizvērtņi.
Uz Garozas upes ir apsekotas slū-

žas, kas nepieciešamības gadījumā
tiks aizvērtas – Garozā neieplūdīs
Lielupes baseina ūdeņi.
Ir apzināti cilvēki, kuri varētu
sniegt nepieciešamo palīdzību.
Plūdos agrāk cieta mājlopi, kūtis,
siena stirpas. Tagad mājlopu pagastā
palicis ļoti maz.

Atbild amatpersona
God. Mičuļa kungs!
Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem ir jāapzinās, ka viņi ir nama
īpašnieki.
Lai ķertos pie mājas siltināšanas,
vispirms ir jāizveido dzīvokļu īpašnieku
biedrība vai jāizvēl mājas pilnvarotais
pārstāvis, kuram ir lielākas tiesības nekā
mājas vecākajam. Pēc tam var ķerties pie
energoefektivitātes programmām.
Novada dome ir apzinājusi visas
daudzdzīvokļu ēkas, kurām būtu nepieJa interesē zeme

produktu izdales vieta ir reģistrēta,
to pārrauga Pārtikas un veterinārais dienests, ir nodrošinātas
higiēnas prasības atbilstoši EP
regulām.
Sociālais dienests izsaka pateicību SIA «Konstants» par izpratni un
pretimnākšanu, sniedzot nesavtīgu
palīdzību.

Krīzes situācijā valstī ir vērojama
iedzīvotāju interese apstrādāt kādu
zemes gabaliņu savas ģimenes nodrošināšanai ar pašizaudzētiem dārzeņiem.
Novada pašvaldības rīcībā ir zemes
gabali, kurus varētu izmantot šādām
vajadzībām.
Lauksaimnieciski derīgas zemes pieietamas katrā ciemā.
Nomas maksa ir pavisam maza.
Villija Pakalne,
Tuvāka informācija – pie zemes ierīkosociālā darbiniece tājas Antras Plotņikovas, tel.63084707

ciešams paaugstināt energoefektivitāti,
tostarp arī mājai Skolas ielā 11.
Patlaban ar Zemgales Reģionālo
enerģētikas pārvaldi notiek pārrunas par
līguma slēgšanu, lai veiktu energoauditu
visā Ozolnieku novadā.
Ēku siltināšana, izmantojot dažādus
atbalsta fondus, diemžēl nav iespējama,
pirms nav sperts pirmais solis no pašu
dzīvokļu īpašnieku puses – īpašnieku
biedrības izveide.
Aldis Kluburs, SIA «Ozolnieku
KSDU» valdes priekšsēdētājs
Būvvalde

Februārī ekspluatācijā
pieņemti objekti:
- Vienģimenes dzīvojamā
ēkas /jaunas /
- Vienģimenes dzīvojamās
ēkas rekonstrukcija
- Ielas un ceļi
Kopā

13
1
1
15

Lai nebūtu jāsastāda administratīvais protokols
Aizvadītajā gadā Pašvaldības poPavisam drīz sagaidīsim siltu palicijai nācās sastādīt ne mazums
vasara sauli un... «kūlas laiku».
administratīvo pārkāpumu protokolu
Atgādinu zemes īpašniekiem un par teritorijas nesakopšanu. Kādai
pārvaldītājiem: šīs personas ir ju- firmai uzliktais sods bija 500 latu,
ridiski atbildīgas par to, lai viņiem bet vairākas fiziskas personas tika
piederošajās platībās nenotiktu kūlas sodītas ar 100 latu naudas sodu.
Cienījamie vecāki! Skaidrosim sadedzināšana.

viem bērniem ugunsliesmu bīstamību,
sekas.
Ve s e l ī g a , n e s a p o s t ī t a v i d e
ir nepieciešama mums visie m , i k v i e n a i d z ī v a i b ū t n e i .
Arnis Joma, novada Pašvaldības
policijas priekšnieks
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Jaunās vēsmas komunāldienestā
100 dienas ikvienai jaunai amatpersonai ir atskaites laiks – arī SIA
«Ozolnieku KSDU» valdes priekšsēdētājam Aldim Kluburam.
Komunāldienesta darbībai ir četri
virzieni: dzīvokļu saimniecība, siltumsaimniecība, ūdenssaimniecība un dažādu maksas pakalpojumu sniegšana.
- Kas ir bijis pirmais nozīmīgākais darbs?
- Ieviests tas, kas līdz šim nebija
– tagad visi komunāldienesta administrācijas darbinieki strādā ar datoru. Uzskatu, ka tā ir absolūta nepieciešamība,
lai pilnībā pārietu uz elektronisku
dokumentu apriti.
Ir izveidota SIA «Ozolnieku KSDU»
mājas lapa – iedzīvotāji internetā var
skatīt izrakstītos rēķinus un ūdensskaitītāju rādījumus. Norēķināties
par saņemtajiem pakalpojumiem var
trīs bankās. Minētie pasākumi ļauj
komunicēt klientiem ar mūsu iestādi,
ekonomējot laiku.
- Ir iesākts kāds līdz šim nebijis
eksperiments...
- Esam uzsākuši rēķinu iznēsāšanu,
ievietojot tos namu pastkastēs. Eksperiments rāda, ka šāda pieeja uzlabo
situāciju ar maksājumiem. Šo pieredzi
turpināsim.
- Cieša sadarbība ar māju vecākajiem ir labas apsaimniekošanas
galvenais nosacījums.
- Esmu izveidojis abām pusēm
saprotamu un pieņemamu komunikāciju. Ir izstrādātas un aprobētas
māju apsaimniekošanas tāmes, kas ir
viegli uztveramas. Tās pārskatot, kļūst
skaidrs, kā tiek izlietota apsaimniekošanas nauda. Ceru, ka, noslēdzot gadu,
nebūs problēmu apstiprināt kopējo
gada tāmi.
- Ne visi dzīvokļu īpašnieki
apzinās savu atbildību pret kopīpašumu.
- Ceru, ka izpratne pieaugs. Māja,
kurā dzīvo, ir viņu kopīpašums! Nama
jumts ir vienlīdz svarīgs kā pirmā, tā
arī augstāko stāvu iemītniekiem. Ja
būs šāda izpratne, viegli būs strādāt
māju vecākajiem, nebūs lieku raižu
mums.
Šī ziema ir parādījusi katra daudzdzīvokļu nama vājās vietas, vai tas ir
jumts, vai dūmvads, ūdensvada ievadi
u.t.t.
- Jau kuro gadu darba kārtībā
ir Kohēzijas fonda finansētais

noraida, bet spēle turpinās!
Es vēlos panākt, ka katrs mūsu
darbinieks varētu aiziet atvaļinājumā, neradot problēmas uzņēmuma
darbībā.

