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“Poliurs/Ozolnieki” komanda otro gadu pēc kārtas ir Latvijas Kausa ieguvēja un pirmo reizi Ozolnieku volejbola 44 pastāvēšanas gados komanda tika izvirzīta 
Latvijas Gada balvas nominācijai.

Kāds novada pašvaldībai bijis 
aizvadītais gads?

Vienā vārdā to varētu raksturot – 
rosīgs.

Daudz ir darīts mācību apstākļu 
uzlabošanā izglītības iestādēs.

Plašāks un pievilcīgāks ir kļuvis 
bērnudārzs Ānē, drīz durvis vērs 
moderna pirmsskolas iestāde Ozol-
niekos.

Iesākto turpināsim: tiks papla-
šināta un labiekārtota Garozas 
pamatskola, trešo stāvu iegūs 
Ozolnieku vidusskola. 

Iepriecina, ka aug Ozolnieku 
vidusskolas prestižs. Visu pe-
dagogu un direktores nopelns 
– attiecīgajā mācībiestāžu grupā 
skola ir ierindojusies 18.vietā 

valstī.
Īstenojot Eiropas projektu, Ānē 

top jauniešu centrs.
Ļoti lieli līdzekļi ir ieguldīti iedzī-

votāju sociālajā aizsardzībā – ikviens, 
kuram pienākas materiālais pabalsts, 
to ir saņēmis.

Nemainīga aktualitāte ir infrastruk-
tūras uzlabošana. Tikai par pašvaldī-
bas līdzekļiem sakārtota Ānes ciema 
galvenā iela un teritorija ap to.

Par virkni realizēto projektu ar 
novada pašvaldības līdzfinansējumu 
gada garumā ir sniegta regulāra in-
formācija „OA”. 

Nākamgad Ozolniekos ir ieplānota 
ūdens kanalizācijas apgādes sistēmas 
rekonstrukcija.

Ir darbi, kas 2011. gadā netika veik-
ti. Viens no tiem – dzīvojamo namu 
siltināšana Ozolniekos un Brankās. 

Iecerētais tiks turpināts, labi ap-
zinoties vissmagāko ķēdes posmu 
– prasmīgu un godprātīgu celtnieku 

trūkums.
Daudzveidīgajai saziņas funkcijai 

ar sabiedrību un medijiem jau ir pie-
vērsusies jaunpieņemtā sabiedrisko 
attiecību speciāliste.

Novads attīstās. Vispārliecinošākā 
liecība tam ir jauno pilsoņu nākšana 
pasaulē kuplā skaitā.

Rītdiena, neskatoties uz kolīzijām 
valstī un ārpus tās, jāveido mums pa-
šiem. Pūlēsimies, nepiemirstot Jāņa 
Raiņa mudinājumu:

Kas šodien beidzies,
Tas rītu sāksies,
Tad sapņus par dzīvi
Pārvērst nāksies.

Jaunajā gadā novēlu ieceru piepildī-
jumu, veselību!

Māris Ainārs, 
novada domes priekšsēdētājs

Veroties rītdienā



Nolēma:
- Apstiprināt saistošos noteiku-

mus Nr. 18/2011 „Par  Ozolnieku 
novada domes budžetu 2011.
gadam”.

- Par priekšzīmīgu darba pie-
nākumu veikšanu piešķirt amata 
atšķirības zīmes:

* novada pašvaldības policijas 
priekšniekam ARNIM  JOMAM – 
majora amata atšķirības zīmi.

* novada pašvaldības polici-
jas inspektoram GEORGIJAM  
LUKJANOVAM – leitnanta amata 
atšķirības zīmi;

* novada pašvaldības policijas 
inspektoram KASPARAM  ROZĪ-
TIM – virsnieka vietnieka amata 
atšķirības zīmi.

- Pieņemt dāvinājumā 300 dā-
vanu kartes „Elektrības norēķinu 

kartes”.
- iedzīvotāju izglītības un so-

ciālās palīdzības funkciju nodro-
šināšanai nopirkt no SIA „Lat 
Spartaks” tai piederošo nekustamo 
īpašumu Celtnieku ielā 12, Ānē, 
Cenu pagastā, par pirkuma cenu 
Ls 66 350.

- Nodot ar nodošanas-pieņem-
šanas aktu daudzdzīvokļu māju 
Iecavas krastmala Nr.3 valdījumā 
biedrībai „Iecavas krastmala 3”.

- Atsavināt apbūvētās zemes 
vienības Mika ielā 14  un  Mika 
ielā 16. 

- Noteikt četrām zemes vienī-
bām lietošanas mērķus. 

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Nodot atsavināšanai zemes 

vienību „Rauši” Salgales pagastā, 
nosakot, ka atsavināšanas veids ir 

pārdošana par brīvu cenu. 
- Nodot atsavināšanai zemes vie-

nību „Līčupes 2” Salgales pagastā, 
nosakot, ka atsavināšanas veids ir 
pārdošana par brīvu cenu. 

- Piešķirt atdalāmajai zemes 
vienībai nosaukumu „Ozollanka” 
un noteikt lietošanas mērķi (Cenu 
pag.).

- Mainīt nekustamam īpašu-
mam „Lieldruvas” nosaukumu uz 
„Upeslanka” un  noteikt lietošanas 
mērķi (Cenu pag.).

- Piešķirt atdalāmajām zemes 
vienībām jaunas adreses un no-
teikt lietošanas mērķus: „Brāļi“, 
„Saimnieki“,  „Purvi“,  „Ķīķi” 
(Salgales pag.).

- Atbalstīt sportista piedalīšanos 
BMX 2012.gada Eiropas čempio-
nātā.

- Atbalstīt cīņas sporta kluba 
„Jelgavas džudo” audzēkņus, no-
vada iedzīvotājus.

- Sniegt atbalstu „Atklātā bēr-
nu karatē čempionāta  Ozolnieki 
2012” rīkošanai. 

- Izmaksāt pabalstu sakarā ar 
nenodrošināšanu ar vietu pirms-
skolas izglītības iestādē piecām 
personām.

- Apstiprināt saistošos noteiku-
mus „Ozolnieku novada pašvaldī-
bas nolikums”.

- Piedalīties Sorosa fonda Latvija 
un Latvijas kopienu iniciatīvu fon-
da rīkotajā konkursā „Pieslēdzies 
izaugsmei” projekta „Mazākum-
tautību jauniešu karjeras attīstība 
Ozolnieku novadā” īstenošanā.  
Projekta kopējais budžets sastāda 
Ls 4 328.50.

Novada domes decembra sēdē
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Apstiprināti ar Ozolnieku  
novada domes 2011. gada  
11.oktobra sēdes lēmumu Nr.1  
(protokols Nr.11)

Pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 15.pan-
ta 6.punktu un 12.punktu, 
21.panta 16.punktu, 43.panta 
4.punktu un likumu „Par ta-
bakas izstrādājumu realizā-
cijas, reklāmas un lietošanas 
ierobežošanu” 2.pantu.

Izdarīt pašvaldības domes 2010.
gada 8.jūnija saistošajos noteiku-

mos Nr.6/2010 „Ozolnieku novada 
sabiedriskās kārtības noteikumi” 
šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 
3.11. punktu un izteikt to šādā 
redakcijā:

3.11. aizliegt smēķēšanu daudz-
dzīvokļu māju balkonos, lodžijās un 
pie atvērta loga un tuvāk par 10 m 
no daudzdzīvokļu ēkas. Par smēķē-
šanas ierobežojumu neievērošanu 
naudas sods 10 lati.

