
Skanot pūtēju orķestra «Zel-
meri» maršiem, pie Vareļu 
pieminekļa Brīvības cīņās 
kritušajiem pulcējās ļaudis no 
tuvākās apkaimes, Jelgavas 
un Rīgas.

Šogad «Eiropas kultūras manto-
juma dienas 2009» veltītas Latvijas 
brīvības cīņām, apzinot varoņu vārdus 
un piemiņas vietas.

Pirms 90 gadiem pie «Vareļu» 
mājām cīņās pret bermontiešiem 
dzīvības zaudēja  pirmie karaskolas 
kadeti.

Ļoti emocionāli izskanēja Nacio-
nālās aizsardzības akadēmijas kadeta 
Jāņa Kuduma stāstījums, kā tas notika 
– pa nakts melnumu situācija drama-
tiski izmainījās. Jaunajiem puišiem 
nācās atkāpties zem niknas ienaid-
nieka uguns. Daudz kadetu gāja bojā, 
tika ievainoti, saņemti gūstā.

Nacionālās aizsardzības akadēmijas 
mācībspēki aicināja nekad neaizmirst 
iegūtās brīvības cenu.

Konsolidēties tautai, centrā izvirzot 
valstiskumu – uz to aicināja Latvijas 
Virsnieku apvienība.

Vareļu pieminekļa tapšanai un 
pārvērtībām savā runā izsekoja vēs-
turnieks Andris Tomašūns.

Atklāts piemineklis tika 1935.gadā, 

Vēsture ir daļa no šodienas
tā autors ir tēlnieks 
Barkovskis. 2.Pa-
saules karā piemi-
neklis tika sašauts, 
pēckara gados sa-
grauts. Pateicoties 
tēvzemi mīlošiem 
patriotiem piemi-
neklis ir atguvis 
kādreizējo veidolu. 
Piemiņas brīdī tika 
izsacīts vēlējums 
to atjaunot, jo Sā-
remas dolomīts ir 
krietni nomelnē-
jis.

Vēsture ir daļa 
no mūsu šodienas. 
Spilgti un kaismīgi 
šis vēstījums izska-
nēja dzejas rindās, 
ko emocionāli līdz 
klausītājiem aizva-
dīja Rita Barona un 
Juris Bandenieks.

Mūž i  nebūt ī -
bā... Pelēcīgajās 
smiltīs zudušas dzīvības... Tagad 
zemē aug jauna maize. Vai apzi-
nāmies tās patieso cenu?

Atsaukt prātā senās cīņu gaitas 
vedināja Zemessardzes 52. kājnie-
ku bataljona zemessargu ansambļa 

dziesmas, orķestra mūzika, uguns-
kurs.

Rūpes par pasākumu bija uzņē-
musies Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija sadarbībā ar 
Ozolnieku  novada pašvaldību. Savu 

atbalstu sniedzis uzņēmējs Juris 
Veiss.

Grūti izskaidrot, kāpēc lielajā au-
tobusā, kas devās no Ozolniekiem, 
iebraucot Ānē un Tetelē, lielākā daļa 
sēdvietu palika tukšas.

Valsts pirmā prezidenta Jāņa 
Čakstes 150 gadu jubileja tika 
svinēta Rīgā, Jelgavā un Ozol-
nieku novadā – Sidrabenes 
pagasta «Aučos».

«Aučos» notika divi izcilā valstsvīra 
godināšanas pasākumi. Viens no tiem 
bija J.Čakstes vārdā nosauktās stipen-
dijas piešķiršana. Par šī gada laureāti 
konkursa kārtībā kļuvusi LLU Sociālo 
zinātņu fakultātes 3. kursa studente 
Lana Svarinska.

Jauniete īpaši pateicās J.Čakstes 
stipendijas iedibinātājai mazmeitai 
Annai Čakstei – Rollinsai.

Starp veiksmīgās studentes apsvei-
cējiem bija arī novada priekšsēdētāja 
vietnieks Jānis Vīgants. Viņš pateicās 
J.Čakstes dzimtai par garīgo manto-
jumu, kas tiek nodots tautai: «Mūsu 
pirmā prezidenta idejas uztur un at-
dzīvina muzejs «Aučos». Esam lepni, 
ka tas atrodas mūsu novadā.»

Kāpēc Lana pievērsusies tēmai 
«J.Čakste un demokrātija mūsdienu 
Latvijā»?

Pamatojums: demokrātijas tēva 

Latvijā ideju dzīvotspēja arī šodien.
Juristu, valstsvīru, sabiedrisko 

darbinieku un prezidentu raksturo ļoti 
vispusīga darbība tautas labā. Izcilā 
personība bija reizē gan pragmātisks 
reālists, gan sapņotājs, gan paraugs, 
kādai jābūt gādīgai deviņu bērnu 
ģimenes galvai.

Šveicē, Brīvības hallē goda vietā ir 
celti pasaules slavenākie demokrāti. 
Arī latvietis Jānis Čakste, Latvijas 
Republikas Satversmes iniciators.

Ja vien šodien varas ešelonos būtu 
godavīra J.Čakstes līdzinieki...

Tad Latvijas valsts intereses tiktu 
stādītas augstāk par visu. Sava labuma 
tīkotājus un veikalniekus neredzētu 
likumdevēju krēslos. Garīgās vērtības 
būtu citā svarā.

Diemžēl tagad piedzīvojam savtīgu 
interešu grupu (partiju) sadursmes, ego-
istiskus centienus, piemirstot tautu.

Tas viss bija svešs dižajam zemga-
lietim. Politiķiem būtu pēdējais laiks 
ielūkoties pirmā Valsts prezidenta 
atziņās, lai izprastu savu misiju – kal-
pot tautai.

Anna Veidemane

Godinot dižo zemgalieti

Piemineklis kritušajiem 
karavīriem Brīvības cīņās 
pie bijušās Skuju skolas, 
kur notika kauja ar bermon-
tiešiem, prasīt prasījās pēc 
atjaunošanas.

Novada pašvaldība Valsts kul-
tūrkapi tā la  fondam iesniedza 
projekta pieteikumu pieminekļa 
restaurācijai.

Pašvaldībai tika piešķirts finan-
sējums divu tūkstošu latu apmērā. 
Kopējās projekta restaurācijas 
izmaksas – turpat Ls 5000.

Izsludinot konkursu, 
līgums par restaurācijas 
darbiem tika noslēgts ar 
SIA «Rolands», darba 
izpildītājs – restaurators 
Ivo Grodums. Autoruz-
raudzību veica SIA «Slē-
gakmens», restaurators 
Rolands Beļēvičs.

Garāmbraucēji tagad 
nevar nepamanīt uz koku 

Restaurēts piemineklis 
kritušajiem karavīriem

lapotnes fona balto pieminekli 
– tādu, kāds tas bijis sākotnēji.

Izstrādāts arī teritorijas labie-
kārtošanas plāns.

Katru gadu 18.novembrī pie 
pieminekļa dodas novada ļaudis, 
lai ar svētbrīdi pieminētu un go-
dinātu kritušos.

Sakoptā piemiņas vieta ir ne-
atņemama mūsu valsts vēstures 
tapšanas lieciniece. 

Antra Pošeika,  
investīciju projektu speciāliste
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Nolēma:
- Apstiprināt saistošos noteikumus 

«Par novada domes budžetu 2009.
gadam».

- Ar 2009.gada 1.septembri veikt 
grozījumus novada pašvaldības 2009.
gada štatu sarakstā. 

- Apvienot Ozolnieku Mūzikas 
skolas un Salgales Mūzikas skolas 
administrācijas.

Apstiprināt par skolu direktori 
Ozolnieku Mūzikas skolas direktori 
DINU  TAURIŅU.

Apstiprināt ANDU SILGAILI par 
Salgales Mūzikas skolas direktora 
vietnieci uz 0,5 darba slodzi.

- Noteikt Salgales Mūzikas sko-
las vecāku līdzdalības maksu Ls 5 
mēnesī.

L īdzda l ības  maksu  note ik t 
2009/2010. mācību gada 1.semes-
trim.

- Izveidot novada pašvaldības  
administratīvo komisiju 5 locekļu 
sastāvā.

Par administratīvās komisijas 

priekšsēdētāju ievēlēt GENOVEVU  
CELMU – novada domes juristi.

Par administratīvās komisijas lo-
cekļiem ievēlēt:

ARNI  JOMU –  novada pāsvaldības 
policijas priekšnieku;

EVU  SEGLIŅU – novada Sidrabe-
nes pagasta pārvaldes vadītāju;

IEVU  BRIĢI – novada sociālā 
dienesta speciālisti;

LARISU  VEIPU – novada Ānes 
apkalpošanas centra vadītāju.

Apstiprināt administratīvās komi-
sijas nolikumu. 

- Uzdot novada domes juristei 
G.Celmai sagatavot brīdinājumu par 
SIA «Bārs Meka» nomas maksas un 
maksas par apkuri parāda nomaksu 
līdz 2009.gada 1.oktobrim.

- Uzņemt bērnus pirmsskolas izglī-
tības iestādēs pēc saraksta.

- Atbalstīt programmas Speciālās 
pamatizglītības programmas izglītoja-
majiem ar mācīšanās traucējumiem li-
cenzēšanu novada mācību iestādēs.

-  Atcelt Sidrabenes pagasta pado-

mes 2004.gada 22.jūlija lēmumu «Par 
zemes piešķiršanu». 

- Apstiprināt novada domes sociālo 
lietu komitejas 2009.gada 31.augusta 
sēdes protokolu Nr.16 par trūcīgas 
ģimenes statusa piešķiršanu, sociālo 
pabalstu un brīvpusdienu piešķiršanu 
Ozolnieku novada maznodrošinātajām 
ģimenēm un dāvanu kartes piešķirša-
nu skolas piederumu iegādei.

- Apstiprināt novada domes sais-
tošos noteikumus «Par Ozolnieku 
pašvaldības sociālajiem pabalstiem».

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Atļaut I.K. «Aleksandra Ņestero-

va» samazināt ēdināšanas maksu  PII 
«Bitīte» no Ls 1,85 uz Ls 1,72 vienam 
bērnam vienā dienā.

- Atteikties no pirmpirkuma  tiesī-
bām uz nekustamajiem īpašumiem. 

- Atbalstīt trīs novada sportistu pie-
dalīšanos Latvijas komandas sastāvā 
Nāciju triālā Itālijā.  