projekts. Vai ir notikusi kāda
virzība?
- Tātad runa ir par Kohēzijas fonda
finansēto ūdenssaimniecības attīstības
projektu Ozolniekos. Bumbiņa patlaban ir Finanšu ministrijas pusē. Ceru,
ka trīs līgumi par būvdarbu veikšanu
tiks noslēgti līdz šī gada beigām.
Realizējot lielo projektu, tiks sakārtota ūdens ieguve un notekūdeņu
attīrīšana, kā arī veikta ūdens un kanalizācijas tīkla rekonstrukcija. Negaidot
lielā projekta pabeigšanu, «Ozolnieku
KSDU» ieplānojusi veikt ieguldījumus
projektā neskarto posmu renovācijā,
piem., Ozolniekos Iecavas ielas azbestcementa cauruļu nomaiņu.
Aizvadītā gada nogalē tika izbūvēts
aptuveni 400 metru jauna ūdensvada
Jaunpēternieku ciemā.
Izvērtēsim ūdenssaimniecības attīstības iespējas Sidrabenes pagastā.
- Kā vērtējat siltumapgādi?
- Paši ražojam un piegādājam siltumu Ozolnieku centrā un Brankās,
Spartaka ielā. Šogad mūsu apkalpes

objekts ir arī SAC «Zemgale» katlumāja. Ozolnieku katlumājā ir uzstādīts
ekonomaizers.
Uzstādītais ekonomaizers atļaus
iegūt papildus siltumu no dūmgāzēm,
kas līdz šim sildīja atmosfēru.
Tiek veikti priekšdarbi, lai varētu
uzstādīt koģenerācijas staciju SAC
«Zemgale» katlumājā. Abi šie pasākumi atļaus nemainīt siltumapgādes
tarifus tuvākajā nākotnē.
Darām visu iespējamo, lai siltuma
ražošanas izmaksas samazinātos,
bet lai koprēķins nepieaugtu. Ir nepieciešams paaugstināt ēku energoefektivitāti. Tas nozīmē, ka mums ar
iedzīvotājiem ir jāsastrādājas.
- Vadītāja loma uzņēmumā?
- Man tā ir pilnīgi skaidra! Esmu
iepazinis gan uzņēmējdarbības ekonomisko pusi, gan tehnisko projektēšanu, būvniecību, arī ekspluatāciju.
Manā nozarē neviens mani maisā
neiebāzīs!
Mans mērķis ir izveidot komandu.
Futbolu spēlē vienpadsmit, vienu

Viedoklis

Man bail par bērnu drošību
Esmu ilggadējā Branku ciema iedzīvotāja un gribētu
vērst uzmanību uz pirmsskolas izglītības iestādes «Bitīte»
spēļu laukumu.
Šī iestāde dibināta 1974.gadā,
bet pagalms līdz šim brīdim 2010.
gadam nav izmainījies, gluži pretēji, tas ir tikai pasliktinājies.
Mans vīrs ir absolvējis bērnu-
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dārzu 1988.gadā un pašlaik mans
dēls apmeklē šo iestādi, un man
ir bail par viņa drošību. PII «Bitīte» rotaļu laukums ir zem katras
kritikas.
Ikvienas mājas vizītkar te ir
vārti un žogs, kas arī kalpo kā
drošības avots.
Bērnudārzā vārti jau vairākus
gadus normāli neveras ciet, žogs
ir sagāzies, bet nevienu tas ne-

uztrauc. Jebkurā momentā kāds
no mazuļiem var iziet uz ielas
un pazust.
Iestādes spēļu un rotaļu lauku m a d z e l z s ko n s t r u k c i j a s i r
s a l a u z t a s , ko r o z i j a s s k a r t a s .
«Bitītes» pagalmā atrodas liela
betona bedre, ko kādreiz sauca
par baseinu, tagad tā ir vieta, kur
bērni var viegli savainoties, tajā
iekrītot.

- Dzirdēti iebildumi, ka sētnieki
savu darbu sākot astoņos no rīta,
kas esot par vēlu.
- Šim apgalvojumam nepiekrītu! Es
regulāri izbraucu ciema teritoriju agrā
rīta stundā, un varu sacīt – sētnieki
strādā, darbs tiek uzsākts pirms pulksten astoņiem.
Mūsu mērķis: ietvēm ziemā ir jābūt
notīrītām līdz pulksten septiņiem.
Vasarā ir citādi. Tur patiesa jēga sākt
tīrīt ir tikai pēc tam, kad bērni jau ir
aizgājuši uz skolu, atstājot aiz sevis ne
mazumu atkritumu. Rudenī, lapu biršanas laikā, atkal situācija ir citāda.
- Noslēdzies komunāldienesta
funkcionālais audits, kas izvērtēja
iestādes struktūru, funkcijas. Kādi
ir gala secinājumi?
- Auditoru ieteikums ir pastiprināt
juridiskās un ekonomiskās funkcijas.
Īstenojot Kohēzijas fondu projektu,
tas tiks izdarīts.
Līdzšinējā administrācijas darbība
kopumā ir atzīta par efektīvu.
- Ģenerēt jaunas idejas, meklēt
jaunus risinājumus ir iestādes
vadītāja uzdevums. Uzņēmums
meklē jaunus ceļus un iespējas.
Vai ar to vien netiek aizpildītas
dienas?
- Uzņemoties komunāldienesta
vadību, patiešām no daudz kā nācies
atteikties laika trūkuma dēļ. Novārtā
pamesti ir vairāki vaļasprieki un intereses, bet lielākajai kaislībai – operai
– to atrodu.
- Operuzvedumi Rīgā, Baltajā
namā?
- Man ir plaša DVD kolekcija, pārsvarā klasiskās operas, kas ir vairākos
simtos. Sirdij vistuvākā ir Verdi «Nabuko». Tās sešos iestudējumos skatos
visslavenākos pasaules tenorus. Bizē
«Karmenu» ir iespēja salīdzināt 10
dažādās versijās.
Atzīstu operu iestudējumus klasiskajā stilā, nevis modernos stilizējumus. Baudu gūstu no patiešām
augstvērtīgiem iestudējumiem un
lieliskiem izpildītājiem uz pasaules
slavenākajām skatuvēm.
Anna Veidemane
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Energoefektivitāte

Savā namā saimniekojam mēs paši!
Ozolniekos Kastaņu ielas 4.
Mājā ir 24 dzīvokļi, 18 īpašnieki
nama iedzīvotāji izlēma, ka mā- nobalsoja par izvirzītajiem priekšlijai ir nepieciešams paaugstināt kumiem (nepieciešamais minimums
energoefektivitāti.
ir 50% balsu).
Valde pilnvaroja SIA «Ozolnieku
Atbilstoši tam uzstādījām trīs KSDU» slēgt līgumu ar firmu,
mērķus. Pirmais – apvienot nama kura veiks ēkas energoauditu un
īpašniekus brīvprātīgā personu vienkāršotās renovācijas tehniskā
apvienībā un to reģistrēt. Otrs projekta izstrādi. Izvērtējot cenu
– pārņemt namīpašuma pārvaldīša- aptauju, ir izvēlēta SIA «Aspecnas tiesības no iepriekšējā valdītāja tus».
– Ozolnieku novada domes, lai tāKā tika segti izdevumi, saistībā
dejādi iegūtu tiesības turpmāk ēkas ar projekta izstrādi?
apsaimniekošanu īstenot atbilstoši
Jau pirms gada mājas iedzīvotāji
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces pieņēma lēmumu uzkrāt finansējulēmumiem. Treškār t, izlēmām mu perspektīvai nama renovācijai
realizēt dzīvokļu īpašnieku tiesības – tas arī tika izdarīts.
uz kopīpašuma pārvaldīšanu un
Vasaras sākumā rīkosim iepirkuapsaimniekošanu.
ma procedūru par ēkas renovācijas
LR Uzņēmumu reģistrā reģis- darbiem. Pirmo kārtu ir ieplānots
trējām biedrību «Ēkas Ozolniekos, pabeigt līdz rudenim. Pēc tam sekos
Kastaņu ielā 4 dzīvokļu īpašnie- nākamās kārtas.
ki». Apstiprināti ir arī biedrības
Iedzīvotāji izprot, ka izmaksas
statūti.
par apkuri nepalielināsies, uz ieBiedrības dibināšanas iniciatori ekonomēto līdzekļu rēķina varēs
tagad ir valdes locekļi: mājas vecā- segt kredītu.
kais Imants Bozovičs un iedzīvotāji
ES uzstādījums: energoresursu
Ilze Muciniece un Aivars Strods.
racionāls, mērķtiecīgs pielieto-