J.Vīgants,  
novada domes priekšsēdētāja  

vietnieks

SIA „Ozolnieku 
KSDU” ir mainīju-
sies vadība. Atbil-
dēt par komunāl-
dienesta darbu ir 
apņēmies Mārtiņš 
Prīsis.

M.Prīsis ir beidzis 
LLU Lauku inženieru 
fakultāti ar būvinženie-
ra diplomu, bet RTU 
iegūts maģistra grāds 
darba aizsardzībā.

Iepriekšējā darba vieta bija Zem-
gales Reģionālā enerģētikas aģen-
tūra, kur viņš pildīja direktora 
pienākumus.

Tradicionāls jautājums: kālab šāda 
darbu maiņa? 

„Šis ir daudznozaru uzņēmums, 
kas prasa plašas zināšanas un ko-
mandas vadības spējas. Tā ir atbil-
dība, kam esmu gatavs! Tā kā pats 
dzīvoju Ozolniekos, tā ir arī vēlme 
savas zināšanas un pūles veltīt no-
vada attīstībai.”

Ļoti nopietni jaunais uzņēmuma 
vadītājs uztver iedzīvotāju komunā-
lo maksājumu parādsaistības: „Pret 
nemaksātājiem vērsīsimies ar da-
žādām metodēm”. Nolūkā stiprināt 
uzņēmumu ir veiktas izmaiņas – pēc 
darbinieku funkciju izvērtēšanas 
strādājošu skaits ir sarucis par 
35%. Pārskatot atalgojumu, tas ir 
samazināts par 10 – 15%.

Ar jaunā gada sākumu tiks izmai-
nīta klientu apkalpošanas kārtība 
– iedzīvotājus ēkas 2.stāvā apkalpos 

un visu nepieciešamo informāciju 
sniegs speciāliste Inita Burceva.

Katru mēnesi KSDU nākas kon-
statēt ievērojamus ūdens zudumus. 
M.Prīsis: „Likums nosaka ūdens 
skaitītāju verificēšanu ik pa 4 
gadiem. Rīkosimies tā, lai ūdens 
zudums samazinātos.”

Lai arī ziema šogad ir aizkavēju-
sies, sniega tīrīšanai no ceļiem un 
ielām darba kārtībā ir 4 tehnikas 
vienības.

Smags jautājums ir daudzdzīvokļu 
māju renovācija.

„Patlaban darām visu iespējamo, 
lai līdz nākamās apkures sezonas 
sākumam iesāktie būvdarbi tiktu 
pabeigti.

Atkarībā no iedzīvotāju vēlmēm 
strādāsim pie jauniem projektiem.

Māju iedzīvotājiem, kuri domā par 
savu namu renovāciju, bet līdz šim 
vēl nekas nav darīts, iespējami ātrāk 
ir jāgriežas komunāldienestā. Māju 
renovācijas programma ar Eiropas 
finansiālo atbalstu noslēgsies 2012. 
gada sākumā.”

Ar pārdomātu  
redzējumu

Ozolnieku novada domes saistošie  
noteikumi 17/2011 Grozījumi  
saistošajos 6/2010 „Ozolnieku novada 
sabiedriskās kārtības noteikumi”

Ziedojumi  
pensionāru un  
invalīdu eglītei

Novada sociālais dienests un 
pensionāru padome pateicas vi-
siem labvēļiem, sabiedrībām ar 
ierobežotu atbildību: 

– „Dreamway”, 
– „Poliurs”, 
– „Mežrozīte”, 
– „Dzars”, 
– „Uzars”, 
– „Auto Kada AJ”, 
– „Astarte - Nafta”, 
– „Konstants”, 
– „Rotors”, 
– „Spars”, 
– „Jelgavas tipogrāfija”, 
– „Prestižs RKS”, 
– „Agro - Vita”, 
– „Bairons LBC”, 
– „Latflora” un 
– IK „Rešetilovs un Co”.

Kā rīkoties?
Es, protams, piekrītu, ka ir gan 

nepatīkami, gan kaitīgi veselībai 
elpot cigarešu dūmus. Var jau būt, 
ka šis novada domes lēmums ir pa-
reizs. Es līdz šim biju pārliecināta, 
ka pieauguši, labi audzināti cilvē-
ki spēj komunicēt un vienoties 
savā starpā. Bet galvenais, kāpēc 
rakstu, gribētu saņemt atbildi uz 
jautājumu, kā rīkoties tagad,kad, 
nobijušies no soda maksāšanas, 
kaimiņi smēķē tualetē un loga 
aizvēršana vairs nevienu neglābj 
no cigarešu dūmu smakas? 

 Evita,  
 Ozolnieku iedzīvotāja

Diskusija



2011. gada decembris 3.lpp.

Par savu dzimtu stāstīt tur-
pina Ivars Birkāns no Cenu 
pagasta „Dumpjiem”.

- Mana tēva vectēvs Janis Birk-
hans baronlaikos ieguva zemi pie 
Biržiņas upes tilta.

Zemnieki ziemā izstrādāja mežu, 
veda kokus pa Biržiņas upes ledu. 
Pusceļā apmetās nakšņot. Janis, 
gudrs vīrs būdams, ātri aptvēra 
vietas izdevīgumu un tur uzbūvēja 
Dumpukrogu, (nevis Dumpjukro-
gu!).

Apkaimē gan bija ļoti daudz purva 
putnu dumpju jeb ūdens vēršu, kas 
īpatni bauro. Kroga turēšana zem-
nieksētai deva papildus ienākumus.

Jaņa dēls, arī Janis, apprecēja 
emburdznieci Annu, turpināja saim-
niekot.

Ģimenē piedzima mans tēvs Pē-
teris, tad māsa Paulīne, ko apprecēja 
kaimiņu mežsargs, igaunis, uzvārdā 
Luters.

Mans tēvs skolojās Ozolpils četr-
gadīgajā skolā – tam laikam tā bija 
solīda izglītība, tāpēc viņš vēlāk dar-
bojās pagasta valdē. Jelgavā, Annas 
baznīcā tēvs kā pērminderis kalpoja 
izslavētajam mācītājam Ķūlītim. 
Dalbes baznīcā tēvs dziedāja korī. 
Viņš bija ļoti sabiedriska personība ar 
visai filozofisku skatu uz dzīvi.

Mājās valdīja matriarhāts. Mana 
māte, augumā pusotra metra, dzīves 
smagumu iznesa uz saviem pleciem. 
Saimniecībā nebija kalpu, iztika pašu 
spēkiem.

Ģimenē piedzima 6 bērni: 3 dēli un 
3 meitas. Es piedzimu mājā, kas jau 
bija pārsaukta par „Dumpjiem”.

24 gadu vecumā nomira mana 
vecākā māsa Skaidrīte. Vidējo brāli 
Elmāru, leģionāru, Kurzemes katlā 
smagi ievainoja trīs dienas pirms 
Vācijas kapitulācijas. Abi mani brāļi 
karoja slavenajā 19. Latviešu divī-
zijā.

Ģimenē godā bija nacionālas vēr-
tības, savas tēvzemes patriotisms. 
Tādā garā tikām audzināti arī mēs, 
bērni.

Par sevi varu sacīt – biju īsts 
zibeņzellis! Neviens mani nevarēja 
noturēt! Šūpulī Laimes māte man 
bija ielikusi pietiekami daudz dotu-
mu: ķērienu zīmēt, dziedāt, muzi-
cēt, taču vistuvāk sirdij bija sporta 
spēles, vieglatlētika. Tur par citiem 
biju pārāks! Saprotams, ka meiteņu 
pielūgsmes man netrūka! 