Atbalstīt novada sportista piedalīšanos 
mācību-treniņu nometnē Skrundā. 

- Izmaksāt 11 personām pabalstu 

Ls 50 mēnesī sakarā ar bērna ne-
nodrošināšanu ar vietu pirmsskolas 
izglītības iestādē.

- Piešķirt nekustamajiem īpašu-
miem Sidrabenes pagastā atdalāma-
jiem zemes gabaliem jaunas adreses: 
«Apšukungi», «Zīļuki», «Magonītes»,  
«Auziņas», «Kumelītes», «Plūmītes», 
«Dižozoli», «Dēklas», «Avenītes», 
«Upenes», «Sīpoliņi», «Zemenītes», 
«Astras», «Vadiņi», «Beciņu ceļš»,  
«Beciņas», «Brīviņi», «Ezerkrasti», 
«Kamenes», Ozolnieku novadā: Kas-
taņu iela 9-1, Kastaņu iela 9-2,

- Ar 2009.gada 1.septembri pār-
ņemt sociālās aprūpes centru «Zem-
gale» saskaņā ar noslēguma bilanci 
uz 2009.gada 31.augustu ar bilances 
posteņu atšifrējumu.

Par SAC «Zemgale» direktori ap-
stiprināt  Astrīdu Kroģeri ar 2009.
gada 1.septembri.

- Noteikt uzturēšanās maksu  
novada sociālās aprūpes centrā 
«Zemgale» līdz 2009.gada  31.de-
cembrim.

Novada domes augusta sēdē

Apzinātu, dažkārt neapzinātu, 
iemeslu mudināti nekustamu 
īpašumu īpašnieki neievēro 
normatīvos aktus, tas ir - veic 
patvaļīgu būvniecību.  

“Ozolnieku novada teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumi” 
(turpmāk tekstā  – Noteikumi)  ir 
Ozolnieku novada teritorijas plānojuma 
daļa, kas attiecas uz visu Ozolnieku 
novada administratīvo teritoriju un ir 
saistoši visām fiziskajām un juridiska-
jām personām – zemes, ēku un būvju 
(turpmāk tekstā – Nekustams īpašums) 
īpašniekiem, lietotājiem un valdītājiem, 
veicot jebkādu  nekustamā īpašuma sa-
dalīšanu vai apvienošanu, ēku vai būvju 
un zemes ierīcības projektēšanu, būv-
darbus (restaurāciju, rekonstrukciju, 
renovāciju, nojaukšanu u.c.). Noteikumi 
neatbrīvo fiziskās un juridiskās perso-
nas no nepieciešamības ievērot spēkā 
esošos normatīvos aktus.  

Dažkārt nākas dzirdēt: “Tak nost 
jaukt neliks”. Tomēr jāapbēdina tos, 
kuri dzīvo ar šādu ilūziju. Jau šobrīd ir 
gadījumi, ka nav iespējams normatīvo 
aktu ietvaros novērst patvaļīgas būv-
niecības sekas, līdz ar to, neizbēgama 
ēkas nojaukšana.

Patvaļīga būvniecība ir aizliegta, vai-
nīgās personas sauc pie administratīvās 
atbildības saskaņā ar LR Administratīvo 
pārkāpumu kodeksu. 

 Ja ēka vai būve tiek būvēta vai jau ir 
uzbūvēta bez būvatļaujas vai neatbilst 
akceptētam būvprojektam, Būvvaldes 
amatpersonas par minēto pārkāpumu 
sastāda administratīvo pārkāpumu 
protokolu un iesniedz izskatīšanai 
Ozolnieku novada pašvaldības admi-
nistratīvai komisijai. 

Būvvalde sagatavo informāciju un 
materiālus par patvaļīgo būvniecību 
un iesniedz izskatīšanai  Ozolnieku 
novada domē  lēmuma pieņemšanai par 
nelikumīgās būves nojaukšanu vai par 
iespējām turpināt būvniecību: 

Patvaļīga būvniecība nav pieļaujama!
- Ja Ozolnieku novada dome pieņem 

lēmumu par nelikumīgās būves vai tās 
daļas nojaukšanu, būves īpašnieks to 
nojauc. Ja līdz noteiktajam laikam būves 
īpašnieks nav šo lēmumu izpildījis, paš-
valdība var organizēt ēkas nojaukšanu. 
Ar nojaukšanu saistītos izdevumus 
sedz būves īpašnieks;

-  Ja Ozolnieku novada dome pie-
ņem lēmumu par  iespējām turpināt 
būvniecību, būves īpašnieks nodrošina 
būvprojekta izstrādāšanu un būvatļau-
jas saņemšanu šajos Noteikumos un 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Tehniskajam projektam jāatbilst 
Latvijas Būvnormatīvu citu normatīvo 
aktu prasībām, kā arī šiem Noteiku-
miem, būvvaldes izdotajam Plānošanas 
un arhitektūras uzdevumam, institūciju 
izsniegtajiem tehniskajiem noteiku-
miem un būvvaldē saskaņotam skiču 
projektam,  (ja projektēšana notiek di-
vās stadijās). Izstrādātā būvprojekta ori-
ģinālu trijos eksemplāros (ar atbildīgo 
projektētāju un pasūtītāju oriģināliem 
parakstiem, institūciju saskaņojumiem 
un zīmogu nospiedumiem uz būvobjek-
tu ģenerālplāna rasējuma lapas) un, ja 
nepieciešams, būvprojekta ekspertīzes 
atzinumu iesniedz būvvaldē. Būvvalde 
pieņem lēmumu akceptēt būvprojektu 
vai sniedz motivētu rakstisku atteiku-
mu akceptēt būvprojektu. Akceptētā 
būvprojekta viens eksemplārs tiek 
glabāts būvvaldē.

 Pēc būvprojekta akcepta saņemša-
nas pasūtītājs var iesniegt būvvaldē 
pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai. 
Būvatļauja tiek izdota uz būvvaldes 
norādīto laiku, nepieciešamības gadīju-
mā ir iespējams pagarināt būvatļaujas 
derīguma termiņu.

Uz šo brīdi par būvniecības noteiku-
mu neievērošanu, tas ir, patvaļīgu būv-
niecību un atkāpēm no saskaņotajiem 
projektiem sastādīti 16 administratīvie 
pārkāpuma protokoli. Paši pārkāpēji 
būvvaldē nonākuši dažādu iemeslu mu-

dināti. Visbiežāk saistīti ar nekustamu 
īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 
vai mantojuma lietu sakārtošanu. 

Būvvalde vērš Ozolnieku novada 
iedzīvotāju uzmanību, ka tuvojas zie-
ma ar garajiem vakariem. Tas ir laiks, 
lai pārdomātu un sakārtotu dažādas 
lietas, kurām neatlika laika, tai skaitā 
būvniecības.

Nesagādājiet saviem tuviniekiem 
liekas raizes un savlaicīgi sakārtojiet 
savu nekustamo īpašumu dokumentā-
ciju atbilstoši normatīvajiem aktiem un 
noteikumiem! 

Neskaidrību gadījumā griezieties 
Būvvaldē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. 
Zvaniet vai rakstiet uz Ozolnieku novada 
mājas lapā www.ozolnieki.lv norādīto 
speciālistu  tālruņiem un e-pastiem. 
Šajā mājas lapā ir iespējams iepazīties 
ar visiem Ozolnieku novada saistošajiem 
noteikumiem, tai skaitā “Ozolnieku 
novada teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”. /www.ozolnieki.lv 
/ Pašvaldība / Saistošie noteikumi/.

Nezināšana neatbrīvo no atbildības.

TeRmiNu SkAidROJumS:
Būvobjekta ģenerālplāns – uz 

topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts 
projektējamās teritorijas vispārīgs plāns 
ar būvju, labiekārtojuma elementu un 
inženierkomunikāciju izvietojumu.

Būvatļauja – Vispārīgajos būvnotei-
kumos (MK not.112) paredzētajā kārtī-
bā izsniegts dokuments, kas apliecina 
tiesības veikt objekta būvdarbus.

Būvdarbi – būvniecības procesa 
sastāvdaļa, darbi, kas tiek veikti būv-
laukumā vai būvē, arī nojaukšana.

Būvētājs – fiziskā vai juridiskā per-
sona (nekustamā īpašuma īpašnieks, 
nomnieks vai lietotājs), kas veic būv-
niecību saviem spēkiem.

Būvprojekts – būvniecības ieceres 
īstenošanai nepieciešamo dokumen-
tu, rasējumu un teksta materiālu 
kopums.

Būvdarbu uzsākšana – akceptēta 

būvprojekta īstenošana būvlaukumā 
pēc būvatļaujas saņemšanas, ko atzīmē 
ar pirmo ierakstu būvdarbu žurnālā. 

Patvaļīga būvniecība -   būvdarbi, 
kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neat-
bilst akceptētam būvprojektam. 

Plānošanas un arhitektūras 
uzdevums – būvvaldes izsniegts 
dokuments, kas ir pamats būvprojekta 
izstrādāšanai un kurā noteiktas pra-
sības zemes gabala plānojumam un 
apbūvei.

Rekonstrukcija – būves vai tās 
daļas pārbūve, izmainot būves vai tās 
daļas apjomu un  mainot vai saglabājot   
funkciju, vai funkcijas maiņa, nemainot 
apjomu.

Renovācija – būves vai tās daļas re-
monts (kapitālais remonts), lai atjaunotu 
būvi vai tās daļu, nomainot  nolietojušos 
nesošos elementus vai konstrukcijas, kā 
arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku 
uzlabojumu ieviešanu būvē, neizmainot 
tās apjomu vai funkciju.

Restaurācija – būves vēsturiskā 
veidola atjaunošana, pamatojoties uz 
vēsturiskās informācijas zinātnisku 
izpēti.

inese Teivāne, 
novada būvvaldes vadītāja

Augustā izsniegtās 
būvatļaujas:
Dzīvojamās mājas - 6
Jaunbūves - 5
Saimniecības ēkas - 3
Ceļi un laukumi - 1
Tilti - 1
Tirdzniecības iestādes, sabiedriskā 
ēdināšana - 2
kopā 13

ekspluatācijā 
pieņemtie objekti:
Ražošanas ēkas, 
noliktavas - 1
Vasaras mājas - 1
kopā 2
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• Ozolnieku vidusskolā sākusies 
projekta «Ozolnieku vidusskolas 
telpu pielāgošana izglītojamiem ar 
funkcionāliem traucējumiem» īste-
nošana.