jums. Mūsuprāt, izmantot ERAF
līdzfinansējumu šodienas apstākļos
ir ļoti izdevīgi. Apzināmies ES ierēdņu pausto: šāds atbalsts nebūs
mūžīgs.
Aicinām arī citu māju iedzīvotājus

«kalt dzelzi, kamēr tā karsta», kā
arī saprast, ka par mūsu sadzīves
apstākļiem lemt varam tikai un
vienīgi mēs paši!
Aivars Strods

Līdzfinansējums
energoefektivitātes pasākumiem
Ministru kabineta noteikumi
Nr.1211 paredz valsts līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumiem
dzīvojamās mājās
Līdzfinansējumu piešķir šādiem
mērķiem:
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas energoauditam – 80% no
tā izmaksām, bet ne vairāk par 400
latiem; mājas renovācijai – 20%
no renovācijas projekta kopējām
atbalstāmajām izmaksām; energoefektivitātes novērtējuma pre-

cizēšanai atbilstoši normatīvo
aktu prasībām – 100 latu apmērā;
tehniskā projekta izstrādei – ne
vairāk par 2500 latiem; tehniskās
apsekošanas atzinuma sagatavošanai – 80% no tā izmaksām,
bet ne vairāk par 400 latiem. Lai
saņemtu valsts līdzfinansējumu, pilnvarotajai personai jāiesniedz Ekonomikas ministrijā
iesniegums un nepieciešamie
dokumenti: dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces protokola kopija, kurā
ierakstīts lēmums veikt energoauditu vai precizēt energoefektivitā-

tes novērtējumu, izstrādāt tehnisko
projektu, vienkāršotās renovācijas
dokumentāciju vai sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu, kā
arī protokola un līguma kopija;
dzīvojamās mājas nodošanas un
pieņemšanas akts par mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu
īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai, ja dzīvojamā
māja privatizēta; dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas līguma kopija, ja māja
privatizēta.
Lai pretendētu uz valsts līdz-

finansējumu tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai,
pilnvarotajai personai jāiesniedz nepieciešamie dokumenti
un jāizpilda šādi nosacījumi: ja
nav pieejams tipveida risinājums
– jāiesniedz dokumenti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā
projekta izstrādei vai vienkāršotās
renovācijas dokumentācijas sagatavošanai, bet, ja ir pieejams tipveida
risinājums – pilnvarotajai personai
jāapliecina, ka tiks iesniegts projekta iesniegums daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas siltināšanai.

Mazinot siltuma zudumus

Sadarbībā ar pašvaldību

Novada dome nopietni pie- atliek risināt finanšu problēmu.
vērsusies energoefektivitātes
Ir uzsākta Branku apkalpošanas
paaugstināšanai pašvaldības centra ēkas energoefektivitātes paiestādēs.
augstināšanas projekta izstrāde.
Šogad tiks veikts energoaudits
Patlaban tiek sagatavota iepirku- vairākām pašvaldības ēkām.
ma dokumentācija divu pirmsskolas
ēku energoefektivitātes paaugAntons Rampāns,
stināšanai. Tehniskie projekti ir
novada būvvaldes vadītājas
izstrādāti, saskaņoti un akceptēti
vietnieks
PII «Saulīte» un PII «Bitīte».
Tuvākajā laikā būs zināmi tendera rezultāti, pēc tam sāksies
būvdarbi.
No Vides ministrijas ir saņemts
avanss 69 tūkst. latu; pēc iepirkuma procedūras būs zināmas reālās
celtniecības izmaksas.
Trešais objekts, kuru sakārtos
pašvaldība, būs PII «Zīlīte». Tehniskais projekts jau ir izstrādāts,

«Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra» (ZREA) darbība
51,86 % apmērā tiek finansēta no
ES budžeta, bet pārējos līdzekļus
nodrošina partneru līdzfinansējums.

apmācības kursos, kas notiek sadarbībā ar Vācijas organizāciju „IWO”,
Vācijas un Latvijas vides ministrijām.
Šie kursi notiks gan Vācijā, gan Latvijā
analizējot renovācijas problēmas un
aspektus, tādejādi izglītojot vietējos
speciālistus, lai renovējot ēkas tiktu
Ozolnieku novads sadarbībā ar iegūts augsts rezultāts.
ZREA, piedalās Eiropas Savienības
Ikviens Ozolnieku novada iedzīprojektā ELENA, kā ietvaros paredzēts izstrādāt, energoauditus, votājs var interesēties pie ZREA
tehniskās apsekošanas un projektus speciālistiem Jāņa Grauduļa un
daudzdzīvokļu ēkām, siltumtrasēm, Mārtiņa Prīša par energoefektivikatlu mājām, un ielu apgaismojumiem. tātes jautājumiem pa sekojošiem
Eiropas Savienības līdzfinansējums tālruņiem: 62133433 un 20023868,
šajā projektā paredzēts 90% apjomā e-pasts: zrea@zrea.lv, mājas lapa
no kopējām dokumentācijas izstrādes www.zrea.lv
izmaksām.
Mārtiņš Prīsis, biedrības
«Zemgales reģionālā enerģētikas
Tāpat sadarbībā ar ZREA Ozolnieku
aģentūra» direktors
KSDU pārstāvis piedalīsies 3 nedēļu
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Aktualitātes
Ozolnieku vidusskolā
• Starptautiskā skolēnu mācību
firmu festivāla norisē aktīvi iekļāvās vairāku klašu audzēkņi.
• Skolā ir uzstādītas videonovērošanas kameras. Konkursā
par darbu veikšanu uzvarējusi
SIA «Alarmlat», kopējās izmaksas
tuvu deviņiem tūkstošiem.
Kameru uzstādīšana bija ieplānota skolas attīstības plānā.
• Lielisku sniegumu X Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku Jelgavas un Ozolnieku skatē parādīja Ozolnieku vidusskolas
dejotāji.
• Šī gada Ozolnieku vidusskolas abiturientiem par piemiņu no
skolas paliks žetona gredzeni ar
skolas simbolu.
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Skatē mūs
Konkurents vai
novērtēja atzinīnīgi
sadarbības partneris?