Krass likteņa pagrieziens: 17 gadu 
vecumā, jaunības plaukumā, paliku 
par invalīdu. Saslimu ar bērnu trieku. 
No varoņa, izcilnieka – invalīds ... Tad 
arī pārvērtēju savu dzīvi. Atmiņā vēl 
šodien saglabājušies skolas inspek-

Dzimtas mājvietu 
izveidoja tēva 
vectēvs

tora vārdi; „Tādā mežā, lauku skoliņā 
– un tāds talants zīmēšanā!”

Jau minēju, ka no Dumpukroga 
laika gaitā izveidojās māju nosau-
kums „Dumpji”. Taču pārvērtības 
ir notikušas arī ar dzimtas uzvārdu. 
Birkāns izskan ar visai latgalisku 
nokrāsu, kaut patiesībā ar Latgali 
dzimtai nav nekāda sakara. Gandrīz 
droši var apgalvot, ka uzvārdu devis 
barons pa savai vācu „vīzei”.

Slimību uzveicu! Iedzimtā vitalitā-
te un sportiskais organisms nospēlē-

ja savu. Un atkal sportoju!
Savu darba mūžu esmu aizva-

dījis kā celtnieks. Bez augstākās 
izglītības un partijas biedra kartes 
iekļuvu priekšniekos. Manā vadībā 
tika uzbūvēts Vissavienības „Lauk-
tehnikas”  paraugkomplekss  55 ha 
platībā. Pamati tika ielikti „Latvijas 
Keramikai” Rīgas šosejā.

Kurš Cenu pagasta iedzīvotājs 
nezina Jaunzemju kapsētu? Tiem ar 
manu dzimtu ir vistiešākais sakars. 
Par to pastāstīšu turpmāk.

Pēteris un Emma Birkāni

Gadījumu ar Ozolnieku pa-
gasta vecāko 1913. gadā ap-
raksta „Jaunākās Ziņas”.

Pavisam grūti nākas avīzēs rakstīt 
un nostāties pret latviešu valodas 
beztiesisko stāvokli krievu valdīša-
nas laikā. Ja to nevar darīt principālos 
rakstos, redakcija tomēr patieso 
stāvokli cenšas parādīt atsevišķos 
gadījumos, neieņemot savu stāvok-
li. Ozolnieku pagasta vecākais S. 
liedzas uzrādīt konduktoram savu 

biļeti, aizbildinādamies, ka neprotot 
krievu valodu, kurā viņu uzrunājis 
konduktors. S. ierakstījis sūdzību 
grāmatā žēlošanos par konduktoru. 
Savu sūdzību viņš rakstījis latviešu 
valodā un uzsvēris, ka viņam nemaz 
neesot jāzina krievu valoda un ka 
konduktors rīkojies nelikumīgi, 
likdams viņu izsēdināt no vilciena, 
kāpēc viņš nokavējis savas amata 
darīšanas Karlsbādē. Par ietiepīgo 
pagasta vecāko paziņots viņa priekš-
niecībai. 

Iz vēstures annālēm

Ietiepīgais pagastvecis
Ar kādām domām sākt dzī-

vi jaunajā gadā?

Varbūt noder šādi 30.gadu ie-
teikumi.

• Iemācies pārvarēt savu kūtrī-
bu! Šī slimība ir ārstējama.

• Piespied sevi uzsākt darbu – 
tad nāks arī tālākais. Nekad nevil-
cinies sākt!

• Pieradini sevi pie darba – pār-
vērt to paražā! Katras darbības 
sistemātisks atkārtojums ar laiku 

pārvēršas paražā.
• Iedves ticību sev, izkop savu 

gribas spēku kā stiprāko ieroci 
kūtrības pārvarēšanai!

• Taupi un attīsti savu fizisko ve-
selību un spraigumu! Jo lielāks būs 
tavu spēku krājums un spraigums, 
jo pilnīgāks būs to atraisījums un 
pilnīgāka tava laime.

 
 L. Ausējs, 
 „Ceļi uz laimi”, 1937. 

Lai laime būtu pilnīgāka

Cik lielā mērā valstu iedzī-
votāji ir optimisti vai pesimis-
ti, domājot par rītdienu?

Pētījumu veica Globescan insti-
tūts Kanādā. 

Ko pierādīja kanādiešu zinātnieki?
Paradoksāli, bet tieši bagātākās 

pasaules valstis – Japāna, ASV un 
Francija ir vispesimistiskākās.

Tikai mazliet drūmāk rītdienā 
veras vācieši, salīdzinot ar filipī-

niešiem.
Īpašu pārsteidzošu optimismu 

pauž   ...  nabadzīgās Nigērijas ie-
dzīvotāji.

Ķīnieši, indieši un krievi samieri-
nās – kā būs, būs ...

Optimisms vai pesimisms? Iedzīvotāju pozitīvisms (procentos)

Avots: Der Spiegel
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Ozolnieku novada domes 
saistošie noteikumi „Rek-
lāmas un citu informatīvo 
materiālu saskaņošanas un 
izvietošanas kārtība” ir sais-
toši visiem reklāmas izvieto-
tājiem.

Tiesības izvietot reklāmu, izkārt-
ni un citus informatīvos materiālus 
ir personām, kuras rakstiski sa-
skaņojušas to izskatu un izvieto-
šanu (skici vai projektu) novada 
būvvaldē.

Izvietojot reklāmu un citus infor-
matīvos materiālus, jāievēro MK 
noteikumi, kas nosaka informācijas 
izvietošanas kārtību, Valsts valdoas 
likums, Reklāmas likums un citi 
normatīvie akti.

Reklāmas nesēji pēc to saskaņo-
šanas beigām vai pēc uzņēmuma 
darbības laika beigām jānoņem 7 
dienu laikā. Īslaicīgā reklāma jā-
noņem 3 dienu laikā pēc notikušā 
pasākuma.

Mainot reklāmu, nepieciešama 
saskaņošana ar novada būvvaldi.

Persona, kura vēlas izvietot rek-
lāmu vai izkārtni, iesniedz novada 
būvvaldē iesniegumu.

Par noteikumu neievērošanu 
ir paredzēta administratīvā atbil-
dība.

Domes saistošie noteikumi ir 
pieņemti 2011. gada janvārī.

Noteikumu 6.1. punkts paredz: 
visas iepriekš izvietotās reklāmas 
jāsakārto atbilstoši šo noteikumu 
prasībām.

Novada būvvaldes vadītājas Ine-
ses Teivānes komentārs:

- Noteikumi izstrādāti, lai rek-
lāma, izkārtne, afiša u.t.t pildītu 
komerciāla rakstura funkciju, vien-
laicīgi neatstājot novārtā vizuāli 
estētisko misiju kā pret ēkas arhi-
tektūru, tā arī pret iedzīvotāju.

Pārvietojoties pa Rīgas ielu, 
nevar nepamanīt 20. namu, īpaši 
nepievilcīgu objektu. Ēku raksturo 
sadrumstalota arhitektūra, izkārtņu 
haotiskums. Uz nama izvietotas 
17 dažāda rakstura, materiāla iz-
kārtnes, kuru informācija ne visos 
gadījumos atbilst realitātei.

Rīgas 20 nama priekšā ir sadru-
pušas betona plāksnes. Tās bojā 
gan kopskatu, gan apgrūtina pār-
vietošanos. Trūkst augu, zaļumu, 

kas piedotu dzīvīgumu.
Atrast attiecīgo iestādi pēc norā-

des nav tik vienkārši.
Par nevērību liecina mājas īpaš-

nieka – firmas „Melces” – izbalēju-
sī, grūti izlasāmā izkārtne.