• Garozas pamatskolā tiek veikta 
sporta zāles un tai pieguļošo tel-
pu renovācija, kam atvēlēts valsts 
finansējums. Darbi jāpaveic līdz 
1.decembrim.

• Beidzies Ozolnieku tautas nama 
jumta remonta konkurss.

• Rekonstruēts tiek gājēju tilts pāri 
Misas upei.

• Izlemts sakārtot arī gājēju tiltu 
pāri Iecavai.

• PII «Saulīte» sākušies teritorijas 
labiekārtošanas darbi – tiks izbūvēti 
4 rotaļlaukumi un žogs visapkārt 
teritorijai.

• Vides ministrijā iesniegts projekts 
par divu pirmsskolas iestāžu siltināša-
nu, daļēji ar valsts līdzfinansējumu.

Saimnieciskās aktivitātes

Celtniecības izmaksas – 
līdzekļu ekonomija

Salīdzinot ar budžetā plānotajiem 
izdevumiem, ietaupījumi ir pozīci-
jās, kur prognozētas celtniecības 
izmaksas.

Atkal nākas runāt par it kā 
pašsaprotamām lietām – ele-
mentāru vides sakoptību.

Joprojām daļa zemes īpašnieku 
ignorē prasību sakārtot melioratīvās 
sistēmas. Ja grāvis ir aizaudzis, tas 
neveic savu funkciju, ūdens netek.

Regulāri izpļaut grāvi ir vienkāršāk 
un lētāk nekā vēlāk alksnāju likvidēt 
ar krūmgriezi. 

Dažs labs cer, ka grāvī izaugs mal-
ka, bet vienlaikus sūdzas, ka lauki un 
tīrumi applūst.

Informēju, ka Pašvaldības policija 
sodīs bezatbildīgos īpašniekus.

Pēdējais laiks sakopt laukus, lai 
pavasarī nav jāapkaro kūla. Kūlu 
dedzināt aizliedz kā Administratīvo 
pārkāpumu kodekss, tā arī MK No-
teikumi.

Priekšrakstus par nesakoptību ir 
saņēmusi krietna daļa novadnieku. 
Diemžēl novadā ir pat tādi «saimnie-
ki», kuri visa gada garumā ne reizes 
nav appļāvuši laukus, lai neveidotos 
kūla.

Ikviens Dalbē zina tautā iesaukto 
Beižas māju – iespaidīgu apmēru 
celtni pašā šosejmalā. Īpašnieks 

Maksāšu sodu, bet nekopšu!
Guntis Grants ir jurists, viņam pieder 
advokātu birojs. Taču policijas atgā-
dinājums, ka sava īpašuma apkaimi 
«Dalbeslīči» jāuztur kārtībā, Gran-
ta kungs ignorē. Lepnā pašapziņā 
no viņa saņemam atbildi: «Lieciet 
sodu!»

Šāda nostāja ir attieksmes jautā-
jums, kas raksturo cilvēka attiecības 
ar likumu normām, sabiedrību, vidi. 
Tas ir arī ētisko normu izpratnes rā-
dītājs. Taču arī sabiedrības viedoklim 
ir savs spēks!

Aicinu iedzīvotājus zvanīt policijai, 
ja bezatbildīgi tiek piesārņota vide, 
kā to līdz šim, piemēram, ir darījis ne 
viens vien dārziņa un mājas īpašnieks 
«Aizupēs».

Daļa iedzīvotāju, kuri saņēma 
Pašvaldības policijas aizrādījumu, arī 
šajā krīzes laikā atrada iespēju savu 
teritoriju sakopt.

Nav policijas spēkos apkarot ne-
likumības visos novada nostūros. Ja 
gribam kārtību un dzīvot sakoptā vidē, 
pret pārkāpējiem jāvēršas ikvienam 
no mums.

Arnis Joma, novada pašvaldības 
policijas priekšnieks

Pasaulē un Eiropā arvien lielāka 
uzmanība tiek veltīta energoefekti-
vitātes paaugstināšanai un atjauno-
jamo energoresursu izmantošanai. 
Lai šīs attīstības tendences koor-
dinētu un nodrošinātu informācijas 
pieejamību šajā jomā, kā arī izglītotu 
plašu sabiedrību šajos jautājumos, 
Eiropā darbojas un arvien tiek izvei-
dotas jaunas enerģētikas aģentūras. 
Vietējām un reģionālajām enerģēti-
kas aģentūrām ir ievērojama loma 
enerģētikas politikas noteikšanā un 
lēmumu pieņemšanā. Šīs aģentūras 
sniedz atbalstu enerģētikas pārval-
des labas prakses ieviešanā, veicina 
izpratni par ilgtspējīguma konceptu, 
sniedz informāciju un vadlīnijas, kā 
arī nodrošina daudzus citus pakalpo-
jumus, pamatojoties uz konkrētajām 
vietējām vajadzībām.

Darbu uzsākusi Latvijā pirmā 
reģionālā enerģētikas aģentūra 
biedrība «Zemgales reģionālā ener-
ģētikas aģentūra» (saīsinājumā 
ZREA). Aģentūras galvenais uz-
devums ir sniegt iedzīvotājiem 
konsultatīvos, informatīvos un 
mācību pakalpojumus enerģētikas 
jomā, dot ieguldījumu stratēģiju 
un labāku likumprojektu izstrādē 
enerģētikas jomā, kā arī iesaistoties 
starptautiskos projektos Eiropas 
līmenī un, piesaistot starptautisku 
organizāciju finansējumu, gūt pie-
redzi un zināšanas, ko nodot tālāk 
un izplatīt visām ieinteresētajām 
sabiedrības grupām. 

    Projektā iekļāvušās četras 
Zemgales pašvaldības: Bauskas, 
Jēkabpils, Auces un Ozolnieku, uz-
ņēmumus – SIA «Fortum Jelgava» 
un SIA «Jelgavas Nekustamo īpašu-
mu pārvalde», kā arī divas biedrības 
- Zinātnes inovāciju un testēšanas 
centru un Zemgales reģionālais 
nevalstisko organizāciju atbalsta 
centru. ZREA darbu daļēji finansē 
no ES struktūrfondiem, bet pārējos 
līdzekļus nodrošina partneru līdzfi-
nansējums. Biedrība ir atvērta arī 
jauniem biedriem un atbalstītājiem, 
kas vēlas piedalīties un arī sniegt 

savu atbalstu kopējā projektā. 
    ZREA direktors ir Mārtiņš 

Prīsis, tās pārējie darbinieki ir 
energoeksperts Jānis Graudulis un 
administratīvā asistente Irīda Bau-
ze. Ir izveidota Zemgales reģionu 
pārstāvoša Konsultatīvā padome, 
apvienojot gan enerģētikas eksper-
tus - universitāšu mācībspēkus, gan 
arī siltumražotājus un gala lietotājus 
– iedzīvotāju pārstāvjus. Padomi 
vadīs Auces komunālo pakalpoju-
mu valdes priekšsēdētājs Armands 
Rancāns. Viņu uzdevums būs sniegt 
profesionālus padomus labāku teh-
nisko risinājumu izvēlē praktiskajos 
energotaupības projektos, kā arī 
nodrošināt atgriezenisko saikni ar 
sabiedrību – lai stratēģiju un tiesību 
aktu izstrādē tiktu ņemts vērā arī 
iedzīvotāju viedoklis un intereses.

    ZREA interneta mājas lapa 
www.zrea.lv vēl top, tajā būs ie-
spējas iepazīties ar aktuālāko ener-
ģētikas jomā Zemgalē, informāciju 
par Eiropas un vietējiem finanšu 
piesaistīšanas mehānismiem ēku 
siltināšanā un citās energoefekti-
vitātes veicināšanas jomās, atjau-
nojamiem energoresursiem, atrast 
saites uz biedrības biedru un atbal-
stītāju lapām, ievietot savu reklāmu, 
sazināties ar energoekspertiem visā 
reģionā un jautāt viņu viedokli. Īpa-
ša sadaļa būs paredzēta skolēniem, 
lai bērni tādu planētas resursu sau-
dzēšanas kā energotaupības nozīmi 
un iemaņas dažādu interaktīvu un 
informatīvu pasākumu, konkursu 
un viktorīnu veidā apgūtu jau skolas 
gados. 

Biedrība ZREA atrodas Jelgavā, 
Pulkveža Brieža ielā 26. Apmeklē-
tājiem konsultācijas pieejamas katru 
darbadienu: pirmdienās no plkst.9 
līdz 19, piektdienās līdz plkst. 15, 
bet pārējās dienās līdz plkst. 17. 
Informāciju var iegūt mājas lapā, 
zvanot pa tālruni 63080205 vai 
rakstot e-pastu uz adresi zrea@
zrea.lv .

mārtiņš Prīsis, 
ZREA direktors

Aģentūra energoefektivitātes 
veicināšanai

kristaps: – Strādāju par 
minimālo algu. Sieva nestrādā, 
jo mums ir divi mazi bērni. 
Katru santīmu apgrozām, taču 
parādi ir, arī par siltumu.

Vai krīze iespaido jūsu dzīvi?
J u r i j s : 

- Nav darba. 
Paldies Die-
vam, ka sieva 
strādā. Dēls, 
22 gadus vecs, 
ir Spānijā. Sā-
kumā veica 
lauku darbus, 
tad beidza at-
tiecīgus kursus, tagad būvē ceļus. 
Viņa atziņa: «Latvijā nav ko darīt.» Un 
tas ir visbēdīgākais. Man pašam ir 49 
gadi, esmu aviācijas inženieris, kam 
esmu vajadzīgs? It nevienam!

Vjačeslavs: - Strā-
dāju. Situāciju Ānē 
pārzinu, uz galvošanu 
vismaz 50% mūsējo 
darba nav. Manā ģime-
nē bez darba ir sieva 
un dēls.

irēna: - Vī-
ram ir darbs, 
man pašai – pe-
riodiski. Esmu 
celtniece. Bez 
darba palicis 
znots. Sevi jāuz-
tur garā! Sliktās 
ziņas jāklausās 
ar mēru, un 
staigāt ar nokārtu degunu arī nevajag. 
Protams, ir grūti, taču pašam ir jāatrod 
par ko priecāties. Es prieku atrodu, ap-
rūpējot puķes, lasot grāmatas, ieskatoties 
internetā. Prieku var gūt, kārtīgi veicot 
pat vismazāko ikdienas darbiņu. 