Ar dejotprieku un degsmi
Teteles pamatskolas bērniem
ir visas iespējas piedalīties
Vispārējos skolēnu dziesmu un
deju svētkos Rīgā.

Koncerts
prieka starojumā
Prieks ir izstarot un dalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga,
vai tā būtu maize, vai māja, doma,
vai sapnis, un zināt, ka ir kāds,
kas to saņem. Prieku izraisa apziņa, ka mēs esam kādam nepieciešami, neaizvietojami, vismīļākie.
Tā rodas spēks, kas var pasauli
pārveidot.
Mīļie vecāki – tikai pateicoties
jums, pasaulē ir prieks, laime,
zvaigznes, patiesa mīlestība .....
un mēs - jūsu bērni! Šodien ikvienam no jums vēlamies izstarot
un izdalīt prieku pateicībā par to,
ka jūs esat!
Ar šādiem vārdiem deju grupas «Saguaro» koncertu Teteles
pamatskolā sāka skolotāja Santa
Zemzare.

Starptautiskais skolēnu mācību
firmu festivāls notika gan Jelgavā,
gan Ozolniekos.
Rūpes par izguldināšanu un ciemiņu
labsajūtu uzņēmās Ozolnieku vidusskolas vecāko klašu audzēkņi kopā ar
ekonomikas un matemātikas skolotāju
Igoru Grigorjevu.
Latviju festivālā pārstāvēja aptuveni
250 jauniešu no gandrīz 100 skolām, kā
arī vienaudži no kaimiņvalstīm, Skandināvijas un Nīderlandes.
Biznesa izglītības biedrības «Junior
Achievement» nolūks ir propagandēt
biznesa idejas, pārliecināt par uzņēmējdarbības pievilcīgumu un valstisko
nozīmību. Jau skolas gados uzsākt «taustāmu» komercdarbību ir reāli, kā par to
pārliecināja norvēģu skolēni.
Skolotāja I.Grigorjeva viedoklis ir līdzīgs: «Ja gribam pieiet uzņēmējdarbībai
kā vērtībai, tad to ir jāsāk apgūt jau skolā.
Mācībiestādē noteikti ir jābūt mācību
firmām! Mūsu jaunieši darba iespējas
saskata praktiski tikai no vienas puses

Kopīga mērķa sasniegšanai deju
solī apvienojušies abu plūsmu skolēni no 2. – 4. klasei. Es un mazie
dejotāji no visas sirds mīļi pateicamies Ozolnieku novada domei
par jaunajiem un krāšņajiem tautas
tērpiem. Bērni saņēma palīdzību
no vecākiem un vecvecākiem, kuri
mūsu deju kolektīvu atbalstīja ar
mīlestību veidotām tautiskām
zeķītēm. Skolas vārdā izsakām
mīļu un sirsnīgu paldies čaklajām
adītājām: Sar mītei Majevskai,
Irēnai Ošiņai, Aivai Smoļukai,
Aijai Šuliņai.
3.marta rītā ar lielu satraukumu dejotāji devās uz Jelgavu, uz
republikas Skolēnu deju skati.
Dejotāju prasmi, stāju, tērpus un
– no darba ņēmēju puses, bet ne no dar- raito soli vērtēja kompetenta žūriba devēju pozīcijām. Maz starp skolēnu ja. 2.-4.klašu dejotāji saņēma 41,67
vecākiem ir uzņēmēju. Atliek skola, kas punktus un I pakāpes diplomu.
spētu parādīt darbošanās perspektīvu,
atraisīt citas domāšanas virzību.»
Guna Stankeviča,
Panākumus gūt vienam indivīdam
vadītāja
uzņēmējdarbībā nereāli, ir vajadzīgs komandas darbs, tāpēc skolotājs izvēlējās
Sidrabenē
komandas saliedēšanas spēles.
Īsā laikā nācās likt prātus kopā, veidot
• 4.aprīlī plkst.13 pie Garozas
saliedētu komandu līdz šim nepazīstapamatskolas
notiks Lieldienu
miem cilvēkiem un gūt kādas problēmas
risinājumu. To nevar izdarīt, ja nav pasākums.
Uz jautrām atrakcijām aicina «Kāaugsta līmeņa komunikācijas.
Komunikācijas prasmes bija nepie- ruma» vārna,
«Džungļu Pop» mērkaķītis un Lielciešamas arī Ozolnieku sporta centrā
dienu
zaķis.
un Ozo ledus hallē, kur skolēni sacentās
Darbosies «AVON» kosmētikas sasporta spēlēs, kas bija varen atraktīvas
un oriģinālas, veiksminieki saņēma loniņš bērniem un vecākiem, būs momentloterija, radoša darbnīca,mīklu
balvas.
Starptautiskajā pasākumā aktīvi pie- minēšana.
Pasākumu ar kārumiem
dalījās novada pašvaldība.
Kādas saliedēšanās spēles motīvs atbalsta Rīgas Piensaimnieks.
bija: «Mana konkurenta konkurents ir
• Ozolnieku novada iedzīvotāji tiek
mans konkurents.» Kā ar šo uzdevumu
aicināti izmantot iespēju noskatīties
tiktu galā jūs?
vienu no intriģējošākajām izrādēm
Nacionālajā teātrī 16.aprīlī plkst.19
- viesrežisora Kirila Serebreņņikova iestudēto krievu klasiku - Nikolaja
Gogoļa «Mirušās dvēseles».
gandrīz jau pieaugusī meita Džo,
Izrāde latviešu valodā.
kuras tiekšanās izlauzties no savas
Biļešu cenas Ls 5,50.
nožēlojamās vides un apņemšanās
neatkārtot savas mātes kļūdas beiLūdzu pieteikties un samaksāt līdz
dzas ar sakāvi.
4.aprīlim.
Protams, te ir arī 3 vīrieši – dažāda vecuma un dažādiem uzdeTel. informācija
vumiem kopējā lugas tīklojumā. 26311317,29109265, - Anda
Helēnas lomā pārmaiņus dublējas
Ineta Freimane un Villija Pakalne,
Cienījamie
Džo lomā redzēsim Antru Leiti, Pīters – Raimonds Balševics,
autori!
Džefrijs – Harijs Helvigs, Puisis
Rakstus un
– Ivars Mozga. Izrādes režisore
fotogrāfijas sūtīt
Dace Vilne.
uz šādu e-pastu:
Jāpiebilst, ka šoreiz centāmies
strikti respektēt lugas darbības laioavize@gmail.com,
ku – amatierteātra iespēju robežās
ne vēlāk kā
jums būs iespēja atgriezties 20.gadlīdz
katra mēneša
simta 50.gadu beigās. Brīdinām, ka
20.
datumam.
izrādē tiek smēķēts.