Vienā namā izkārtnēm ir jāizvē-
las līdzvērtīgus materiālus.

Ceru, ka domes saistošie no-
teikumi, kas liek par pienākumu 
sakārtot reklāmu vai to demontēt, 
situāciju uzlabos.

Kā labu paraugu varu minēt iz-
kārtni „Hokeja pasaule”.

Te informācija korektām arhitek-
tūras formām pielāgota gan saturā, 
gan pievilcīgā vizuālā izpildījumā. 
Lietišķi un gaumīgi.

P.S. Saistošo noteikumu izpildei 
„OA” pievērsīsies arī turpmāk.

Respektēsim saistošos  
noteikumus par reklāmu!

Vide

Reklāmas un citu informatī-
vo materiālu saskaņošanas un 
izvietošanas kārtību Ozolnieku 
novadā nosaka novada domes 
saistošie noteikumi, kas balstās 
uz likumu „Par pašvaldībām” 
un „Reklāmas likumu”.

Saistošie noteikumi reglamentē 
dažāda veida informatīvo materiālu 
projektēšanu, saskaņošanu un iz-
vietošanu novada administratīvajā 
teritorijā.

Nolūkā pārliecināties, kā tiek ie-
vēroti šie saistošie noteikumi, reidā 
devās novada būvvaldes speciālisti 
un „OA”.

Būvvaldes priekšnieka vietnie-
ka Antona Rampāna kopiespaids: 
„Ozolniekos ir daudz fiziski un mo-
rāli novecojušu reklāmu, izkārtņu 
un sludinājumu. Vairākas firmas ir 
nomainījušas adreses, bet vecās no-
rādes palikušas.

Ļoti liela ir atšķirība dizainā – ir 
reklāmas, kas grūti uztveramas, sa-
lasāmas ar pūlēm.

Lielākais pārkāpums – patvaļība. 
Noteikumi ir saistoši visiem reklāmas 
un cita informatīvā materiāla izvie-
totājiem. Tiesības izvietot reklāmu 
fiziskām un juridiskām personām ir 
tikai tad, ja ir rakstisks saskaņojums 
par to izskatu un izvietošanu (skice 
vai projekts). Šis nosacījums daudz-
viet tiek ignorēts”.

B ū v -
v a l d e s 
vadītājas 
a rh i tek -
tes Ineses 
Teivānes 
skatījums 
ir detali-
zētāks:

„ P i e -
mērs par reklāmas uztveri. Uz Bal-
tijas Starptautiskās akadēmijas ēkas 
izvietotās gaismas izkārtne dienā ir 
grūti salasāma, kaut reklāma ir izstrā-
dāta radoši, interesanti. Diemžēl rek-
lāma nepilda izkārtnes pamatfunkciju: 
informēt iedzīvotājus par piedāvāto 
pakalpojumu.

Pretstats ir SIA „DMVN” informā-
cija Rīgas ielā 20c. Salona „Le Mond” 
reklāma – askētiska, korekta, ļoti labi 
uztverama no liela attāluma.

Lielākā sāpe – nams Rīgas ielā, kur 
atrodas SIA „Melces” un vēl daudz 
dažādu firmu un veikalu, arī pirts un 
kafejnīca. Mājas arhitektūras veidols 
nav pateicīgs reklāmas izvietošanai.

Firmām, kas tur atrodas, ir grūti 
izvietot gaumīgu, labi saskatāmu in-
formāciju, bet tas neattaisno paviršu, 
izbalējušu reklāmu, kāda, piem., ir 
SIA „Melces”. Sliktākais, ka visām 
firmām nav vienota reklāmizveides 
kompozicionāla risinājuma.

Saskaņojuma ar būvvaldi nav firmai 
„Deiwoss” Eglaines ielā 13c. Ražotne 

patvaļīgi „izdekorējusies” ar 
veselu rindu reklāmu, tostarp 
ar pavisam nesen izvietotu, 
acīs krītošu, no liela attāluma 

redzamu, dzeltenu plāksni.
Jau sen pagastā nav kvadraciklu 

trases, bet lielizmēra reklāma ar pa-
reizrakstības kļūdu joprojām atrodas 
izcilā vietā – iepretim tautas namam. 
Turpat skatāma ir SIA „Mauriņa” 
informācija ar norādi, ka pēc 150 
metriem augstskolas virzienā var 
iegādāties sēklas, dārza inventāru 
un citu dārzkopībā nepieciešamo. 
Faktiski veikals atrodas pavisam citā 
virzienā – Rīgas ielā. Šī reklāma ir 
maldinoša.

SIA „Ritums”  izvietotā reklāma ir 
pazudusi, jo firma beigusi pastāvēt, 
taču neestētiskie metāla balsti ir 
palikuši.

Pašvaldības ēkas tuvumā kādas pri-
vātmājas teritorijā reklāma informē, 
ka tur tiek remontētas automašīnas, 

notiek komercdarbība, bet dokumen-
tācija nav sakārtota.

Minēju tikai nedaudz piemērus, kā 
tiek pārkāpti saistošie noteikumi.

Protams, ir arī pozitīvi paraugi. 
Uzteikt var „Zemgales meliorāciju”, 
SIA „RBS Skals” un „Rotoru” – stilis-
tiski pārdomātā kopīgā reklāma veido 
vienotu kompozīciju, atstājot iespēju 
reklāmas papildinājumam.

Ozo halles sporta veikala reklāma ir 
lieliski pamanāma, iekļaujas koptēlā, 
reizē saglabājot sava logo krāsas.

Aicinu visus, kuri nodomājuši iz-
vietot reklāmas, vispirms iegriezties 
novada būvvaldē.

Atbilstoši saistošajiem noteiku-
miem ir jāveic arī reklāmu pārskaņo-
šana izmaiņu gadījumā.”

 Anna Veidemane

Kad reklāma ir kā malduguns
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Gads starptautiskajā sadar-
bībā pagājis ļoti veiksmīgi. 
Gandrīz katrai novada izglī-
tības iestādei ir sadarbības 
partneris ārzemēs. Ir iegūts 
Eiropas finansējums diviem 
lieliem Comenius projektiem. 

Teteles pamatskola projekta re-
zultātā ir ieguvusi draugus un 21 
tūkstoti eiro mobilitātēm aprīlī  uz 
Rumāniju un rumāņu grupas ēdi-
nāšanai šeit. Rumāņu skolēni kopā 
ar Teteles bērniem mācījās Latvijas 
ģeogrāfiju, angļu , latviešu un ru-

māņu valodu, mākslu un mājturību, 
piedalījās - Lāčplēša dienas un Valsts 
svētku pasākumos. Kopā ar rumā-
ņiem mūsu skolēni gāja lāpu gājienā 
Jelgavā, skatījās militāro parādi Rīgā, 
salūtu Jelgavā, bija Ložmetējkalnā, 
‘’Mangaļu ‘’ muzejā. Tās bija īstas 
netradicionālas vēstures un piede-
rības apziņas veidošanas stundas. 
Mārtiņa dienā mijās latviešu tautas 
tradīcijas ar rumāņu dejām. Visam 
pamatā draudzība, spēja cienīt citas 
valsts kultūru un vēlme sadarboties, 
bet skolotājiem un skolas vadītājiem 
-  profesionālās pieredzes apmaiņa.