Aleksandra: - Man bija pensija 
117 latu, 13 latus atņēma. 90 latus 
jāmaksā mēnesī par siltumu, plus 
vēl elektrība, gāze. Kas paliek 
pāri? Labi, ka dzīvoju kopā ar dēlu, 
viņam ir darbs. Uztrauc informā-
cija, ka atslēgšot siltumu, esot 
lieli parādi. Zinu cilvēkus, kuriem 

ir divas 
m a š ī -
nas, bet komunālajiem maksāju-
miem nesanāk.
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Sidrabenes pagasta iecavas 
upes krastā un priežu meža 
ielokā atrodas Garozas pamat-
skola, kas savu darbību, pēc 
Garrozes pagasta pašvaldības 
lēmuma, sāka 1886.gada 7.jan-
vārī. 

Pirmā skola bijusi mūra vienstāva 
ēka ar izbūvi jumtā. Galvenie mācību 
priekšmeti bija Bībeles stāsti, baznī-
cas dziedāšana, ģeogrāfija, lasīšana, 
rakstīšana un nedaudz aritmētikas. 
2006.gadā mūsu skola svinēja savu 
120 gadu jubileju. 

Visus šos garos skolas pastāvēšanas 
gadus blakus stāv varenais „Senču 
ozols”, kas sevī glabā vairāku gadsimtu 
notikumus, kuru liecinieks ir bijis. Tā ir 
vieta, kuru apmeklē visi skolas ciemiņi 
un arī bijušie un esošie audzēkņi mīl 
tur paviesoties. Šo stipro ozolu mēs 
esam ieauduši savas skolas karogā un 
ieskandējuši skolas himnā.

Pirmā pasaules kara gados skolas 
ēka nodega. Pēc kara blakus ie-
priekšējai tika uzsākta jaunās skolas 
celtniecība, kas tika pabeigta un 
iesvētīta 1926.gada 10.oktobrī. Pēc 
atjaunošanas skolā darbojās 5.klase ar 
94 skolēniem.

Otrreiz mācības tika pārtrauktas 
Otrā pasaules kara laikā, kad skolā bija 
ierīkots hospitālis. Pēc kara skola savu 
darbību atjaunoja. 

Pagājušā gadsimta 50-jos gados pie 
skolas tika stādīts ābeļdārzs un līsts 
līdums sporta laukuma izveidošanai. 
Tāpat uzcēla sporta zāli un jaunas 
telpas pirmskolas grupiņai. Lai saīsi-
nātu ceļu līdz skolai, septiņdesmitajos 
gados pagājušajā gadsimtā, tika pār 
Iecavas upi uzcelta troses laipa. 

Mūsu skolas priekšrocība ir atraša-
nās vieta – tālāk no šosejas, svaigā gai-
sā, tuvāk pie dabas. Mēs varam strādāt 
pilnvērtīgi sniedzot skolēniem iespēju 
mācību darbam būt kvalitatīvam. Sko-
las apkārtne veicina skolēnu interesi 

darboties apgūstot zināšanas un dažā-
das sporta un fiziskās aktivitātes. 

Skolā strādā pedagogi, kas ar bēr-
niem darbojas gan individuāli, gan 
speciālo programmu apguvē, jo ir 
iegūta atbilstoša izglītība.

Lai mācību darbam būtu labāki 
rezultāti, tad skolā notiek mācību 
priekšmetu nedēļas, kas veicina skolē-
nu padziļinātu mācību priekšmetu izzi-
nāšanu. Divreiz gadā mācību semestru 
beigās pēc noteiktām nominācijām 
noskaidrojam skolēnus, kas saņem 
„Karoga” prēmiju.

Pateicoties sponsoriem, jau trīs 
gadus, mūsu labākie skolēni brauc 
apmaksātās ekskursijas. Viņi jau 
ir apmeklējuši Lietuvu, Igauniju, 
Zviedriju.

Neskatoties uz to, ka esam neliela 
skola, katru mācību gadu piedalāmies 
rajona mācību priekšmetu olimpiādēs 
un gūstam arī labus rezultātus. Pagāju-
šajā gadā 9.klases skolēnu gala pārbau-
dījumu rezultāti matemātikā, latviešu 
valodā un angļu valodā bija augstāki 
par valsts vidējiem rādītājiem. 

Pašreiz, kad  valstī notiek izglītības 
reforma, kurā joprojām nav sakār-
totības, mēs, pateicoties Ozolnieku 

novada un Sidrabenes pagasta at-
balstam, varam strādāt pilnvērtīgi, 
nodrošinot skolēniem izglītības apguvi 
pilnā apjomā. 

Skolā notiek ne tikai mācību darbs, 
bet arī dažādi ārpusklases pasākumi, 
no kuriem daļa jau ir kļuvusi par 
tradīciju. Tā katru gadu tiek rīkoti 
Skolotāju dienas pasākumi, dārzeņu un 
ziedu izstādes rudenī, „Mana dzimtā 
zeme foto” izstāde, konkursi „Mana 
Latvija”, kas notiek Latvijas pirmā 
prezidenta Jāņa Čakstes dzimtajās 
mājās „Aučos”. 

Lielu jautrību sagādā „Nepieradi-
nātās modes” skates, kur tērpu izga-
tavošanai tiek izmantoti visdažādākie 
materiāli. Mācību gada pirmo semestri 
noslēdzam ar Svētbrīdi, Ziemassvētku 
koncertu un balli. 

Tāpat tiek rīkotas Sveču dienai 
veltītas sveču izstādes, Valentīndiena, 
Karjeras dienas, Pieklājības nedēļa, 
Putnu dienas, Lieldienu ieripināšana. 

Meža dienās visa skola piedalās 
Meža takas veidošanā, kas ir mūsu 
skolas nākotnes sapnis.

Maijā skolā notiek koncerti par godu 
māmiņām. Tajā piedalās skolas ansam-
bļi, deju kolektīvi, teātra pulciņš, kā arī 

pirmsskolas grupiņu bērni ar saviem 
priekšnesumiem. 

Katru gadu skolā darbojas dažādi 
pulciņi: floristikas, tautiskās dejas, 
1.-4.klašu ansamblis, zēnu ansamblis, 
5.-9.klašu meiteņu ansamblis, sporta 
dejas, kokapstrādes, dramatiskais un 
mūsdienu deju pulciņš. 

Pagājušajā mācību gadā 8.-9.klašu 
skolēni čakli piedalījās rajona Erudītu 
konkursā.

Jau četrus gadus starp Garozas, 
Vircavas un Līvbērzes skolām pastāv 
tradīcija „Angļu valodas konkursi”. Šīs 
tikšanās ir ne tikai lai pārbaudītu angļu 
valodas zināšanas, bet , lai skolēni 
iegūtu jaunus draugus un veicinātu 
motivāciju valodu apguvei. 

Pagājušajā mācību gadā mūsu skolas 
3.klase piedalījās sociālās zīmēšanas 
kampaņā „Junior Achievement Lat-
via”, kurā viņi vinnēja ceļojumu uz 
Stokholmu.

3.-4.klases skolēni piedalījās vizuā-
lās mākslas konkursā „Labdarība...ko 
es varu darīt?”, kurā 4.klases skolnie-
ces darbs tika izvirzīts skatei Moldovā 
un Lielbritānijā.

9.klases skolniece piedalījās Latvi-
jas mēroga konkursā par godu Tatjanas 
dienai – krievu izglītības svētki Latvijā 
– 10 gadi. Šajā konkursā krievu valodā 
bija jāraksta par savu dzimtu. Mūsu 
skolniece ieguva laureātes titulu.

Lielu nozīmi mēs vēršam arī patrio-
tiskajai audzināšanai. Katru gadu ar lielu 
atbildības sajūtu skolēni piedalās rajona, 
pagasta un skolas rīkotajos pasākumos, 
kas veltīti Latvijas proklamēšanas 
dienai, Lāčplēša dienai, 25.marta un 14. 
jūnija atceres dienā. Garozas pamat-
skolas skolēni, skolotāji un darbinieki 
ar skolas karogu un ziediem dodas lāpu 
gājienā uz Vareļu pieminekli, kā arī pie 
skolas novietoto, par pagasta iedzīvotāju 
saziedoto naudu uzcelto, pieminekli 
Okupācijas varās cietušajiem.

dina Štelmahere, 
skolas direktore

Garozas pamatskola agrāk un tagad
izglītība

O z o l n i e ku  v i d u s s ko l a 
cenšas skolēnos ieaudzināt 
tēvzemes mīlestību, patrio-
tisma, piederības izjūtu un 
cieņu pret savu valsti, pret 
savu skolu un galu galā pa-
šam pret sevi.

Kopš šā gada 1.septembra, jau 
no pirmās klasītes līdz pat div-
padsmitajai, ir izlemts par vienota 
stila apģērbu – melna vestīte ar 
skolas emblēmu, kā arī iespējams 
iegādāties ar skolas logo izšūtus 
džemperus, kreklus, šalles un 
kaklasaites. Pagaidām valkājam 
tikai vestīti. Ar laiku skolēnus 
priecēs viss vienota apģērba kom-
plekts - zināma piederība Ozolnie-
ku vidusskolai.

Šā  gada 4 .septembrī  pagā ja 

tieši 132 gadi, kopš dzimis Kārlis 
Ulmanis. 5.septembrī Bērzes pa-
gasta «Pikšās» – Ulmaņa dzimtajās 
mājās - bija pulcējušies Ulmaņa 
atbalstītāji, lai izrādītu visdziļā-
ko cieņu pret pirmskara pēdējo 
Latvijas prezidentu, kas savas ne-
savtīgās cilvēkmīlestības un sevis 
uzupurēšanas tautas un valsts labā 
kļuvis jau par gluži vai heroizētu 
pasaku tēlu. 

Un arī mēs – Ozolnieku jaunā 
paaudze – vidusskolēni, pateico-
ties novada domei, kas nodrošināja 
transportu, tur bijām un izjutām 
burvīgo kopības sajūtu ar saviem 
tautiešiem un tautas vēsturi... 