Teātrī – atkal pirmizrāde!
16., 17.aprīlī Ozolnieku novada amatierteātris aicina uz
pirmizrādi – britu rakstnieces
Šīlas Dileinī populāro lugu MEVakara gaitā dejotāji atskatījās DUS GARŠA.
uz grupas izveidošanas vēsturi,
Skatītājiem būs dota iespēja
skatēm, konkursiem, pasākumiem
skolā, kuros dejojuši dažādas de- sekot līdzi izrādes varoņu gaitām,
atrodoties aktieriem gluži blakus,
jas gan sporta, gan mūsdienu.
Klātesošos iepazīstināja ar kat- jo izrāde notiks teātra kamerzālītē.
ru dejotāju, sākot no bērnudārza Par ko vēsta lugas autore un izrādes
līdz 9. klasei. Sirsnīga, mīļa gai- veidotāji? Šīla Dileinī lugu MEDUS
sotne valdīja visu vakaru. Dejotāji GARŠA uzrakstījusi 1958.gadā 19
nodejoja 19 dejas. Vecāki bija lep- gadu vecumā, tas ir viņas pirmais
ni par saviem bērniem. Skolotāji, darbs un arī vispopulārākais. MEvecāki un bērni kopā minēja mīk- DUS GARŠA ir vēl viens stāsts par
las, dejoja, dziedāja, mācījās deju alkām pēc laimes, mīlestības, tuvīsoļus. Tēvi izdancināja meitas, bet bas, par maldiem, kritieniem, sāpēm
un vilšanos. Lugā darbojas gados
dēli savas mammas.
Mums, vecākiem, šis vakars vēl jauna māte Helēna, kurai piemīt
ilgi paliks atmiņā ar pozitīvām daudzas vājības, bet kura izmisīgi
pūlas nokārtot savu personīgo dzīvi
emocijām un sirsnību.
un attiecības ar vīriešiem, un viņas
Liels paldies par šo vakaru!

Dace Vilne, režisore

6.lpp.

2010. gada marts

Ierosinājums

Laiks atgriezties pie latviskām vērtībām
Ozolnieku novads pēc adminis- par perspektīvu pašvaldību ar augtratīvi teritoriālās reformas ap- šupejošu ekonomiku un iedzīvotāju
tver 286 km2, iedzīvotāju skaits skaita pieaugumu.
– turpat 10,3 tūkst. cilvēku.
Novadā cieņā ir kultūrvēsturiskas vērtības, tiek apzināta pagastu
Novads robežojas ar Olaines, vēsture. Saglabājama vērtība ir
Iecavas, Bauskas, Jelgavas novadu toponīmi (vietvārdi). Atbilstoši
un Jelgavas pilsētu.
likumiem «Par pašvaldībām», «AdTeritorija sastāv no pēckara ga- ministratīvi teritoriālais likums»
dos izveidotiem pagastiem, kuri pagasti vairs nav administratīvās
ne visos gadījumos atguva savus vienības, tie ir saglabāti galvenokārt
vēsturiskos nosaukumus.
adresācijas nolūkā. Pamatojoties uz
Ozolnieku novadā ietilpst Ozol- to, ir apsverama iedzīvotāju izteiktā
nieku, Cenu un Sidrabenes pagasti. vēlme atgūt pirmskara Latvijas
Vēsturisks nosaukums ir tikai Ozol- laika pagastu nosaukumus.
niekiem, bet ne teritorijai.
Kā radās
Saglabājama
Sidrabenes pagasts?
vērtība – vietvārdi
Uzaicinu novada iedzīvotājus uz
Pirmskara brīvās Latvijas laikā diskusiju: vai nav pienācis laiks
novada teritorijā bija Ozolnieku, Sidrabenes pagasta teritorijai atTeteles, Garozas, Salgales pagasti, jaunot vēsturiski pamatoto, latviski
daļēji arī Pēternieku pagasts.
ļoti labskanīgo Salgales pagasta
Ozolnieku novads šodien veidojas nosaukumu.

No Latvijas vēstures zinām, ka
Sidrabenes nosaukums saistās ar
zemgaļu pili Sidrabeni, kas atrodas
Vilces pagastā Jelgavas novadā.
Kādēļ Staļina laikā varasvīri deva
nosaukumu Sidrabene Salgales
– Garozas pagastu apvienotai ciema
padomei, nav zināms. Kāpēc tika
apzināti, neargumentēti izskausts
toponīms Salgale?
Mūsu spēkos ir labot šo kļūdu!
Salgale vēstures annālēs
Vārds Salgale parādās 1567.gadā,
kad sāka celt Salgales baznīcu. No
Salgales cēlušās daudzas pazīstamas
personības, kuru pienesums politikā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē
nav pārvērtējams. Vispirms te jāmin
Latvijas Valsts pirmais prezidents
Jānis Čakste, literāti Edvarts Virza,
Līgotņu Jēkabs. Spilgta personība
bija Ādams Konradijs, vācu mācītājs
Salgalē. Konradiju dzimta vadījusi

Salgales draudzi 111 gadus.
Salgalieši ir Jānis Tālbergs, pirmais latviešu acu ārsts, koktēlnieks
Krišjānis Kugra, divi matemātikas
profesori Jēkabs un Eduards Cizarēviči un vēl daudzi daudzi citi
ievērojami vīri.
Kurš gan skolā nav iepazinis Viļa
Plūdoņa balādi «Salgales Mada
loms»?
Slavenie salgalieši, un ne tikai
viņi, savu pirmo pamatskolas izglītību ieguva Salgales skolā, tagad
tā ir pamesta, brikšņos ieaugusi,
neaprūpēta ēka.
Mans priekšlikums ir – nomainīt
vārdu Sidrabene pret Salgali, neko
citu neizmainot. Salgales pagastā
būtu divi ciemi – Garozas un Emburgas.
Guntis Rozītis, deputāts, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
izglītības un kultūras jautājumos

Griezīsimies muzikālajā karuselī!
Ar skanīgiem koncertiem cenšamies sagaidīt katrus svētkus
– Mācību gada sākumu un noslēgumu, L atvijas Valsts svētkus,
Ziemassvētkus, Lieldienas. Gan
audzēkņiem, gan skolotājiem šis
laiks ir bijis jaunām muzikālām
idejām un iespaidiem bagāts. Šogad
jaunie mākslinieki muzicējuši jau 9
koncertos Ozolnieku tautas namā,
Salgales pamatskolā un baznīcā, Jelgavas pilī. Paralēli šiem koncertiem
piedalāmies dažādos festivālos.
Decembrī Ozolnieku tautas namu
pieskandināja reģiona bundzinieku
un trompetistu festivāla dalībnieki.
Februārī skolas kolektīva «asākie»
prāti sacentās mūzikas valodas zināšanās Glūdas mūzikas un mākslas
skolā. Martā akordeonisti piedalījās
festivālos Dobelē un Ogrē.
Priecājamies par mūsu trompetistu panākumiem. Valsts konkursā
pūšaminstrumentu spēlē skolotāja
Georga Sniķera audzēkņi Uga Tauriņš un Inese Zuģicka bija labākie
Jelgavas reģionā katrs savā vecuma
grupā.
Līdzās mācību stundu apmeklējumiem, kopīgai muzicēšanai
ar skolotāju vai dziedāšanai korī,
viens no svarīgākajiem priekšno-