 Pirmsskolas izglītības iestādes 
‘’Zīlīte’’, Ozolnieku vidusskolas, 
Garozas pamatskolas un Ozolnieku 
vidusskolas Attīstības fonda skolotāji 
ir atgriezušies no Vācijas –Nordhau-
zenas, ar kuras pašvaldību novada 
domei ir kopējs projekts. Skolotāji 
vēroja mācību procesu vācu skolā, 
iegūstot pieredzi bērnu sagatavošanā 
pārejai no pirmsskolas uz skolu.

Ozolnieku vidusskolai turpinās 
projekts ’’Kultūras kokteilis’’ , kur 
kopā strādā latviešu, turku, rumāņu, 
portugāļu bērni. Skolēni iepazīstas ar 
dažādu valstu tradīcijām, kultūru.

Ozolnieku vidusskolā asistentūras  
projekta rezultātā vācu un angļu va-
lodu mācīja skolotāja no Vācijas. Tā 
ir lieliska iespēja izglītības iestādēm, 
kuras nevar nodrošināt svešvalodu 
skolotājus!

Aizvadītajā gadā no 6 iesniegtajiem  
skolotāju profesionālās kvalifikācijas 
projektiem ārzemēs uzvarēja pieci. 
Skolotāji pilnveidoja savu meistarību 
Austrijā, Anglijā, Vācijā, Itālijā.

Māra Pūre, 
novada starptautisko izglītības 

projektu koordinatore

Izglītības iestāžu starptautiskā sadarbība

Pavisam drīz  Eduarda 
Grundmaņa vārds izskanēs 
ārpus Latvijas – to deviņga-
dīgajam Ozolnieku novada 
vokālistam nodrošina žūrijas 
vērtējums divos starptau-
tiskos konkursos, kur abos 
iegūts Grand Prix. Bet 
kādudien... Vai Egils 
Siliņš nebūtu labs 
paraugs, kā iekarot 
visus vadošos pa-
saules opernamus? 
Jo vairāk tāpēc, ka 
viņa vokālā pedago-
ģe Evija Lagzdiņa ir 
operdziedātāja.

Deviņgadnieka mākslas 
ceļa CV šķiet gluži neticams. 
2011.gadā - 18 konkursi! Kopu-
mā – 5 Grand Prix un visos – 
pašā „spicē”! Pēdējais jauno 
izpildītāju konkurss „Eņģeļu 
balsis” notika decembrī. 
Atkal 1.vieta!

Zēna balss plašais diapa-
zons un pievilcīgais tem-
brs izpaudās jau Ozolnieku 
bērnudārzā „Zīlīte” un an-
samblī „Nianse”. „Elejas 
Cālis 2009” bija viņa pirmais 
konkurss un 1.vieta.

Pēc tam – viens vienīgs triumfa 
gājiens!

Kā tas panākts, vislabāk to zina 
zēna vecāki Ieva un Ainārs un 
audzēkņa vokālā izglītotāja E. Lag-
zdiņa. Kopīgs, mērķtiecīgs darbs, 
izpratne, milzu ieinteresētība un 
pašaizliedzība no vecāku puses – 
taču tas būtu cits stāsts.

Vai visa dzīve Eduardam ir skola 
un dziedāšana?

- Eduard, kā tas nākas, ka 
neapmeklē mūzikas skolu?   

- Es mācos aka-
dēmisko dziedā-

šanu. Tas ir visu 
mūzikas žanru 
pamats.  Mani 

skolotāja Lagzdi-
ņa māca kā so-

listu, bet 
solista 

d z i e d ā -
jums at-
šķiras no 
kora vai 
ansambļa 
dziedāša-
nas tehni-
kas. Drīz 

vien apgūšu kādu mūzikas instru-
menta spēli.

- Uz ko tu tiecies?
- Gribu dziedāt uz ļoti lielas 

skatuves, lai mani sadzird visa 
pasaule.

Divas reizes nedēļā eju pie sko-
lotājas, bet piecas dienas, vismaz 
stundu, kopā ar tēti gatavojam 
mājas darbus.

- Kura konkursa balva tev 
liekas īpaša?

- „Noras Bumbieres fonda jauno 
vokālistu konkursā 2011” ieguvu 

gan Grand Prix, gan skatītāju sim-
pātiju balvu. Mājās pārvedu īpaši 
skaistu mākslas darbu no akmens.

- Vai zini, kas ir lampu dru-
dzis?

- Zinu, bet es esmu drošs. Man 
patīk lielas zāles un plašas skatu-
ves. Pašā pirmajā konkursā, atceros, 
gan bija satraukums. Konkurss „Eņ-
ģeļu balsis” notika Mežotnes pilī. 
Tur bija ļoti nopietna žūrijas komi-
sija. Bijām pāri par 100 dalībnieku. 
Kļuvu konkursa laureāts. Dziedāju 
dziesmu „Divi eņģeļi” no „Putnu 
balles” repertuāra. Es gandrīz ne-
tiku nost no skatuves - aplausi bija 
vētraini un ilgstoši. Aktrise Agnese 
Zeltiņa, konkursa vadītāja, atzinās, 
ka nespējot parunāt.

- Ko tu gribēji ar dziesmu 
pateikt?

- Dziedāju par cilvēku krietniem 
darbiem. Par labestību. Par eņģe-
ļiem. To, ko dziedu, es iztēlojos, 
iedziļinos saturā. Vēl mana īpašā 
dziesma ir R.Paula „Atdziedi, dvē-
sele”, kas nav vienkārša, jāspēj tikt 
galā ar augšējām skaņām.

- Tu mācies Ozolnieku vidus-
skolā 3.a klasē. Kas tev patīk? 
Skolā? Mājās?

- Sports un matemātika. Auto-
braukšana.

- Deviņu gadu vecumā?
Patstāvīgi vadu auto no 8 gadu 

vecuma. Braucu ar SAAB, Peugeot 
– 307, Audi un citām mašīnām 
slēgtās trasēs.

- No kurienes šis azarts? Ie-
spējas?

- Mani abi vecāki ir autobraukša-
nas instruktori. Tētis ir Latvijas Pro-

fesionālo autoskolu un instruktoru 
federācijas valdes priekšsēdētājs.

Vēl mēs abi ar māsiņu Megiju, ku-
rai ir 7 gadi, piedalāmies starptau-
tiskajās sacensībās „Velo drošība”. 
Varbūt tikšu līdz Eiropai...

- Ziemassvētki, jaunā gada 
sagaidīšana. Vai mājās tiek 
dziedāts?

- Mūsmājās dzied visi. Kad esam 
pie radiem, tad ir varena dziedāša-
na! Daudzi spēlē dažādus mūzikas 
instrumentus. Ziemassvētkos skan 
Ziemassvētku dziesmas.

Pērnajā ziemā jauno gadu sagaidī-
jām uz slēpēm. Šoziem sniega nav.

- Kādu dāvanu tu vēlētos svēt-
kos saņemt?

- Ļoti lielu lego komplektu.

Grundmaņu ģimenes mājā ir 
vesela kolekcija dažādu balvu, ko 
pelnījis parasts un reizē tik nepa-
rasts zēns Eduards. Nav šaubu, 
ka itin drīz tētim plauktus nāksies 
paplašināt.

 Anna Veidemane 

Eņģeļa balss triumfs
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Novada jauktais koris „Līga” 
piedalījās XVIII starptautiska-
jā Stasys Šimkus koru konkur-
sā Lietuvas pilsētā Klaipēdā 
un ieguva trešās pakāpes dip-
lomu jaukto koru grupā. 