Svinīgajā daļā - izskanēja gan 
valsts, gan darba himna - «Nevis 
slinkojot un pūstot». Sekoja dau-
dzas svinīgas uzrunas. Sumināts 

tika LLU students, Kārļa Ulmaņa 
stipendiāts Raivis Andersons. Gu-
nārs Ulmanis, «Pikšu» saimnieks,  
izteica dziļu prieku par muzeja 
pilnveidošanos un attīstību. Īpašu 
pateicību viņš izteica Ozolnieku 
iedzīvotājam Leonam Lecim par 
ieguldīto darbu muzeja labā, izvei-
dojot jaunu ekspozīciju no unikā-
liem vēstures materiāliem.

Oficiālajai daļai sekoja brīvākā 
daļa ar dzīvo mūziku, dziesmām 
un dejām, un cienastu. 

14.septembris – Latvijas pirmā 
prezidenta,  mūsu novadnieka, 
Jāņa Čakstes dzimšanas diena, arī 
Ozolnieku vidusskolai izvērtās ļoti 
nozīmīga – skolā svinīgi tika atklāta 
ar novada pašvaldības atbalstu vei-
dotā «Goda siena». «Goda siena» ir 
jauna, skaista, moderna siena skolas 

otrajā stāvā, foajē, kur uz atseviš-
ķām planšetēm varam iepazīties 
ar mūsu valsts simboliku, prezi-
dentiem, jaunizveidoto Ozolnieku 
novada karti un īsu skolas vēsturi, 
aplūkot dažādu jomu labāko skolēnu 
fotoattēlus. Siena ir kā atgādinājums 
mums katru dienu atcerēties, kas 
esam, no kurienes nākam un kurp 
tiekties. Tās atklāšanā klāt bija 
arī novada domes izpilddirektors 
P.Veļecka kungs, kas atzinīgi novēr-
tēja mūsu skolas lepnumu.

Ozolnieku skolas skolēni pieda-
lījās Sidrabenes pagasta «Aučos» 
Jāņa Čakstes 150.dzimšanas dienai 
veltītajā atceres pasākumā.

Ozolnieku vidusskola nolēmusi 
nestāvēt malā...

Zenta Broka, 
12. klases skolniece

Piederības izjūtā skolai un tēvzemei
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Ozolnieku vidusskolā uzsākta 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) līdzfinansēta projekta «Ozol-
nieku vidusskolas telpu pielāgoša-
na izglītojamiem ar funkcionāliem 
traucējumiem» īstenošana. Šī gada 
15.jūlijā dome parakstīja vienošanos 
ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 
par šī projekta īstenošanu. Šobrīd ir 
noslēgusies cenu aptauja par remont-
darbu veikšanu. Aptaujā uzvarējis 
Ozolnieku vietējais uzņēmums SIA 
«Lata CMD», kas skolas telpu pielā-
gošanu bērniem ar īpašām vajadzībām 
apņēmies veikt par 34 074 latiem. 
Plānots veikt tualešu remontu ar 
speciālo invalīdu tualešu izbūvi, me-
dicīnas kabineta remontu, lai tas būtu 
pieejams arī personām ar kustību 
traucējumiem, skolas bērnu attīstības 
centra telpu remontu, pacēlāja izbūvi 
uz ēkas otro stāvu un piebraucamā ce-

Domājot par skolēniem ar 
funkcionāliem traucējumiem

liņa, uzbrauk-
tuves un ieejas 
mezgla izbūvi  
blakus skolas 
galvenajai ieejai, lai nodrošinātu ie-
kļūšanu liftā, kā arī ērtu iekļūšanu un 
izkļūšanu no ēkas. Projektu plānots 
īstenot  līdz 2010.gada septembrim, 
darbus sadalot divās kārtās - līdz šā 
gada 15.decembrim veicot 1.kārtu 
- pacēlāja izbūvi un uzstādīšanu un 
tualešu telpu remontu. Pārējie darbi, 
lai netraucētu mācību procesu, pare-
dzēti nākamajā vasarā. 

Projekta kopējās izmaksas sākot-
nēji plānotas 98 392 latu apjomā, 
tajā skaitā ERAF finansējums - 85%  
no kopējām projekta attiecināmām 
izmaksām, jeb 83 633 lati un pašvaldī-
bas līdzfinansējums - 11 807 lati. 

Antra Pošeika,  
investīciju projektu speciāliste

Sociālo un jaunatnes darbu 
Vācijā valsts daļēji ir nodevu-
si  sabiedrisko organizāciju 
pārziņā.  Ar vienu no šādām 
organizācijām Nordhauzenē, 
Tīringenas federālajā zemē 
mūsu novada izglītības iestā-
dēm pastāv jau vairākus gadus 
ilga sadarbība. 

Īsi pirms skolas mācību gada sākuma  
Ozolnieku novada  izglītības darbinieku  
grupai bija iespēja paviesoties  pie  vācu 
kolēģiem skolās un bērnudārzos. Tika 
plānoti turpmākie soļi kopīgiem projek-
tiem. Jāpateicas arī novada domei par 
atbalstu braucienam. 

Eiropā, un nu jau arī Latvijā, daudz 
kur zina humānista un tautas iz-
glītotāja Fridriha Frēbeļa metodes 
darbam pirmsskolā un sākumskolā. 
Viņš arī dibinājis pirmos bērnudārzus 
Vācijā pirms vairāk kā simts gadiem.  
Šodien Frēbeļa starptautiskā akadē-
mija iegulda lielu darbu pirmsskolas 
skolotāju apmācībā. Ozolnieku bērnu-
dārzs «Zīlīte» var lepoties ar lieliski 

izglītotiem pedagogiem pēc Frēbeļa 
metodēm un oficiālu Frēbeļa bērnu-
dārza sertifikātu.

Visi kopā esam nonākuši pie se-
cinājuma, ka, gan pilnvērtīgākai 
sadarbībai, gan jaunatnes izglītoša-
nai nepieciešama arī vācu valodas 
labāka apguve. Esam sapratuši, ka 
vairs nepietiek ar vienas svešvalodas 
zināšanām, tādēļ tiek veidots plāns, 
kā atjaunot novada četrās skolās 
pilnvērtīgu vācu valodas apguvi. Kā 
metodiskais centrs šim darbam būtu 
jābūt Ozolnieku vidusskolai, ko arī 
atzīmēja Gētes institūta pārstāvis, 
kad skolā tika rīkota tikšanās ar paš-
valdības pārstāvjiem, skolotājiem un 
vecākiem.

Ar vācu precizitāti un nesteidzību 
tiek organizēts darbs, lai varētu īste-
not vēl daudzas ieceres Ozolniekos. 
Skolēnu vecāki un citi interesenti 
šajā jautājumā lūgti vērsties pie no-
vada izglītības darba speciālista Ulda 
Gāles, kurš ir viens no sadarbības 
iniciatoriem.

edgars Paulovičs

Runāsim vāciski!

No iecerētā vienota stila 
apģērba pagaidām Ozolnieku 
vidusskolas audzēkņi ģērbj 
tikai vesti ar skolas logo. kāda 
ir pašsajūta? «OA» palūdza iz-
sacīties vairākiem skolēniem.

Toms, 8.a klase: - Man patīk, 
ka rītos atkrīt domāšana, ko vilkšu. 
Esam zināmā mērā vienādoti, bet 
brīvā stila izvēle ir bikses, krekls vai 
džemperis.

Beāte (9.a): - Ļoti labi!
Līga (7.a): - Agrāk bija liela atšķi-

Būs arī «šlipse» un tauriņš!

rība, kāds kuram apģērbs. To noteica 
situētība ģimenē. Tagad tā zudusi.

emīls (8.a): - Man nepatiktu tad, 
ja arī krekli un bikses būtu visiem 
vienādi.

klāvs (8.b): - Nepatīk, ka vestes 
audumā ir 50% sintētika. Es cienu 
visu dabisko.

endijs (2.a): - Vienots apģērbs ir 
forši! Neviens tagad nelielās ar savu 
apģērbu – re, kāds man, tev nav.

Nils (2.a): - Veste laikam maksāja 
7 latus, būs vēl jāpērk citas lietas. Pat 
«šlipse» vai tauriņš!

Veiksmīgs skolēnu mācību 
un audzināšanas darbs ikvienā 
mācībiestādē lielā mērā ir at-
karīgs no skolas sadarbības ar 
vecākiem. Ozolnieku vidusskolā 
par padomes priekšsēdētāju ir 
ievēlēts Juris Antonovs.

Septembrī skolā notika padomes sēde, 
kurā piedalījās skolas vadība, vecāki un 
skolas domes pārstāvji.

Galvenie jautājumi bija divi – iepriek-
šējā mācību gada darba izvērtējums un 
vienota stila apģērbs.

Par to, kā vienotu stila apģērbu pie-
ņem paši valkātāji, secinājums bija vien-
prātīgs – vērtējums pozitīvs. J.Antonovs: 
«Mani abi dēli – Alberts, 11. klasē, 
un Roberts, mācās 10. klasē, vesti ar 
skolas logo velk ar prieku. Pagaidām ir 
bijusi iespēja tikt tikai pie vestes, jo ir 
problēmas ar šūšanas firmu.

Daudz nopietnāk pievērsāmies sko-
lēnu uzvedībai. Jau iepriekšējā mācību 
gadā dažiem skolēniem bija problēmas 

ar uzvedību. Bravurība, visatļautība, pe-
dagogu un līdzbiedru ignorance turpinās. 
Cieš klasesbiedri, jo mācību process tiek 
traucēts.

Vienojāmies, ka, vecākiem cieši 
sadarbojoties, spersim tādus soļus, 
lai šādas izdarības izbeigtu. Tās nav 
pusaudžu palaidnības! Tik nopietni 
uzvedības normu pārkāpumi vērtējami 
daudz stingrāk. Vaina ir ģimenēs, kurās 
ir problēmas, tās negatīvi ietekmē zē-
nus. Pašvaldības policijas iesaistīšanās 
skolas lietās būs pēdējais solis, ja citām 
aktivitātēm rezultātu nebūs.

Problēmu ir jāskata plašāk, dziļāk, 
un tas jau ir valstiskais līmenis. Tiesību 
skolēniem ir atvēlēts daudz par daudz, 
bet likumdevēji piemirsuši pašu pamatu 
– katra paša atbildību.