teikumiem bērna muzikālās gaumes
attīstībai ir mūzikas klausīšanās
profesionālu mākslinieku sniegumā. Tās laikā raisās emocionālie
pārdzīvojumi un asociācijas, kas
palīdz muzikālās domāšanas, žanra
un stila izjūtas izkopšanai. Profesionālu mūziķu koncertu rīkošanu
Ozolnieku mūzikas skola uzskata
par vienu no savām prioritātēm, tādēļ 21.aprīlī Ozolnieku tautas namā
notiks kamermūzikas koncerts
«Pavasara muzikālais karuselis».
Koncertā muzicēs kamerorķestris
Gaudeamus Orchestra, diriģents
G.Bernāts. Orķestra pamatsastāvu veido Rīgas Pedagoģijas un
Izglītības vadības akadēmijas studenti, pasniedzēji un absolventi.
Tā māksliniecisko līmeni raksturo
sadarbība ar tādiem profesionāliem māksliniekiem kā maestro
Sauļu Sondecki (Lietuva), vijolniekiem J.Thorpu (Anglija), L. Piesi,
saksofonistu A.Gāgu; solistiem
– M.Naumovu, Ž.Siksnu; Latvijas Nacionālās operas solistiem
– Z.Krīgeri, K.Radovsku, A. Rūrāni,
M.Jenču un citiem.
Koncertos esam pieraduši dzirdēt
kamerorķestri kopā ar klavierēm,
vijoli vai čellu. Šoreiz, koncertā

Lieldienu noskaņā

Noklausīts dialogs

Vistas baro ar ledu

Muzicē E.Čuzinskis

Ozolniekos, «Gaudeamus Orchestra» muzicēs kopā ar akordeonistu
E.Čužinski, kurš ir RPIVA I kursa
students, bet jau Starptautisku
konkursu laureāts. Oktobrī jaunais mūziķis atgriezās no pasaulē
prestižākā akordeonistu konkursa
Kastelfidardo (Itālija), bet marta
beigās piedalījās Starptautiskā
festivālā Baltkrievijā. «Pavasara
muzikālajā karuselī» dzirdēsim arī

Kādā Ozolnieku novada pašvaldības sarakstu nodaļas vadītāja.
darbinieces kabinetā atskan telefona
- Es gribētu nopirkt divas mazas
zvans.
kāziņas.
Huans:
- Bet varbūt kazas?
- Lieldienās pie mums valda tik
- Esmu dzirdējis, ka jūsu novadā
- Kazas, kazas!
liels karstums, ka izžūst upes.
esot kāzas.
- Kāzas? Tad jums ir jāzvana uz dzimt(jautri smiekli: no sirds smejas ar
Nganda:
krievu valodas akcentu runājošais zva- Pie mums Āfrikā karstuma dēļ sarakstu nodaļu.
- Dzimtsarakstu?
nītājs un darbiniece).
vistas jābaro ar ledu, citādi tās dēj
- Par kāzām informāciju sniedz dzimt- Iedošu jums īsto telefona numuru.
Lieldienu olas jau izvārītas.

flautas skanējumu un citus pārsteigumus no aristokrātiski virtuozā
Vivaldi līdz ugunīgajam argentīniešu tango. Aicinām visus mūzikas
mīļotājus griezties šajā muzikālajā
karuselī kopā ar mums - Ozolnieku
mūzikas skolas audzēkņiem un
skolotājiem!
Edīte Brūniņa,
OMS direktores vietniece
Kamermūzikas koncerts
«Pavasara muzikālais karuselis»
21.aprīlī plkst. 19
Ozolnieku tautas
namā
kamerorķestris «Gaudeamus orchestra», RPIVA akordeona un flautas klases
studenti un pedagogi.
Programmā: J.S.Bahs, A.Vivaldi,
V.A.Mocarts, F.Mendelsons, V.Monti,
A.Piacolla u.c.
Ieeja brīva.
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Sports

Ceļā uz olimpieša lauriem
Latvijas olimpiskajā vienībā,
izvērtējot sportistu sasniegumus, ir iekļauts BMX riteņbraucējs Klāvs Lisovskis.
Septiņpadsmitgadīgā Ozolnieku
jaunieša spor tiskās uzvaras ir
spilgts panākumu ceļš.
Vadošā pasaules mēroga sportista sava vecuma grupā kalendārs
tuvākajam laikam: Eiropas čempionāts Francijā, Itālijā, Vācijā,
Holandē, Čehijā, Norvēģijā. Tam
sekos Pasaules čempionāts
Dienvidāfrikā.
Sacensībām
Latvijā ir atsevišķs grafiks.
- Jau 4.aprīlī tev starti
Francijā. Kā
tam gatavojies, ja visapkārt vēl sniega kupenas?
- Pliometriskos vingrinājumus veicu
tepat sporta
namā. Cilāju
svarus, darbojos trenažieru
zālē. Ziemas
B M X d i v re i z
nedēļā braucu Kleistos.
Mans treneris
ir tētis, ko uzskatu par augstākās
klases treneri, jo, pateicoties viņam, esmu ticis tik tālu.
- Cik titulēts esi?
- Eiropas čempionātā 2009.gadā

krūzeru klasē biju trešais, Pasaules čempionātā Austrālijā krūzeru
klasē arī 3.vieta, bet ekspertu
klasē – ceturtais.
2008.gadā kļuvu par Eiropas
čempionu. Pasaules čempionātā
gan krūzeru, gan ekspertu klasē
biju otrs labākais. Šogad esmu
iedalīts olimpiskās vienības C
sastāvā.
- Vai saskati olimpieša laurus?
- Līdz tam vēl tāls ceļš. Protams,
ka tas ikvienam spor tistam ir dzīves
mērķis. Vai lai
es būtu izņēmums?
- Šī gada
izvirzītie
mērķi?
- Noturēties
labāko astoņniekā Eiropas
u n Pa s a u l e s
čempionātā
ekspertu klasē. Šogad startēšu junioru
klasē, kurā ir
apvienoti divi
vecumi – 17
un 18 gadus
veci braucēji,
es būšu jaunākais.
- 12 posmi
Eiropas čempionātā. Tā ir milzu
slodze!
- Tāpēc sirdīgi ņemos treniņos.
Ir jāpieliek lielas pūles, lai varētu
izturēt šādu slodzi, kas patiešām

ir smaga.
- Savus konkurentus tu, protams,
pazīsti. Kurus īpaši
respektē?
- Tie ir franči, holandieši, arī latvieši.
Pasaules mērogā ļoti
jārēķinās ar austrāliešiem, amerikāņiem un
e k v a d o r i e š i e m . Vi s i
trenējas, visi cer uz
uzvaru!
- Ko tu pārstāvēsi?
Tā būs jauna Eiropas
ko m a n d a « I n t e n s e –
BMX – Europe», būsim
aptuveni 10 braucēju.
Man tiks dots pilnīgi
viss ekipējums, velosipēds un garantēta
tehniskā apkope visās
sacensībās. Komandas
šefs ir holandietis, kam
ir liela pieredze BMX
sporta lietās. Komandā
būs holandieši, angļi,
beļģi, franči, es un vēl
latvietis Kristaps Vinters.
- Īsts internacionālisms! Kā
ar saprašanos?
- Nekādu problēmu! Komunicējam angļu valodā. Daudzus es
pazīstu no dažādām sacensībām.
- Ar ko startēsi?
- Ar «Intense» velosipēdu. Pirmo reizi man braucamais būs no
šīs firmas. Tā ģeometriskā izveide
atšķiras no tradicionālajiem BMX
velosipēdiem.
- Ozolnieku vidusskolā mācies 10.klasē. Kā tiki galā ar