Konkurss tika organizēts par godu 
lietuviešu komponista un gleznotāja 
Mikalojus Konstantīna Čurļoņa 
piemiņai. Tādēļ jauktajiem koriem 
konkursa programmā bija obligāti 
jāiekļauj viņa skaņdarbs „Kyrie”, 
kas ir tehniski sarežģīts un kura 
izpildīšana ikvienam korim ir liels 
izaicinājums. 

Piedalīšanās tik augsta, profesio-
nāla līmeņa konkursā ir pirmais un 
augstākais Ozolnieku kora sasnie-
gums ārpus Latvijas robežām, par 
ko apmierināti ir gan dziedātāji, gan 
kora diriģente Inta Zakenfelde. Viņa, 
gatavojot kolektīvu konkursam, 
veltīja savu brīvo laiku un enerģiju 
un jau kopš vasaras sākuma, kad 
ierasti visi dodas atvaļinājumos, 
nepārtraukti strādāja un aicināja uz 
mēģinājumiem. Brīžam mēs, koristi, 
nevarējām saprast, kāpēc tik bieži 
notiek mēģinājumi un koncerti, un 
gribējām atpūsties, taču diriģente 
neatlaidīgi turpināja strādāt, par ko 

Piedalījāmies starptautiskajā  
koru konkursā

tagad mums visiem liels prieks. 
Turklāt trešās pakāpes diploms 
liecina par to, ka korim jāturpina 
attīstīties.

Paldies diriģentei par to, ka ticēja 
mūsu spējām pat tad, kad mēs paši 
tām neticējām.

Milzīgs paldies arī tautas nama 

direktorei Ritai Baronai un novada 
domei par sniegto atbalstu!

 Koriste Lana Janmere

Novada deju kolektīvs „Zem-
gaļi” nosvinējis piecu gadu 
pastāvēšanas Saulgriežus.

Vizuālā atskaite bija deju solis un 
spilgtākie piedzīvojumi attēlos uz 
ekrāna.

Ozolu vārdam latviskās dejas 
pasaulē ir pamatvērtība – mūžībā aiz-
gājušā Viļa Ozola iesākto turpina dēls 
Uldis Ozols, „Zemgaļu” vadītājs.

Niansēts dejotāju meistarības 
izvērtējums lai paliek horeogrāfu 
spalvai! Retrospektīvā koncerta 
skatītāji ar atsaucību neskopojās! 
Vieglums, graciozitāte...

Bet pamatu pamatā – vadītāja 
kopskats un neskaitāmi mēģinājumi, 
kuros lijuši sviedri. Atalgojums – 
atzinība deju skatēs, Deju svētkos, 
koncertos dzimtenē un ārpus tās.

Koncerta gaitā negaidīti „uzplau-
ka” mazas „ieviņas”. Bērnu deju 
kolektīvu „Ieviņa” arī vada Ozolu 

dinastijas pārstāve – Līga Ozola. Ma-
zie dejotāji apliecināja, ka būs cienīga 
dejotāju maiņa.

Par jauno dejisko sniegumu atzinī-
bu izsacīja novada domes priekšsēdē-
tājs Māris Ainārs.

Starp daudziem apsveikumiem bija 
arī dziedošo valgundnieču asprātīgā 
dižošanās ar savu novadu. Ansambli 
vada Guntra Minkevica, kas ir arī 
„Zemgaļu” koncertmeistare. Tieši 
tas raisīja zināmas pārdomas. Ilgus 
gadus Cenu ļaudis varēja lepoties ar 
ansambli „Oļi”, kādugad pat vislabāko 
Latvijā. Vienmēr skatēs izcilniekos 
bija Ozolnieku „Madara”. Talantīgā 
mūziķe Guntra Ozolniekiem brauc 
garām uz kaimiņnovadu, kur dziedāt 
vēlas nepilns ducis sievu. Bet Ozol-
nieku novadā ir tik daudz muzikāli 
skolotu un lielisku balss īpašnieču un 
īpašnieku... Kāda būtu atbilde?

 Anna Veidemane

Saulgrieži  
5 gadu garumā
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Pazīstamais retro spēkratu 
kolekcionārs Alfreds Zamoc-
kis kārtējo reizi drīz pārsteigs 
sabiedrību, demonstrējot savu 
jaunieguvumu.

Vācijā, šķiroties no „amerikāņa”, 
ir iegūts Anglijā 1927.gadā ražots 
divcilindru motocikls „Douglas 
EW-350”.

A.Zamockis: „Šī retuma dvēsele ir 
ļoti trausla, braucamais ir kaprīzs.

Reti sastopams ir šāds cilindru 
izvietojums: pirmais cilindrs izvirzīts 

uz priekšu, otrs – uz aizmuguri.
Sarežģīta ir karburatora konstruk-

cija, piemēram, ļoti daudz ir smalku 
urbumu. Eļļošanas sistēmā ir divi 
krāni un speciāls, ar roku darbināms 
eļļas sūknis.

Priekšējam starmetim uz aizmu-
gurējā numura apgaismojuma lampa 
tiek darbināta ar acetilēna gāzi, kas 
veidojas speciālā tvertnē, kur ieber 
karbīdu un ielej ūdeni. Šo maisījumu 
aizdedzina ar sērkociņu. Jau tagad 
varu iztēloties, kas notiks tehniskās 
apskates laikā. Kad amatvīri man 

Tehnisko apskati  
bez sērkociņiem  
neiziet

Valija Reiniece ar „OA” starp-
niecību vēlas izteikt sirsnīgu 
paldies senioru deju kolektīvam 
„Garroze”, īpaši vadītājai Maijai 
Medinikai par apsveikumu viņas 
lielajā dzīves jubilejā.

Mīļiem vārdiem esot pievienojies 
arī dejisks pārsteigums, nodejots ticis 
arī „Aleksandra valsis” – sevišķi tuvs 
jubilāres sirdij. 

V.Reiniece: „Deju kopa neaizmirst 
pagasta vecos ļaudis: gan apsveicot 
gada dienās, gan ielūdzot klubiņā. Ļoti 
cilvēciska, iejūtīga attieksme, nebūt ne 
tipiska šodienai.”

Valsis... jubilejā
Imigrācijas likuma grozījumi 

paredz izsniegt termiņuzturē-
šanās atļauju ārzemniekiem 
apmaiņā pret ieguldījumiem 
vai īpašumiem Latvijā.

Likums paredz, ka termiņuzturēša-
nās atļauju ārzemniekiem ir tiesības 
pieprasīt vairākos gadījumos.

Termiņuzturēšanās atļauju uz 

laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, 
var lūgt arī gadījumos. ja ārzem-
niekam pieder viens vai vairāki 
nekustamie īpašumi ārpus Rīgas vai 
republikas pilsētām, ja nekustamo 
īpašumu kopējā vērtība ir ne mazāka 
par 50 000 latu.

Šāda tendence ir novērojama arī 
novadā. Kā izskaidrot ārzemnieku 
vēlmi doties uz Ozolniekiem no 

vairākām postsociālisma valstīm un 
tālām zemēm?

Uzņēmējs Jānis Uzars: „Ārzem-
nieki ir iegādājušies dzīvokļus arī 
„Iecavkrastos”. Viņu mērķis – inves-
tēt naudu un iegūt atļauju uzturēties 
ES. Pārsvarā pircējiem nav nodoma 
iegādāties dzīvokli, lai šeit dzīvotu. Ir 
gadījumi, kad jaunais īpašnieks pērk 
dzīvokli ar visiem īrniekiem.”

