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Gadu mija ir vērtējuma laiks. 
Kādi darbi veikti, kas līdz galam nepadarīts, kas no jauna uz-

sākams.
Valstī, lai cik lēni un grūti, pamazām atjaunojas saimnieciskā 

augšupeja. Būsim gandarīti, ka grūtais laiks izturēts!
Mūsu novada izaugsmi un rītdienu varam skatīt ielās – cik 

daudz ir jauno māmiņu ar mazuļiem ratiņos! Tāpēc pašvaldība 
gādā, lai bērnudārzos vistuvākajā laikā nebūtu rindu, tiek domāts 
par brīvpusdienām skolēniem, peldētprasmi pirmklasniekiem, 
par jauniešu centriem ciemos.

Novadā top jaunas ražotnes, taču svarīgi, lai attīstība visos 
pagastos būtu vienmērīga.

Iepriecina, ka māju renovācijas process sāk aptvert visu no-
vadu.

Pāri visām saimnieciskajām rūpēm ir novada iedzīvotājs, viņa 
labsajūta, vajadzības. Jo vairāk sadarbosimies, balstot viens otru, 
jo veiksmīgāki būs mūsu darbi, jo mazāk būs to, kuri atstāj savu 
tēvu zemi. Iecietīgas savstarpējās attiecības un labestība vienam 
pret otru ir nenovērtējams kapitāls, kas nemaksā neko. Vairosim 
šo kapitālu sabiedrībā un ģimenē!

Ko gaidīt no Jaunā gada?
Atbildējis savulaik ir Līgotņu Jēkabs:

Dodi mums spēku
Tam darbam,
Kas krietns un labs!
Ticību
Tam nākotnes gaišajam sapnim,
Kas taps!
Laimīgu 2013.gadu!

Māris Ainārs,
novada domes priekšsēdētājs

Laimīgu 2013.gadu!

Ekspluatācijā ir pieņemts 
objekts Ānē „Ražošanas sa-
dzīves korpusa rekonstruk-
cija par daudzfunkcionālu 
iedzīvotāju apkalpošanas 
centru”.

Darbi ir veikti divās kārtās: pir-
majā – jauniešu iniciatīvu centra iz-
būve (telpu remontdarbi), bet otrajā 
– elektromontāžas darbi, apkures, 
ūdensvada un kanalizācijas, kā arī 
vājstrāvas tīkla ierīkošana.

Objektu būvēja SIA „Rimts”, 

darbi veikti 496 m2 platībā. Kopējās 
darbu izmaksas – Ls 144402,85. 
Latvijas – Šveices sadarbības 
programmas finansējums no šīs 
summas ir 65,6 tūkst. latu, pārējo 
segusi novada pašvaldība.

Jauniešu  iniciatīvu centrs savu 
darbību uzsāks pēc telpu apmēbe-
lēšanas.

Pieņemts ekspluatācijā 
sabiedrībai nozīmīgs 
objekts Ānē

Ozolnieku Mūzikas 
skola ir nosvinējusi sa-
vas radošās darbības 
pirmos piecus gadus.

Svinības izskanēja ar plašu 
vērienu, uz tām bija ieradu-
sies svētku Rūķīte, kas arī 
vadīja vakaru.

Pasākums iesākās ar apvie-
noto kori Ramonas Jomas va-
dībā, kam sekoja daudzveidīgs 
muzikāls skanējums. Dažādu 
klašu pianisti, pūtēji, akordeo-
nisti un sitam instrumentālisti 
rādīja apgūto. Atliek atsaukt 
atmiņā pirmās mācībstundas 
pirms 5 gadiem, un šaubu par 
mūzikas skolas svētību jaunās 
paaudzes ieguldījumā nav ne 
mazāko.

Solo priekšnesumus no-
mainīja stīgu instrumentu un 
sitaminstrumentu ansambļi, 
apvienotais abu novada mū-
zikas skolu (Ozolnieku un 
Salgales) orķestris.

Piepeši zālē uzvīteroja 
vesels  putnu koris!  Tās 
meistarīgi no blokflautām 
izvilināja rumāņu draugi, kas 
bija atsaukušies Ozolnieku 
ielūgumam ierasties skolas 

jubilejā.
„OA” jau ir vēstījusi par 

novada sadarbību ar Ages 
apgabalu Rumānijā.