Ja valsts nespēj tik tālu aizdomāties, 
tad rīkosimies mēs paši. Ļoti enerģis-
ka ir jaunā direktore, aktīvi un juridiski 
izglītoti ir vecāki. Mēs, sabiedrība, 
pūlēsimies likumos pieļautās kļūdas 
labot.»

Tiesību daudz, atbildība piemirsta

Rudenīgo ziedu krāš-
ņums un dzeja... Kopā tas 
sader it lieliski!

Sagaidot tradicionālās 
Dzejas dienas, cītīgi pūlējās 
Ozolnieku vidusskolas flo-
ristikas pulciņa dalībnieces 
skolotājas Gaivas Mičules 
vadībā, no puķēm veidojot 
skolas logo. Zīles, ozollapa 
– kā pēc standarta! Tikai 
ziedu valoda ir daudz sir-
snīgāka,  uzrunājošāka.

Viens no izremon-
tētajiem kabinetiem 
Ozolnieku vidusskolā 
ir bioloģijas kabinets. 
kas te mainījies?

Vērtē 9.b klases au-
dzēkņi.

Roberts: - Pārkrāsotas 
sienas, vairāk kļuvis elek-
trisko kontaktligzdu.

Linda: - Skolotājai ir 
jauns, glīts galds.

Jēkabs: - Iegādāti jauni mikrosko-
pi. Iekārtots tāfeles apgaismojums. 
Šajā telpā patīk mācīties un uzturē-
ties, ir mājīgi.

Klases audzinātāja Lilita Brizga: 
- Darbu izmaksas sedza Eiropas Re-
ģionālais attīstības fonds, valsts un 
pašvaldība.

Vēl gaidām modernos mācību 
līdzekļus. Skola iedalīja katram sko-
lotājam portatīvo datoru, lai tiktu 
izpildītas e - klases prasības.

Drīz saņemsim jaunus mikrosko-
pus, interaktīvo tāfeli, projektoru un 
citas lietas, ka nepieciešamas labora-
torijas darbu izpildei.

Uzrunā ziedu logo

Modernizējot mācību procesu
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Ja lauku mājas ieejas vārtu 
veidojumā var izlasīt «Lībieši» 
un ieraudzīt ozolzarā pūci – viss 
skaidrs. Šo māju saimnieki ir 
Pūces. Atliek piebilst - Ausma 
un Ēriks.

«Lībiešus» nezinātājam ne tik viegli 
atrast. Šī ir divu cilvēku īpašā pasaule, 
kur sveša acs reti ielūkojas. Patiesībā 
– žēl gan. Maz šodien ir iespēju pabūt 
harmonijas, sakārtotības un skaistuma 
pasaulē.

māJA ATdZimuSi
Pirms kara šajā apkaimē bija «Baltie 

Lībieši» un «Melnie Lībieši». Vēl senāk 
– senču dzīves vieta, kas mērāma gad-
simtos. Daudz dzimtai piederīgo atdusas 
kapsētā tieši mājai blakus.

Kara laikā tika sagrauta vecā celtne, 
Ēriks Pūce savām rokām uzcēla māju un 
visu pārējo, kas piederīgs lauku sētai.

Ziemeļu pusē kuplo varenas egles, 
saimnieka stādītas. Visapkārt mājai 
šalko mežs. Kaimiņu jāmeklē kilomet-
riem tālu.

Vai vēl kur visā novadā atrast tik senu 
mājvietu, kur, rokot zemi, gadījies uzrakt 
1810.gada monētas? Kur turpina dzīvot 
dzimtas pēcteči neizskaitāmā paaudzē? 
Sidrabenē otras tādas vietas neesot, 
apgalvo zinātāji.

«Lībiešos» saista gan vēsture, gan abu 
saimnieku izveidotais dārzs. Sakoptu, 
jauku lauku sētu novadā ir daudz, Pūču 
ģimenes radītā pasaule ir unikāla.

BAROJAmO muTīŠu  
miLZumS!

«OA» sagaidīja pats saimnieks, kundze 
aizbraukusi uz Jelgavu pie dakteriem.

Laipnais vīrs ar siltu smaidu sejā 
sasveicinoties rokās turēja milzu sau-
lespuķu galvas. Kad ieraudzīju varen 
garas košo saulespuķu rindas, jautājums 
radās pats no sevis: «Kāpēc tik daudz šo 
augu?» «Barojamo mutīšu tak milzums! 
Trīs vāverītes, zīlītes, dzeņi un vēl visādi 
smalki putniņi.»

Varen labi padevušies dārzeņi. Ābeļ-
dārzā ik pa brīdim nopakšķ uz zemes 
kāds sārtvaidzis. Šai ēdienkartei esot 
savi gardēži: lapsas, jenoti, mežacūkas, 
stirnas. «Tātad medījums gandrīz pats 
lec uz pannas?» Saimnieks nosmaida 
vien. Šais mājās dzīvnieciņam ne pirksts 
netiek piedurts. Agrāk gan Ēriks Pūce 

bijis mednieks, pat kolektīva vadītājs.
Mundrajam vīram ir vēl kāda aprū-

pējamā saime – bitītes. Tagad esot vien 
10 saimes. Kolhozā «Druva» savulaik 
viņa pārziņā bija 100 stropu liela bišu 
saime. Diez cik paaudzēs turētas bites? 
Kas zina. Vecamtēvam arī tā bijusi sirdij 
mīļa nodarbe.

Vienā no divām siltumnīcām izcili 
skaisti vīnogu ķekari. Pat rudenī «Lī-
biešos» našķoties var ar ļoti vēlu aveņu 
šķirni. Avenājam blakus betona stabi 
ar stiprām stieplēm, konstrukcija trīs 
metru augstumā. Tieši tad vislabāk jūtas 
kazeņavenes, esot izcils gardums.

Bez pārspīlējuma varu sacīt – itin 
viss aug griezdamies! Bet zemīte – tāda 
smiltiņa vien...

Kā tikts pie augsnes auglības? Plašā 
komposta kaudze tiekot iebarota ar 
biokompostētāju. Pa ziemu tā ir pār-
segta ar plēvi. Pavasarī gatava teicama 
trūdzeme! Ar šīm trūdvielām esot par 
maz. Rudenī zeme tiekot apbērta ar koku 
lapām, uzkaisīts slāpeklis, pavasarī viss 
ar  T-40 iearts zemē. Tupenis izaug liels 
un gards!

Ja tik veselīgas un skatam pievilcīgas 
saknes, dārzeņi, tad rodas interese uzzi-
nāt, kur izaudzētais tiek pārdots. «Neko 
nepārdodam. Pašu patēriņam un meža 
viesiem. Arī sieva puķes neandelē.»

kā BOTāNiSkAJā dāRZā
Par košumdārzu cits stāsts. Tas esot 

kundzes ziņā. Neuzskaitīšu, kādas puķes 
un dekoratīvos krūmus redz plašajos 
stādījumos, tas prasītu pārāk daudz 
vietas.

Rododendroni vien  skaitāmi dučos. 
Baseinu pilnībā pārklājušas rozā, baltas 
un dzeltenas ūdensrozes. Sārtajai vieta 
nesanākot.

Gluds, labi kopts mauriņš, kur norit 
nemitīga cīņa ar sūnu.

Dzīvojamo māju ieskauj neierasti 
ložņaugi, arī pīpes koks. 

Kā paspēt visu aprūpēt? It visur 
kārtība, katrs augs «apčubināts», dobes 
izravētas. Apbrīnojamas pūles! Vai nav 
par grūtu? Kāda ir nepieciešamība 
pēc tik izvērstiem puķu stādījumiem? 
Saimnieks neizpratni kliedē: «Tas jau 
priekš kapiem.»

kAPSĒTā SeNČi NeTiek 
PiemiRSTi

Kā jau ļoti vecos kapos – sūnām apau-

guši laukakmeņi, 
laika zoba skarti 
krusti un piemi-
nekļi. Taču kapsēta 
apkopta, celiņi, kā 
redz, nesen no-
grābti. To visu brīv-
prātīgi dara Ausma 
un Ēriks Pūces. 
Ziedi uz kopiņas 
tiek gan senču 
senčiem, gan tiem, 
kuri aizmirsti. Uz 
kapu svētkiem, tad 
nu nākoties nest 
īsti iespaidīgas zie-
du nastas...

TikumS GOdāT 
Zemi uN dARBu

Dārza vidū ir jauks atpūtas namiņš, 
arī, protams, saimnieka būvēts. Kamīns. 
Sienas grezno goda raksti, to gadu gaitā 
sakrājies daudz. Par augstu zemkopības 
kultūru, par daiļdārzu un sakoptāko 
sētu.

Lai kādu darbu un laiku prasītu skais-
tumdārzs, abi saimnieki atrod iespēju 
doties ekskursijās, apmeklēt teātra 
izrādes un izstādes Rīgā, arī baznīcu.

Uzminiet, cik gadu tik aktīviem, 
darbīgiem ļaudīm? Ērika kungam no 80 
pietrūkst vien divu gadiņu.

Droši vien šajos lauku cilvēkos mīt 
senču aicinājums mīlēt un godāt zemi, 
darbu, novērtēt dzīvē skaisto un patie-

Ar senču aicinājumu sirdī

so. Saplūsme ar dabu. Nesavtīgums. 
Pietāte pret augu un dzīvo radību. 
Labestība pret cilvēku, arī uzticēšanās, 
kas diemžēl nesusi arī rūgtus brīžus. 
Mūsu sabiedrībā ir zudis vārdiņš pie-
ticība. Tieši to es pilnā mērā izju tu 
klusajā lauku sētā: «Iztiekam ar to, ko 
izaudzējam, maz ko piepērkam klāt.»

Netālu no dārza, kas nevar nesajūsmi-
nāt, ir nezāļu lauki. Kolhozu laikos tika 
apstrādāti. Tagad platības nav vajadzīgas 
nevienam, arī likumīgajam īpašniekam.

Pie sociālajiem darbiniekiem griežas 
arvien vairāk palīdzības lūdzēju, arī 
gados jauni un stipri ļaudis. Cik svētīgi 
šiem cilvēkiem būtu iepazīt sirmo galvu 
darba prieku.

Anna  Veidemane

Šāds skaitļu savirknējums ir reta 
parādība.

Parast i  darbadienās  novada 
dzimtsarakstu nodaļa nestrādā, 
09.09.09 bija izņēmums. Tieši 
todien laulāties vēlējās divi pāri, 
abiem tās ir pirmās laulības.