Ārzemnieki – novada iedzīvotāji?

Ozolnieku pagasta Rīgas ielas 8. 
mājas iedzīvotāji izsaka 

pateicību SIA “Ozolnieku KSDU“ 
sanitārijas inženierim  

Raitim Redeliņam, pa atsaucību, 
profesionalitāti. 

Mājas Rīgas ielā 8 ūdens spiediens 
bija zem katras kritikas - ja pa vienu 

krānu tika ņemts ūdens, tad otrā 
ūdens vairs nebija. 

Vairāk kā pusgadu iedzīvotāji klau-
vēja pie atbildīgo darbinieku durvīm, 
pretī saņemot dažādas atrunas, līdz 

brīdim, kad jautājuma risināšanā 
iesaistījās R.Redeliņš. Neskatoties 
un to, ka darba laiks bija beidzies, 

R.Redeliņš atbrauca un profesionāli 
novērsa bojājumu.  

Liels viņam par to paldies.
Novēlam, lai SIA “Ozolnieku 

KSDU“ būtu vairāk tādu darbinieku!

Rīgas ielas 8. mājas iedzīvotāji

Izsakām sirsnīgu pateicību Ozol-
nieku vidusskolai un baptistu drau-
dzei par sarūpētajām Ziemassvētku 

dāvanām.
Tās saņēma novada trūcīgās ģime-

nes ar bērniem.
Visām ģimenēm novēlam saticību 

un prieku 2012. gadā!

Novada sociālais dienests

palūgs ieslēgt „moča” apgaismo-
jumu, vispirms es kabatā meklēšu 
„špickas”.

Motocikla vizuālais iespaids ir pie-
tiekami efektīvs – ķeburaina forma 
ar daudziem ventiļiem, šļūtenītēm, 
caurulītēm un citiem knibulīšiem.

Latvijā šādas modifikācijas ”Doug-
lasu” nav, tas ir vienīgais eksem-
plārs!

Ozolnieku retromīļi aplūkot dižcil-
tīgo „angli” varēs jau pavasarī.”

 Anna Veidemane

Ziemassvētku balles novadā 
ir gaidīts notikums. 

Novada vadītāja Māra Aināra 
vēlējums novada senioriem: būt ve-
seliem, enerģiskiem, atrast meklēto 
un saglabāt iegūto.

Ozolnieku seniorus iepriecināja 
muzikālā teātra „Nianse” paši jau-
nākie mākslinieki.

Niķīgajai princesei Mākslinieks 
pavēra brīnumjauko krāsu pasauli. 
Dziedātāju uzburto krāsu gleznu 
papildināja... leļļu teātris. Teātra 
vadītāja Ingūna Lipska katrā uzvedu-
mā pierāda savu jaunradi, veiksmīgi 
apvienojot mūziķes, dzejnieces un 
režisores talantu.

Ar tik pat lielu atsaucību koncertu 
Ānē noskatījās vietējie ciema ļaudis, 
kas no sirds priecājās par Ozolnieku 
Mūzikas skolas audzēkņu skaistajām 
melodijām un Teteles pamatskolas 
skolēnu dejisko daudzveidību.

Ko novada pensionāri vēlas sagai-
dīt no jaunā gada?

Visvairāk – saticību valstī, ģimenē, 
Latvijas izaugsmi. Lai aizbraucēji no 
valsts rod ceļu atpakaļ. Lai Latvijā 
tautas dzīvotu saticībā.

Ānenieki nepie-
mirsa izsacīt no-
vada pašvaldībai 
lielo paldies par 
lielisko dāvanu – 
centra ielas un iet-
vju sakārtošanu. 
Viņi joprojām lolo-
jot sapni – lai Ānē 
būtu pirts... 

Silvijas pārliecība: „Sūdzēties par 
dzīvi? Tā būtu Dieva zaimošana!” 
Lidijas dzīves gudrība: „Būsim opti-

Dzīvot ar labām domām

misti! Dzīvosim ar labām domām!”

 Anna Veidemane



14.01. plkst.14 leļļu mūzikls Rīgas Leļļu teātrī  - Mar-
garitas Stārastes  “Ziemas pasaka“. Biļešu cena  -  Ls 5. 
Lūdzu pieteikties un samaksāt līdz  4.janvārim.
3.02. plkst.19 Dailes teātra izrāde “ Marlēna”. Biļešu 
cena - Ls 6.60. Lūdzu pieteikties un samaksāt līdz 5.jan-
vārim.
4.02. plkst.12 Nacionālajā teātrī ironisks stāsts  “Kapu-
svētku PR”. Biļešu cena - Ls 4.95. Lūdzu pieteikties un 
samaksāt līdz 8.janvārim.
Tel.informācijai - 29109265, 20349949, Anda

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»

Mīļi sveicam janvāra jubilārus!
Ja tās domas, ko tev veltu,
Visas puķēs pārvērstos,
Bagāts dārzs ap tevi zeltu,
Grimdams smaržu vīrakos.

Aizsaulē aizgājuši:

Vija Kļaveniece (1943)
Vilma Radžjus(1924)
Kazimirs Vasariņš( 1918)
Felicija Vekša(1929)
Lidija Aleksandrova(1931)
Dzintars Vecmanis( 1938)
Viktors Veisbergs(1921)

Feodora Ventlande(1921)
Gaida Zilberte(1937)
Tatjana Nazarova(1963)
Ņina Deordijeva(1923)

Imants Bolmanis
Velta Beraģe
Spodris Ezeriņš
Aina Reidzāne
Melita Rudzika
Anna Kozlova
Zinaida Mališeva
Irina Merkuševa
Marija Stolbunova
Vasily Tikhanov
Jadviga Andrejeva

Nellija Boča
Ilga Rūba
Monika Stermane

Salgales pagastā
Vija Puiškina
Ilmārs Vītols

Novada dome

8.lpp. 2011. gada decembris

Ozolnieku tautas nams 
ielūdz janvārī:
 10.01. plkst. 19. aicinām pievienoties Sandras 
Strēles „Gaismas stāstu” nodarbībai „Atver savu 
sirdi”. Gūstiet ticību un spēku sev! Dalības maksa: Ls 2 - Ls 4 (Atsauks-
mes par iepriekšējām nodarbībām - Rita Barona, tālr: 26525350) 
 14.01. plkst. 14. jaundzimušo bērniņu un viņu vecāku sveikša-
nas sarīkojums.   (Dzimuši no 2011. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 31. 
decembrim.) Ielūdz Ozolnieku novada dome.
 18.01. plkst. 18. jaunu dalībnieku uzņemšana vēderdejotājos. 
Tel. 2826975 (Marina).
 26.01. plkst. 19. Ozolnieku amatierteātra izrāde - komēdija 
Rejs Kūnijs „Bīstams pagrieziens”. Režisore Dace Vilne.  Izrāde 
pie kafijas galdiņiem. Ieeja: Ls 3 (Galdiņu rezervēšana un biļešu ie-
priekšpārdošana.)
 27.01. plkst. 19. Kaspars Antess un Dzintars Čīča koncertprog-
rammā „Atkal kopā”. Ieeja: Ls 3, pensionāriem, skolēniem Ls 2,50. 
(Biļešu iepriekšpārdošana.)