Šoreiz viesu delegācijas 
sastāvā bija pašvaldības dar-
binieki un Pišti Mūzikas 
skolas pedagogi un skolēni. 
Žilbinošos tērpos dejā izpau-
dās dienvidnieku tempera-
ments.

Sirsnīgi apsveikuma vārdi, 
jauki novēlējumi un ziedu 
klēpji bija veltes skolas va-
dībai, skolotājiem un topošo 
mūziķu atbalstītājiem. Nova-
da domes Atzinības rakstus 
par ieguldījumu bērnu un 
jauniešu estētiskajā audzinā-
šanā saņēma skolotājas Edīte 
Brūniņa un Ramona Joma, 
bet Izglītības un zinātnes 
ministrijas – direktore Dina 
Tauriņa par nozīmīgu iegul-
dījumu izglītības sistēmas 
attīstībā.

Sapņi piepildās tiem, kuri 
tiecas uz mērķi. Varbūt kā-
dudien Ozolniekos parādīsies 
nams ar plāksni Mākslas un 
mūzikas skola.

 Anna Veidemane

Tiekties uz  
jauniem muzikāliem 
izaicinājumiem!

Latvijas-Šveices sadarbības programma
Projekts: Nr.1-61/9 „Jauniešu iniciatīvu centra izveide 
Ozolnieku novada Ānē”, 
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Nolēma:
- Apstiprināt saistošos noteiku-

mus „Par Ozolnieku novada domes 
budžetu 2012.gadam.” 

- Apstiprināt saistošos noteiku-
mus „Par Ozolnieku novada pašval-
dības sociālajiem pabalstiem”.

- Apstiprināt Ozolnieku novada 
būvvaldes nolikumu.

- Lūgt ilgtermiņa aizņēmumu no 
Valsts kases uz trīs gadiem atbil-
stoši aizdevuma izņemšanas grafi-
kam 2013.gada janvārī - septembrī, 
plānotais atliktais pamatsummas 
maksājums līdz 2014.gada 1.aprī-
lim saskaņā ar aizdevuma atmak-
sas grafiku šādiem mērķiem:

• Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai projekta 
„Ozolnieku ezera apkārtnes lab-
iekārtošana”.

• Nepabeigtās būvniecības ob-
jekta „Ozolnieku vidusskolas re-
konstrukcija” atlikušo būvniecības 
izmaksu segšanai.

• Pašvaldības prioritārā investī-
ciju projekta „Ielas apgaismojuma 
rekonstrukcija Skolas ielā, Ozol-
niekos” īstenošanai. 

- Uzņemt bērnus PII „Saulīte”.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Mainīt nekustamam īpašumam 

adresi no „Baumaņi” uz Liepu iela 
2A, Emburga, Salgales pagasts.

- Piešķirt atdalāmajai zemes 
vienībai nosaukumu „Artēziskā 
aka Nr.6” /Cenu pagasts/.

- Izmaksāt pabalstu sakarā ar 
bērna nenodrošināšanu ar vietu 
pirmsskolas izglītības iestādē 9 
personām.

- Nodot ar pieņemšanas aktu 
daudzdzīvokļu  mājas  1 .Mai ja  
iela 5 un 1 Maija iela 6 Emburgā, 
valdījumā pilnvarotai personai SIA 
„Ozolnieku KSDU”.

- Nodot ar pieņemšanas aktu 
daudzdzīvokļu māju „Nameji”, 
Emburgā, valdījumā pilnvarotai 
personai SIA „Ozolnieku KSDU”.

Novada domes 
decembra sēdē

Saistošie noteikumi Nr.14/2012
 „Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2012.gada 11.decembra sēdes lēmumu Nr.2

(protokols Nr.15)

Izdoti saskaņā ar:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  35. panta ceturto 

daļu un piekto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi 

par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
19.4. apakšpunktu,

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 ”Kārtība, 
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbī-
bu” 15.punktu,

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 „Au-
džuģimenes noteikumi” 43.punktu.

Noteikumus skatīt www.ozolnieki.lv

Studenti iepazīst  
pašvaldības darbu

Noslēdzies novada pašval-
dības izsludinātais konkurss 
„Zinu, varu un daru” nolūkā 
veicināt iedzīvotāju iniciatīvu 
sabiedrības interesēs.