Ņemot vērā krīzes apstākļus, 
jāsecina, ka kāzu ir pārsteidzoši 
daudz, jo īpaši iecienīts ir augusts. 
Līdz septembra sākumam saņemti 
55 iesniegumi.

Netipiski,  ka aktīvs laulības 
slēgšanas mēnesis ir kļuvis maijs, 
parast i  z iedoņa mēnesis  bi j is 
tukšs.

Kā krīze iespaido kāzu norisi? 

Zināma ietekme ir.  Kāzinieku 
pulki ir kļuvuši mazāki. Sliktā 
ekonomiskā situācija neiespaido 
līgavu kāzu kleitas – tās joprojām 
ir skaistas un greznas. 

Visumā arī citas tradīcijas tiek 
turpinātas.  Vēl  ne t ik  sen ne 
vienu vien jauno pāri pie mums 
atvizināja garš limuzīns, tagad tas 
gadās retumis. Pieticību jūt, taču 
kāzu ceremonijas svinīgums nav 
mazinājies ne par matu.

ārija Lakmute, 
novada dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

Trīs devītnieku diena

egils 
Zauers 
un 
ilona 
Vasiļ-
jeva 
laulību 
pietei-
ca jau 
maijā
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Ozolnieku novada ama-
tierteātris oktobrī dosies uz 
Franciju, lai laikā no 6.līdz 
13.oktobrim ar Alda Linē lugu 
– fantāziju JāŅA PORukA 
PĒdĒJā NAkTS piedalītos 
Lionas amatierteātra Le Carre 
30 organizētā festivālā.

Festivāls veltīts Berlīnes mūra 
krišanas 20.gadadienai. Organi-

Ozolnieku teātris Lionā!
zatoru piedāvājums bija festivālā 
piedalīties ar mūsdienu latviešu 
lugu/uzvedumu (vai arī dzejas un 
mūzikas uzvedumu) aptuveni 1 
stundas garumā latviešu valodā (ar 
paskaidrojumu pirms izrādes franču 
valodā no organizatoru puses), kurā 
piedalītos 2 - 3 aktieri un kuru fes-
tivālā izrādītu 3 - 4 reizes. 

Teātra Le Carre 30 zālē, kurā 
notiks izrādes, ir 36 skatītāju vietas 

un aktieriem būs jāielogojas 30 m2 
lielā skatuvē. 

Izrāde JĀŅA PORUKA PĒDĒ-
JĀ NAKTS varētu atbilst visam 
iepriekš minētajam, un tā 3 Ozol-
nieku novada amatierteātra aktieri 
Ilze Ungure, Ivars Mozga, Ingus 
Vidiņš, kā arī dziedātājs Juris Viz-
bulis un režisore Dace Vilne nolē-
ma doties ceļā. Kā pieņemts visos 
festivālos, organizatori nodrošina 

dalībnieku (maksimums 5 perso-
nu) uzturēšanos Lionā festivāla 
laikā, tikai ceļa izdevumi jāsedz 
pašiem. Pateicoties tulkotājai Di-
nai Samoiļenko, top izrādes afišas 
un programmiņas franču valodā, 
kā arī paskaidrojošais teksts par 
izrādi un nelieli titri, ko projicēt 
izrādes laikā. Ir doma arī dažas 
Jāņa Poruka dzejas rindas izrādē 
norunāt franču valodā. 

Lasīšanas veicināšanas prog-
ramma «Bērnu žūrija» ir Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centra iz-
strādāts projekts, kuru atbal-
sta kultūrkapitāla fonds. Šogad 
projektā piedalās 438 Latvijas 
bibliotēkas. 

Kopš Bērnu žūrijas aizsākumiem 
2002.gadā mūsu bibliotēka pulcina 
ekspertus jau piekto reizi. Kaut arī 
modernās tehnoloģijas – datori, in-
ternets, ieņem nozīmīgu vietu mūsu 
ikdienā (par to liecina aizņemtie da-

Bibliotēka aicina «Bērnu žūrijas» ekspertus
tori bibliotēkā arī vasarā), tomēr nav 
zudis arī lasītprieks.

 LASĪTPRIEKS ir tas, kas mūs 
vedina jaunu piedzīvojumu un fantā-
zijas pasaulēs, to nevar aizstāt bildes 
datora ekrānā, jo tās neattīsta bērna 
fantāziju, tēlaino domāšanu un nepa-
visam - valodu. Bet tie ir tik svarīgi 
komponenti harmoniskai personības 
attīstībai!

Ikviens novada bērns 1.-9. klasei 
mīļi aicināts kļūt par žūrijas ekspertu! 
Visi «Bērnu žūrijas» eksperti tiek sa-
dalīti pa vecuma grupām: 1.-2., 3.-4., 
5.-7., 8.-9.klašu grupas. Katra eksper-

ta uzdevums ir izlasīt 5 grāmatas, tās 
vērtēt, aizpildot elektronisku anketu. 
Visi viedokļi tiks apkopoti un Grā-
matu svētkos pavasarī tiks paziņoti 
rezultāti - kā paši bērni novērtējuši 
sev paredzētās grāmatas. Ekspertus 
nobeigumā gaida pārsteigums.

Aicinu bērnu vecākus un skolotājus 
ieskatīties bibliotēkas plauktos, iepa-
zīties ar «Bērnu žūrijas» grāmatām, 
kuras lasa Jūsu bērni un skolēni 
– tā ir jaunākā bērnu literatūra. 
Bibliotēkas krājumā ir pietiekami 
daudz grāmatu, kuras var kalpot kā 
padomdevēji mūžīgajam jautājumam 

- kā izaudzināt laimīgu, harmonisku 
mazuli, pusaudzi? 

Šajā ekonomiski nestabilajā laikā 
arī bibliotēka ir viens no sociālajiem 
«spilveniem» - tā ir vieta, kur iespē-
jams rast atbildi psiholoģiskos jautāju-
mos, harmonizēt sevi pozitīvām emo-
cijām, gūt jaunas zināšanas un iegūt 
iekšēju pārliecību un stabilitāti. 

Aicinām visus bibliotēkas lasītāju 
pulkā!

Novada centrālās 
bibliotēkas vadītāja 

ingrīda krieķe

Tradicionālās dzejas dienas, 
kas saistās ar Jāņa Raiņa atce-
ri, šoruden izskanēja kā Lat-
vijas un krievijas draudzības 
un kultūras tūrisma apmaiņas 
starptautiskais festivāls.

Festivāla norises atbalsojās arī 
Ānē.

Kultūras namā notika Kirovas 
rakstnieka Jurija Maliha grāmatas 
«Likteņu savijums» prezentācija.

Kā pastāstīja grāmatas autors, viņš 
ir centies izsekot dižā latvieša dzīvei 
izsūtījuma laikā Vjatkas guberņā, 
Slobodskā.

Visvairāk oriģinālu materiālu ir iegūts, 
pētot žandarmērijas materiālus arhīvos.

J.Raiņa vārdā ir nosaukta iela, res-
taurēta Raiņa māja – muzejs.

Pensionētais literāts ir pievērsies 

sabiedriskajai darbībai, nodibinājis 
biedrību «Krievija – Latvija». Par 
uzdevumu izvirzīta kultūras sakaru 
stiprināšana.

Tikšanās reizē Kirovas viesis 
pievērsās šodienas dzīvei Krievijā. 
«Kas ir krīze? Nezinu. Neizjūtu. Ne 
es, ne mani draugi.» Darbu neviens 
nezaudējot, viss esot attīstībā.

Līdz ar viesi bija vairāki citi kirovie-
ši. Kāds izdevējs gan centās iebilst, 
ka arī viņu mājās ne viss esot tik 
nevainojami.

Zālē viesus uzklausīja daži pieaugu-
šie un abas Teteles pamatskolas devī-
tās klases. Aicinājumu doties studēt 
uz Kirovu dažādās specialitātēs, šķita, 
ka devītklasnieki nesaklausīja. Tāpat 
kā pareizticīgo mācītāja priekšlikumu 
apgūt pareizticīgo kultūrvērtības 
Kirovas garīgajā seminārā.

Likteņu savijuma izpratnē

Savas izjūtas vārsmās pauda Jelga-
vas dzejnieki. Liriskas noskaņas dzejā 

ieskanējās neizpratne – kāpēc es šai 
zemē netieku pieņemts...

«Dzejas dienas» šoruden iegriezās 
arī Ozolnieku vidusskolā. Mūsu skolas 
audzēkņi, floristikas skolotājas vadībā, 
šim pasākumam gatavoja ziedu paklāju 
ar šogad aktuālu vienotības simbolu 
– skolas logo. Latviešu valodas un lite-
ratūras skolotājas bija parūpējušās par 
veselu pasākumu programmu...

5., 6. klašu konkurencē risinājās daiļ-
runas konkurss «Rudens». 7., 8., 9. 
klašu grupā tika rīkots konkurss par 
latviešu dzejniekiem – «Prezentācijas 
lapa par vienu latviešu dzejnieku».

Jebkurš interesents varēja veikt 
radošo uzdevumu un izveidot savu 
mīļāko dzejnieku piecu dzejoļu izlasi, 
glīti noformējot to.

Katra klase rakstīja vienu vai vai-
rākus dzejoļus skolotājiem kā dāvanu 
Skolotāju dienā.

7., 8. klasei tika dota iespēja pieda-
līties «Jautro un asprātīgo» dzejotāju 
konkursā.

Skolā bija ieradusies mūsu absol-
vente – Maija Andersone, kas ir jauna 
un talantīga māksliniece. Viņa dzied 
mūzikas skolas korī, spēlē vijoli, no-
darbojas ar mākslu un raksta dzeju. Pati 
meitene sevi par dzejnieci gan nesauc, 
bet tagad noteikti varam viņu par tādu 
uzskatīt, kopš Maijas darbi tikuši pub-
licēti Jelgavas jauno dzejnieku dzejas 
krājumā – «Zemgales vācelīte» 1. un 2. 
daļā. Krājuma atklāšana notika Dzejas 
dienu pasākumu ietvaros. Maija bija ie-
radusies savā bijušajā skolā, lai priecētu 
mūs ar savu dzeju un vijoļspēli.

 
Zenta Broka, 

12. klases skolniece 

Dzejas dienas bija notikums!
««OA» raksta par sportis-

tiem. Arī mūsu ģimenē ir viens 
sportists ņurkotājs. Gribam 
pastāstīt par mūsu Arsi.» 