Jaunas iespējas!
• Janvāris - „ekspress” apmācību mēnesis deju studijai pieau-
gušajiem! 4 sestdienas, 4x2 stundas – salsa, bachata, valsis, tango. (7., 
14., 21., 28.01. plkst.10. – 12.) Dalības maksa pārim: Ls 8 (Pieteikšanās 
un informācija 2833830 (Santa), dejustudija@inbox.lv)
• 12.01. plkst. 19. Pilates - Jūsu iecienītā pasniedzēja Anete Kuiva 
atkal gaida nodarbībās! Tālr: 27808138
• 13.01. plkst. 18. Iepazīšanās lekcija „Art of living” jogas prak-
sei. Ieeja brīva. 
• „Art of living” jogas pamatkurss:  27.01. plkst. 18. – 21., 28., 
29.01. plkst. 10. – 15., 30.01. plkst.18. – 21. Ar iepriekšēju pieteikšanos! 
Dalības maksa: Ls 40, studentiem, pensionāriem Ls 25, atkārtotājiem 
Ls 10 (Plašāka informācija - www.artofliving.lv), Skolotājs Mārtiņš, tālr. 
29121939

(Info: www.ozolnieki.lv, tautasnams@ozolnieki.lv,  
tālr: 63050144; 26525350.

Biļešu iegāde Ozolnieku tautas namā P, T, C. 10 – 20)

Veidojam Ozolnieku novada fotostudiju!
Aicinām interesentus uz fotomeistarklasi! Vadītājs Juris 

Zēbergs. 20. janvārī no plkst. 17. – 19.30 seminārs. Fotogrāfija, 
kadra veidošanas principi, fototehnika, fotožanri, krāsas, kom-
pozīcija. (Līdzi personīgais fotoaparāts.) 21. janvārī no plkst. 
11. – 14.30 praktiskā nodarbība. Iemaņas darbā ar studijas 
apgaismojumu. (Līdzi personīgais fotoaparāts.)

Pieteikšanās līdz 15. janvārim 
pa e-pastu tautasnams@ozolnieki.lv

Fotokonkurss 
„Mans Ozolnieku novads”
Ozolnieku tautas nams sadarbībā ar biedrību „FotoOzo” ai-

cina piedalīties foto konkursā „Mans Ozolnieku novads”. 
Konkursā var piedalīties ikviens interesents bez vecuma 

un nodarbošanās ierobežojuma. (Nolikumu skatīt  www.
ozolnieki.lv). Bildes elektroniski sūtīt uz fotozo@inbox.lv  
līdz 15. janvārim. 

Pēc konkursa darbu iesniedzējiem būs iespēja darboties  
foto studijā. Konkursa labāko darbu autori katrā vecuma grupā 
saņems veicināšanas un simpātiju balvas! Info: t. 26525350, 
e-pasts: tautasnams@ozolnieki.lv

Pasākumi Salgales pagastā

Sieviete meklē darbu, 
jebkādu.

T. 29973027, 25601041

Daktere ar lielo burtu!
Daudzi novada iedzīvotāji droši vien vēl nezin, ka 

Ozolnieku novadā dzīvo dakterīte ne tikai ar zelta 
rokām, bet arī atsaucīgu un iejūtīgu sirdi. 
Ikviens bezpajumtnieka kaķītis vai cits dzīvs radījums 

atrod patvērumu viņas mājīgi iekārtotajā daktermājiņā līdz 
izdziedināšanai vai arī uz sterilizācijas laiku. 

Dakterīte Sintija Vidiņeviča pārsteidz ar savu profesiona-
litāti. Mans sunītis klīnikā ilgu laiku tika ārstēts no alerģijas 
ar antibiotiku un citu medikamentu palīdzību, kas ļoti skāra 
manu naudas maku, bet uzlabojumu sunīša veselībai nedeva. 
Daktere Sintija diagnozi uzstādīja momentāli – tā taču ir ze-
mādas ērcīte! Četras pareizas potes, un mans sunītis ir pilnīgi 
vesels. Liels paldies! Dakteres tālrunis ir 29793881. Esmu 
pilnīgi pārliecināts, ka nevienam netiks liegta palīdzība.

Mēs varam būt lepni, ka mūsu novadā dzīvo tādi speciā-
listi.

 Anrī un viņa saimnieks

Pēc lielajām pārmai-
ņām komandas sastāvā, 
treneru un nosaukuma 
maiņas Ozolnieku nova-
da lielā volejbola koman-
da „Poliurs/Ozolnieki” 
jau otro gadu pēc kār-
tas ir ieguvusi Latvijas 
Kausu.

Nekādi „vēji” vai „force 
major” nespēj iznīcināt volej-
bola auru, kas valda Ozolnieku 
sporta centra skatītāju tribīnēs 
un ir uzticīga „ozīšiem”.

Mūsu komandas līdzjutējiem 
nekad nav garlaicīgi. Ir iespē-
jams kārtīgi izmasēt plaukstas, 
nostiprināt balssaites, dot kār-
tīgu treniņu sirdspukstiem 

un vispār aizmirst par savām 
kaitēm. 

Neiztrūkstošā novada vadī-
bas un uzticīgo līdzjutēju klāt-
būtne spēlētājos ceļ atbildības 
sajūtu, rod papildenerģiju un 
pat pie zaudētas spēles dod 
spēkus uzvarai.

Pirmo reizi Ozolnieku lielā 
volejbola 44 pastāvēšanas gados 
„Poliurs/Ozolnieki” komanda 
izvirzīta Latvijas Gada balvas 
nominācijai. Tā ir lielākā atzinī-
ba volejbolam kā sporta veidam 
Latvijā. Ozolnieki patiesi var 
būt gandarīti un lepni.

Ir patīkami strādāt, ka ir tāds 
novada domes, ģenerālsponso-
ra SIA „Poliurs” un citu uzņē-
mēju atbalsts, kā arī  beidzot 

atzinība valsts mērogā.
Šajā sezonā vēl priekšā Lat-

vijas čempionāts un Schenker 
līgas otrais aplis. Nāciet, at-
balstiet! Centīsimies nepie-
vilt. Kopīgiem spēkiem viss ir 
iespējams.

 
 Rolands Baranovskis

Lielākā atzinība Ozolnieku volejbolam

Pirmie lauri
novada 
3. spartakiādē

Piecu vakaru ilgās cīņās 
50 dalībnieku konkurencē 
novada 3. spartakiādes zolītes 
čempiona godā  tika Rolands 
Zeltiņš ar 28 punktiem no 
„Kauguru” komandas. Ot-
rajā vietā stabili nostājās 
iepriekšējā gada zolītes kausa 
ieguvējs Laimonis Kalnets 
ar 26 punktiem no „Cen-
tra” komandas. Par trešo 
vietu līdzvērtīgi cīnījās 3 
dalībnieki. Tikai personīgie 
plusi (72) Ritvaram Baibam 
„Ozokalns” ļāva apsteigt  Jāni 
Golubevu (+33) „Centrs” un 
Maksimu Jefimovu (+ 25) no 
Brankām.   

Komandu vērtējumā 1.v. 
Centrs (141.punkti). Otro 
un trešo vietu dala Kauguri 
un Salgale ar (123). Ceturtā 
paliek Ozokalns (120). Tālāk 
seko Brankas (96), Ezer-
malas (92), Aizupes (69) un 
Tetelāne 27 punkti.

22. janvāri paredzēts tur-
nīrs novusā. Veselu mēnesi 
līdz turnīram bez maksas jūsu 
rīcībā ir Ozolnieku sporta 
centra jaunizveidotā novusa 
zāle. Nepalaidiet garām izde-
vību!  Gaidām visus un tādā 
pat kuplā skaitā kā zolītē!

Irēna Leitēna, 
spartakiādes galvenā 

tiesnese 