Konkursam tika iesniegti 20 pietei-
kumi, no kuriem pilnībā vai daļēji ir 
atbalstīti 12, kas arī īstenoti.

Arī 2013.gadā ir paredzēts izsludināt 
divus jaunus konkursus, kuru mērķis 
iesaistīt novada iedzīvotājus vides 
labiekārtošanā un dzīves kvalitātes 
uzlabošanā.

Viena projekta maksimālā summa 
tiek plānota tāpat kā iepriekš – Ls 
500.

2012.gada konkursā realizētie pro-
jekti aptvēra rotaļlaukumu aprīkojuma 
uzstādīšanu. Iedzīvotāji labiekārtoja 
gan esošos rotaļlaukumus, gan izvei-
doja no jauna.

Pieci projekti deva iespēju iegādā-
ties sporta inventāru. Skrējēju klubs 
„Ozolnieki” šādā ceļā ir ticis pie 
finiša video iekārtas, GPS velotrases 
mērīšanai, datora un printera sporta 
rezultātu operatīvai apstrādei. Kādā 

citā projektā ir iegādāts slēpošanas 
trases blietētājs.

Emburgas jaunieši ir tikuši pie spor-
ta inventāra: florbola vārtiem un nūjas, 
tenisa galda, kā arī vingrošanas sola.

„Niansēni”, pateicoties veiksmei 
projektā, uz skatuves redzami košos 
tērpos un pastaliņās.

Biedrība „FotOzo” iegādājās foto-
studijas inventāru, bet bērni no Skolas 
ielas 11. un 13. nama tagad labprāt 
uzturas jaunajā rotaļlaukumā.

Aicinu novadniekus vairāk padomāt 
tieši par savas apkārtējās vides uzlabo-

šanu. Tagad, ziemā, tam ir īstais laiks, 
lai iedzīvotāji, prātus kopā liekot, izse-
cinātu, ko varētu veikt pašu spēkiem, 
izmantojot konkursa finansējumu. 
Projektu iesniegt var kā atsevišķas 
personas, tā arī iedzīvotāju grupas, 
biedrības, nodibinājumi u.t.t.

Plašāka informācija par konkursu 
novada mājas lapā www.ozolnieki.lv. 

Jaunajā gadā novēlu būt aktīviem, 
ieinteresētiem, saskatīt iespējas un 
tās izmantot!

Antra Pošeika,
novada projektu koordinatore

Uzlabot vidi ir iedzīvotāju spēkos

Ar ko iezīmīgs bijis 2012.
gads? Vērtē novada dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja Ārija 
Lakmute.

Iepriecina pasaulē nākušie jaunie 
pilsoņi, to skaits tuvojas simtam. 
Visvairāk jaundzimušo ir Cenu pa-
gastā – 11 mēnešos 45 bērniņi. Šis 
skaitlis pārsniedz pagastā reģistrētos 
mirušos (41). Ozolnieku pagastā re-
ģistrēti 36 jaundzimušie, miruši 24 
cilvēki. Salgales pagastā reģistrēto 
bērnu un mirušo proporcija ir 17:15. 
Augsts ir SAC „Zemgale” reģistrēto 
miršanas gadījumu skaits, taču jāņem 
vērā, ka pansionātā mīt vecie ļaudis 
no visas Latvijas.

Bērniņiem lielākoties likti latvie-
šiem raksturīgākie vārdi. Mazinās 
dubultvārdi, kas, kā liecina pieredze, 
nevajadzīgi sarežģī dzīvi.

Vecāki, reģistrējot mazuli, saņem 
no domes dāvanu – grāmatu „Mūsu 
bērns”, kas ir patīkams pārsteigums. 
Visi bērni no pašvaldības saņem 
vienreizēju pabalstu 50 latu apjomā, 
kurš ievērojami palielinās, sākot ar 

trešo bērnu.
Ozolnieku novadu laulību reģistrā-

cijai izvēlējās 71 pāris.
Jāpriecājas par katru nodibināto 

ģimeni, taču parādās arī nepatīkamas 
tendences. 2012.gadā uz pieteikto 
laulību reģistrāciju neieradās 12 pāri. 
Pamatā šie jaunie cilvēki dzīvo un 
strādā ārzemēs, taču viņi pieņēma 
lēmumu ģimeni dibināt Ozolniekos. 
Kādēļ neturēja vārdu? Atliek minēt.