1. semestri?
- Viss kārtībā! Esmu drošs, ka
problēmu, lai pabeigtu 10. klasi,
nebūs. Laikam sāku kļūt nopietns.
Klasē cītīgi klausos skolotāju
sacītajā, cenšos mācību procesu
izmantot maksimāli efektīvi. Tagad saskatu arī citas izdevības,
ko izmantot mācībām – agrāk to
nedarīju. Ir patiesība – jo vairāk
dari, jo vairāk izdari. Tad arī vieglāk tuvoties mērķim, jo īpaši, ja tas
ir liels. Kā man.
Anna Veidemane

Kā noritēs novada spartakiāde?
Ozolnieku sporta centrā ir
akceptēts novada spartakiādes
komandu un teritoriālais sadalījums, kur katrā ir aptuveni 900
iedzīvotāju.
Sporta centra direktors Rolands
Baranovskis:
- Novada 1. spartakiādes mērķi ir
vairāki: uzsākt paplašinātā novada
sportiskās tradīcijas, saliedēt novada
iedzīvotājus, noskaidrot labākos un
aktīvākos novada sportistus katrā
teritoriālajā iedalījumā (reģionā) un
veicināt iedzīvotāju vidū aktīvu dzīvesveidu, laiku pavadot lietderīgi.
Sacensības organizēsim 9 sporta
veidos.
Apdzīvoto vietu, kuru pārstāvēs
komanda, esam nosaukuši par reģionu.
Ir paplašināts sportisko aktivitāšu
loks, īpašu vērību veltot ģimenēm
ar bērniem. Rīkosim 3 masu pasākumus. Pirmais - «Atvadas no ziemas»
jau notika, sekos Lielā velotūre un

Komandu
pirmatnējais
nosaukums
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Reģionu robežas

Ozolnieki-1

Rīgas iela labā puse līdz apvedceļam
un no Iecavas upes līdz Nākotnes ielai
Ozolnieki-2
Rīgas ielas kr.puse līdz Kastaņu ielai, un no Iecavas
upes līdz Klijēnu ceļam
Ozolnieki-3
Kastaņu iela līdz Veselības takai; no Spartaka ielas
līdz Iecavas upei
Ozolnieki-4
Pansionāts, skola, Bulduri un individuālās mājas līdz
Iecavas upei
Iecavas upes Jaunā māja, Aizupes, Dalbe, Pēternieki un
labais krasts individuālās mājas
Brankas
No apvedceļa “Rīga-Jelgava”, Brankas un
individuālās mājas
Ānē + Tetele Āne, Tetele un individuālās mājas
Garoza
Centrs un individuālās mājas
Emburga
Centrs un individuālās mājas

rudens sporta svētki.
Līdzās individuāliem un komandu
Iecerēts, ka katrs dalībnieks – liels sporta veidiem sacensību programmā
vai pavisam mazs – savai komandai iekļausim arī izklaidi – spēles, atrakdos vienu punktu, no kā veidosies cijas dažādiem vecumiem.
spartakiādes kopvērtējums.
Aizdegsim no jauna pēdējos gados

Aktīvists

Tālrunis

Ieviņa Zakrepska

26750994

Zanda Elpe

26526112

Artis Rītelis

26161691

Jānis Valerts

29129510

Ivars Mozga

26767435

Laura Žukovska

28808440

Aleksandrs Ščogoļevs
Eva Segliņa
Eva Segliņa

29476748
29166492
29166492

pierimušo sporta dzirkstelīti! Novada spartakiāde tikai tad izvērtīsies
par notikumu, ja to plaši atbalstīs
iedzīvotāji. Gaidām ierosinājumus,
idejas!
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Mīļi sveicam aprīļa jubilārus!
Lai veselība, izturība, darba griba,
Lai prieka mirkļu spoža ziba!
Velta Amontova
Voldemārs Balodis
Monika Miķelsone
Melita Staņķe
Ausma Vasiļjeva
Marija Macura
Nikolajs Kārklis
Maija Ķikule
Boriss Poskačejevs
Lidija Zmičerevska
Sidrabenes pagastā:
Viktorija Norkuniene, Dzidra Ozola
Novada dome
04.04. no plkst. 10 – 14 Lieldienu lustes
pie Lielā akmens!
• No plkst.11 – 13 koncerts «Spīdi nu saulīte!»
• Olu krāsošana tautiskā garā lielajā čuguna grāpī
• «Jurģa parka» un «Remoss» atrakcijas
• Rotaļas ar Lieldienu zaķi Hari
• Olu kauju turnīri ar līdzpaņemtām oliņām
• Vizināšanās ar ponijiem
• Krāsu spēles un radošā darbnīca
• Sacensības ģimenēm u.c. pārsteigumi!
Ieeja: brīva.
09.04. plkst. 19 teātra kluba «Austrumu robeža» muzikāla komēdija «Salidojums»
Aicinām visus bijušos skolēnus satikties salidojumā tautas namā. Pulcēšanās pie galdiņiem (uzsaucam kafijas tasi
un mazas uzkodas). Kurš gan nezina salidojuma trīsas pakrūtē un atmiņu stāstījumus? Pozitīvisms, humors un kārtīga izsmiešanās 2 stundu garumā! C vitamīns garantēts!
Par labu atmosfēru parūpēsies aktieri: Enriko Avots, Ruta Vītiņa un
Anta Eņģele. Dalības maksa: Ls 4 (pensionāriem Ls 3).
Pēc izrādes plkst. 21 – 2 ballītē spēlēs «Ingūna &Ingus»!
(Omulībai groziņš). Ieeja: Ls 2. Atpūtas vakara cena Ls 5 (pensionāriem Ls 4). Biļešu iepriekšpārdošana.
16.04. plkst. 18, 17. 04. plkst. 16 Ozolnieku amatierteātra
pirmizrāde Šīla Dileni «Medus garša». Režisore: Dace Vilne. Luga divos cēlienos, 2 h, kamerzālē. Vietu skaits ierobežots.
Ieeja: Ls 2 (pensionāriem, studentiem, skolēniem Ls 1. Biļešu
rezervēšana līdz 16.04.
23.04. plkst.13 teātra TT bērnu izrāde Māris Putniņš
«Kas zaķīti pasargās?» Aktieri: Laila Kirmuška, Jānis Kirmuška, Edgars Lipors. Piedzīvojumiem bagāta leļļu izrāde bērniem
visos vecumos ar laimīgām beigām! Ieeja: Ls 1.
24.04.plkst. 19 vēderdeju studijas «Aīda» 5 gadu jubilejas
koncerts «Zvaigžņu mirdzumā…» Ieeja: Ls 2 (skolēniem,
studentiem, pensionāriem Ls 1).
Piedāvājam individuālas nodarbības akadēmiskās un
estrādes dziedāšanas pamatu apguvē bez vecuma ierobežojuma. (Balss un pareizas elpas nostādīšana, diapazona
izlīdzināšana un paplašināšana.) Vokālā pedagoģe Evija
Lagzdiņa, tālr: 26411308.
02.05. un 3.05. plkst. 16 Ozolnieku amatierteātra izrāde
Šīla Dileni «Medus garša». Luga divos cēlienos, 2 h, kamerzālē. Vietu skaits ierobežots (30 skat. vietas). Ieeja: Ls 1. Biļešu
rezervēšana līdz 30.04.
04.05.plkst. 18 koncertuzvedums «Spārni debesīs».
Ieeja brīva. Info pa tālr: 63050144; 26525350