Arša ģimenes locekļi.

- Arsis ir šķirnes suns – bīgls, pašā 
jaunības plaukumā. Parasti bīgli ir 
divkrāsu - balts un melns, bet mū-
sējais iezīmīgs ar trim krāsām: balts, 
brūns, melns.

No mums četriem īstā saimniece 
Arsim ir astoņpadsmitgadīgā Līga. 
Tieši pateicoties viņas neatlaidībai, 
arī tikām pie suņa. Suņa daba gan 
vairāk liek respektēt vīriešus, taču 
raksturā Arsis ir draudzīgs, labestīgs, 
ne vēsts no ļaunatminīguma.

Dzīvnieka turēšana dzīvoklī prasa 
daudz laika, darba, pašaizliedzības. 

Vēžotājs Arsis
Bīglu vājā vieta – ausis, tās nākas tīrīt 
katru otro dienu.

Suņa pastaigas vairākas reizes 
dienā, protams, ir norma, tāpat kā 
sabalansēts uzturs. Mūsu mīlulis 
izprot veselīgas ēšanas principus: 
ļoti labprāt grauž saknes no dobes, 
jo īpaši burkānus. 

Saka: kāds saimnieks, tāds suns 
– un otrādi. Visi ģimenē esam kaislīgi 
makšķernieki, bieži atpūšamies pie 
ūdeņiem. Protams, vienmēr līdz ir 
mūsu ģimenes mīlulis.

Arsim ļoti patīk peldēt. Taču, kad 
mēs metam makšķeres ūdenī, arī 
suns stājas pie darba. Ūdenī iekšā, 
galva jo dziļi iegremdēta, un sākas 
ņurkošana. Izvelk dzīvu vēzi un 
atrāda. Pagaidām vēl zivis neķer, 
specializējas vēžu ķeršanā.
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Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

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

Aizsaulē aizgājuši:

Hermine Auza (1919)
Valija Bičule (1939)
Jevgenijs Gapejevs (1942)
Aleksandrs Kovrigins 
(1984)
Lūcija Anna Puidīte 
(1920)
Vjačeslavs Žuravovičs 
(1931)

• 2.10. plkst.20 Ozolnieku novada un Jel-
gavas novada Skolotāju dienas svētku 
balle. Dalības maksa: Ls 2,00
• 3.10. plkst.19 Ozolnieku amatierteātra 
izrāde G. Priede «Vikas pirmā balle». Reži-
sore: D. Vilne Ieeja: Ls 2,00 (pensionāriem, 
skolēniem Ls 1,00)
• 09.10. plkst.18  Lekcija «Atbalsts mīlestība». Kā 
veidot laimīgas attiecības ģimenē un iemācīties kļūt 
par labiem vecākiem. Lektore - ģimenes psihoterapeite 
Ligita Ozola. Ieeja: Ls 1,00 
• 10.10. plkst.10 – 13  Aicinām novada māmiņas 
piedalīties bērnu preču tirdziņā un drēbīšu maiņā 
(vecums no 3 mēn. – 12 gadiem), sadarbībā ar www.
calis.lv, koordinatore: Līga Rulle, tālr: 29130074
• 15.10. – 20.11. Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde 
«Sievietes…».
• 15.10. plkst.18  1. nodarbība lekciju ciklam : «Bēr-
niem nepieciešamas robežas». Par vecāku un bērnu 
savstarpējām attiecībām, kā izprast un mainīt bērna 
slikto uzvedību.  Lektore - ģimenes psihoterapeite Li-
gita Ozola. (Turpmāk 5 nodarbības 1x nedēļā: 22.10., 
29.10., 05.11., 12.,11., 19.11. nodarbību ilgums 2 h) 
Ieeja: Ls 5,00 (Atlaide, ja nāk abi vecāki un daudzbēr-
nu ģimeņu vecākiem.)
• 16.10. plkst.20 Ozolnieku tautas nama māksli-
nieciskās pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas 
pasākums.
• 24.10. plkst. 21  Rudens balle ar grupu «Roja»! 
Ieeja: Ls 3,50 (galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekš-
pārdošana, atlaide draugu kompānijām 6 -10 cilvēkiem 
Ls 3,00, balles vakarā Ls 5,00)
• 30.10. plkst.19 Saldus Tautas teātra viesizrāde 
- drāma E.F.Cimare «Laiks dzert tēju». Režisore: 
Inese Legzdiņa. /Esam tepat līdzās, bet visu laiku 
garām - nesaprasti, vientuļi, nespējot piedot melus, 
noklusēšanu un baidoties pazaudēt tuvus cilvēkus….  
Mīlestība spēj gan dot, gan ņemt, pat nogalināt…. Ie-
eja Ls 2,00, (skolēniem, pensionāriem Ls 1,00) Biļešu 
iegāde pirms izrādes. 

Informācija pa tālr: 63050144, 26525350, 
www.ozolnieki.lv 

Sidrabenes pagastā
Nikolajs Terentjevs (1943)

mīļi sveicam oktobra jubilārus!
Ar ziemām un vasarām
Prom mūsu gadi iet,
Un tāpēc tie ir jāsavāc
Pa reizei vienuviet.

Zinaida Rumjanceva
Jevgenija  Glusska
Gaļina Golubeva
Felicija Vekša
Maiga Leitāne
Edīte Bērziņa
Mārtiņš Vesmanis
Pāvels Kutkovskis

Sidrabenes pagastā
Vija Balode
Jānis Sviķis
Zoja Tomaševska

Novada dome

Datums Plkst. Baltkrievijas atklātā  čempionāta  hokejā spēles:
2.10 18:30 OZOLNIEKI JUNIORS – HIMVOLOKNO - 2
3.10 13:00 OZOLNIEKI JUNIORS – HIMVOLOKNO - 2
12.10 18:30 OZOLNIEKI JUNIORS – VITEBSKA - 2
13.10 13:00 OZOLNIEKI JUNIORS – VITEBSKA - 2
27.10 18:30 OZOLNIEKI JUNIORS – BRESTA - 2
28.10 13:00 OZOLNIEKI JUNIORS – BRESTA -2 
  Latvijas atklātā  čempionāta hokejā spēles:
3.10 13:00 OZOLNIEKI/MONARCH – HK OGRE
17.10 14:00 OZOLNIEKI/MONARCH – DHK «LATGALE»

Ozo ledus hallē oktobrī

Pateicos novada domes priekšsēdētājam 
mārim Aināram  

un domei par man sniegto palīdzību.
Eva Martinsone

ievērībai!
Ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 
lēmumu pašvaldību presē aizliegts publicēt komerciāla 
rakstura reklāmu.
Lēmums attiecas arī uz reklamēšanos «Ozolnieku Avīzē».

Pārdodu 
elektriskos invalīdu ratiņus, 2006.gada ražojums, faktiskā 
cena Ls 1600. Pārdodu par Ls 800.
Igors Vinokurovs, tel.29693729

ānes bibliotēkas 
darba laiks

Pirmdien slēgts
Otrdien 10 - 18
Trešdien metodiskā diena
Ceturtdien 10 - 18
Piektdien 10 -  18
Sestdien 12 - 18
Svētdien slēgts

Novada sociālā dienes-
ta darbinieki pieņem:

Brankās
trešdienās no plkst.14 – 17
ānē
ceturtdienās no plkst.14 – 18
Ozolniekos
pirmdienās no plkst.8 – 17
ceturtdienās 
no plkst.9 -  19

Noslēgusies virves vil-
cēju sezona. un, kā jau 
ierasts, Ozolnieku klu-
bam «Ozoli» - sudrabs.

«Ozoliem» otrā vieta gan 
Latvijas čempionāta 3. kār-
tas sacensībās, kas notika 
Ventspilī, gan sezonas kop-
vērtējumā.

720 kg svara kategorijā pašā 
augšgalā - «Velkoņa» pirmā 
komanda, trešie – arī ventiņi, 
«Velkoņa» otrā komanda.

Novada «sudraba vīri»: 
Egils Gūtmanis, Andris Sar-
ģelis, Valdis Kaktiņš, Alek-
sandrs Verškovs, Normuds 
Sergejevs, Mārtiņš Zitāns, 
Oskars Oļševskis un Māris 
Kunkulbergs.

640 kg kategorijā «Ozoli» 
izcīnīja 3.vietu. «Ugunskris-
tības» šajā kategorijā piedzī-
voja Ainārs Vizulis un Deniss 
Lisenko.

Šogad uz Eiropas čempio-
nātu Nīderlandē komanda no 

Mērķis – 
starts Dienvidāfrikā

Ozolniekiem nedosies. Viens 
no iemesliem – finansiālie 
apsvērumi, taču izvirzīts cits 
mērķis – starts pasaules čem-
pionātā Dienvidāfrikā, kas 
notiks nākamgad. Ozolnieku 
vārdu Eiropas čempionātā 
Nīderlandē šogad nesīs Egils 
Gūtmanis un Andris Sarģe-
lis.

Virves vilkšana ir stipru un 
saliedētu vīru sporta veids. 
Ar prieku savā pulkā esam 

uzņēmuši jauniņos – Kasparu 
Rulli un Daini Ploni, taču 
vienmēr priecāsimies mūsu 
vidū ieraudzīt jaunas sejas. 
Ja ir stipra griba, izturība un 
spēks kaulos – gaidām!

Komandas vārdā pateicos 
domei un pašvaldības vadī-
tājam Mārim Aināram par 
regulāri «Ozoliem» sniegto 
palīdzību – gan finansiālu, gan 
morālu.

edgars Ludzītis, treneris

Izprotot novada jauniešu 
aizraušanos ar velobrauk-
šanu, pašvaldība pie Ozol-
nieku vidusskolas sarūpēja 
statīvu riteņiem. 

Tagad nākas secināt, ka 
velobraucēju ir kļuvis ļoti 
daudz, un vietu novietnē 
vairs nepietiek.

Ozolnieku vidusskolas 
direktorei Klārai Stepano-
vai ir savs ieskats: «Prie-
cājos, ka mūsu audzēkņi 
pēdējā laikā vairāk staigā 
ar kājām un brauc ar velo-
sipēdiem. Tātad izpratne 
par veselīgu dzīves veidu 
un kustību nepieciešamību 
pieaug.»

Velobraucēju 
skaits pieaug