Aizsaulē aizgājuši:
Ilga Edere (1928)
Anna Gabrāne (1928)
Arnolds Konrāds (1934)
Jekaterina Ļubimceva (1929)
Vera Ņesterova (1928)
Jaņina Pole (1925)
Marjans Putnans (1925)
Anna Puzankova (1926)
Vilma Rudzīte (1915)
Vladimirs Rumjancevs (1950)

Jānis Sprincis (1931)
Genādijs Vorobjovs (1961)
Aleksandrs Grahoļskis 		
(1923)
Mirdza Rosicka (1922)

Spartakiāde uzņem
apgriezienus
Ziemas aktivitāšu diena
6.martā aicināja tuvus un
tālus novada iedzīvotājus
kopīgai sportošanai pie Ozolnieku kalna.
Kā vienmēr, atsaucīgākie
bija bērni, bet pieaugušo lielākā daļa vēlējās darboties tikai
skatoties.
Tā kā Ozolnieku vārdā ir 9
burti, arī novada iedzīvotāji ir
sadalīti deviņās komandās, pēc
dzīvesvietas. Tātad katrai komandai pieder kāds burtiņš.
Pasākuma rītā termometrs rādīja
-12 grādus un nebija iespējams
lipināt sniega skulptūras, komandas sniega valnī veidoja savu
burtu. Uzraksts OZOLNIEKI
vēl ilgi priecēja gan dalībniekus,
gan garāmbraucējus.
Daudzi izmēģināja izbrist
kupenas un gaidāmos dubļus
uz «koka» kājām. Te vislabāk
veicās Uldim Aināram. Otrs
veiksminieks - Valts Ripa un
trešais - Klāvs Lisovskis.
Bērni un jaunieši sacentās
«retro slēpošanā» uz koka slēpēm bez nūju palīdzības, izmēģināja spēkus stafetēs ar florbola elementiem un aizraujošos
nobraucienos no lielā kalna.
Protams, tika noskaidroti labākie
un sveikti ar diplomiem.
Ar lielu sajūsmu dalībnieki
uzņēma Pētersonu ģimenes
poniju parādīšanos un iespēju
pavizināties to mugurā.

Ar negaidītu atsaucību iepriecināja distanču slēpotāji.
Dalībnieki vecumā no 3 līdz 74
gadiem slēpošanas trasē uzrādīja atzīstamus rezultātus. Tā 2,5
kilometru distancē labākie bija
Ingus Sloka, Gunārs Meinhards
un Imants Slagovskis. Sievietes
ierindojās sekojoši: Ārija Avota,
Laura Dreimane, Laima Mozga
un Lolita Meinharde. Piecu
kilometru distancē ļoti labu
rezultātu uzrādīja Sandis Ainārs.
Tālāk sekoja Juris Kļaviņš un
Zane Dzirkale. Drosmīgā Daiga
Dābola slēpoja 7,5 km. Bet
10 kilometru distanci ar izcilu
rezultātu veica Didzis Sloka,
otrajā vietā - Viktors Valainis
un trešajā - Baiba Buškevica ar
rezultātu, kas līdzinās vīriešu
sniegumam.
Pasākuma gaisotni sildīja

Apsveicam Ledus skolas «Zemgale» šorttreka treneri
Evitu Krievāni ar trīskāršu triumfu Latvijas II ziemas
olimpiādē – 1500m, 500m, 1000m distancēs, kas sestdien
un svētdien 13-14 martā norisinājās Ventspilī.
Latvijas labākās šorttrekistes triumfs nav nekas pārsteidzošs. Krievāne izcīnīja uzvaras 1500 metru, 1000 metru
un 500 metru distanču finālos, vispirms esot labākā visos
kvalifikācijas priekšslidojumos. Dāmu konkurencē visās
disciplīnās labāko trijnieks nemainīgs - aiz Krievānes Anželika Zavadecka un Ivita Krūmiņa.
Ilze Aleksa

Ozo ledus hallē aprīlī

• 3.-4. aprīlis – starptautiskas
sacensības jaunajiem daiļslidotājiem “Ozo Spring Cup 2010”
• 28.03-10.04. Latvijas U-18
hokeja izlases treniņnometne
• 29.aprīlis – 1.maijs – kērlinga turnīrs «Jelgavas kauss»

• 4.aprīlī plkst.12 Svinam
Lieldienas Ānē!
(Pļaviņā pie kultūras nama)
Jūs gaidīs Lieldienu zaķis ar jautrām rotaļām un izjādes ar
ponijiem!
Līdzi ņemsim krāsotas olas un jautru noskaņojumu!

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

ugunskurs, karsta tēja un Silvijas Salmiņas ceptās, garšīgās
pankūkas ar ievārījumu. Kas
nebija un nepagaršoja – tas daudz
zaudēja. Bet tie, kas bija – teica,
ka nākošgad tomēr vilks no pagrabiem vecās slēpes, ragaviņas
un atkal nāks.
8.aprīlī gaidām uz novusa un
24.aprīlī uz galda tenisa spēlēm.
Ar novada domes atbalstu
un, saskaņojot nodarbību laikus
ar OSC, spartakiādes dalībniekiem ir dota iespēja marta-maija
periodā svētdienās no pl.12 – 21
atsvaidzināt sportiskās iemaņas
un sagatavoties sacensībām
Ozolnieku sporta centrā bez
maksas.
Nu kad tad vēl, ja ne tagad !
Irēna Leitēna, sporta
centra direktora vietniece

Sniega svētki
Salgalē
Salgales pamatskolā radās ideja sarīkot sākumskolas skolēniem Sniega
svētkus.
Pēc mācību stundām, visi 2.
- 4. klases skolēni (1.kl.skolēni
baudīja mājās brīvlaika priekus),
bruņojušies ar plēvēm, pūšļiem,
ragaviņām un vairākiem cimdu
pāriem, devās izbaudīt ziemas
priekus un priecāties par jauko
sniegu. Bērni ar lielu azartu un
aizrautību skolas pagalmā cēla
sniega skulptūras, kuras vēl ilgi
mūs ik rītu sagaidīja pie skolas.
Tomēr vislielākais pārsteigums
gaidīja skolas sporta laukumā
- sniega kalns. Mēs lielu PALDIES sakām firmas «Emburga
pluss» darbiniekiem, kas šo
brīnumu mums uzbūra. Noslēgumā visi draudzīgi pulcējās
pie ugunskura, lai sasildītos,
iedzertu siltu tēju un pagaršotu ugunskurā apceptu zefīru.
Mazliet noguruši, bet laimīgi
visi devās mājup.
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Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors
Iespiests SIA «Jelgavas tipogrāfija»