Man sirdī ir skumjas, kaut nā-
kas sacīt visgaišākos novēlējumus 
pāriem, kuri tūlīt pat pēc laulību 
reģistrācijas atstāj Latviju, un, ļoti 
iespējams, uz visiem laikiem.

Kādu pāri laulāju rīta agrumā. Bija 
šampanietis, kūka, un ar to svinības 
beidzās – jaunie steidzās pa taisno 
uz lidmašīnu, bet vecāki devās uz 
savām mājām.

Visvairāk uz ārvalstīm dodas gados 
jaunie, bet ne tikai.

Zinot, ka nule kā salaulātie domās 
jau ir tālumā, no sirds izsaku novēlē-
jumu: „Mēs gaidīsim atkal Latvijā!” 
Taču pašai man nav viegli pārvērtēt 
grūtsirdību, kas pārņem pašas sirdi.

Gaidīsim atkal Latvijā!

Novada pašvaldības vadība tikās 
ar LLU Ekonomikas fakultātes 
4.kursa studentiem. Jauniešu 
studiju virziens – reģionālā attīs-
tība un pārvalde, tāpēc studen-
tus interesēja pašvaldības darbī-
ba: funkcijas, iespējas, budžeta 
veidošana, stratēģija utt.
Studentu viesošanās pašvaldībā 
ir ikgadēja tradīcija. Būvniecība novadā

Kas novadā būvēts 
2012.gadā? Perspek-
tīvais skatījums? Jau-
tājumi novada būvval-
des vadītājam Uldim 
Seržānam.

– Salīdzinot ar krīzes 
gadiem, jūtama būvniecī-

bas atdzīvošanās.
Nozīmīgs ir pašvaldības objekts PII „Pūcīte”, Ānē 

ekspluatācijā pieņemts daudzfunkcionāls centrs.
Ozolnieku vidusskolā tikai par pašvaldības līdzek-

ļiem ir pabeigti 4.stāva izbūves un infrastruktūras 
sakārtošanas darbi.

Pie vidusskolas tiks rekonstruēts un labiekārtots 
priekšlaukums.

Jauku veidolu ir ieguvusi Ozolnieku tautas nama 
apkārtne. Teritorijas sakoptas visās novada mācībies-
tādēs. Tetelē turpināsies gan pamatskolas apkaimes 
labiekārtošana, gan izveidos autobusu galapunkta 
pieturvietu.

Ir noslēdzies iepirkums gājēju – velo celiņa izbūvei 
visapkārt Ozolnieku ezeram.

Divu veidu kabeļi, ieguldīti Skolas ielā, nodrošinās 
labāku apgaismojumu un drošību. Nepārtraukta video 
novērošana būs Skolas ielā, Ozolnieku vidusskolā un 
pagasta centrā.

Jauns ielas apgaismojums jau ir izbūvēts Meliorāci-
jas ielā, tas tagad tiek darīts „Aizupēs” (bij dārzkopības 
sabiedrībā).

2013.gadā „Raubēnos” daļēji atjaunos ceļu segumu 
un apgaismojumu; tas prasīs no pašvaldības lielus 
kapitālieguldījumus.

Optimistiska tendence – ražošanas objektu attīstība. 
Savu ražotni ir paplašinājusi ražotne „Geor”, akceptēts 

projekts jaunas ražotnes izveidei „Avenēs”, Cenu 
pagastā. Vairākiem uzņēmumiem ir izsniegti būvju 
projektēšanas un plānošanas uzdevumi.

Dalbē drīz vien seniorus gaidīs mūžizglītības centrs, 
patlaban intensīvi tiek strādāts pie projektēšanas. 
Uzteicamas ir AS „Latvenergo” aktivitātes. Akciju 
sabiedrība vairākas augstsprieguma gaisa vada līnijas 
nomaina ar kabeļlīnijām, visvairāk tas notiek mežos. 
„Latvenergo” iegulda līdzekļus infrastruktūras attīs-
tībai novada teritorijā ar mērķi uzlabot elektroapgādes 
drošību. Līdz šim stiprā vējā bija daudz gaisa vada 
līniju pārrāvumu.

Ja iepriekšējos gados izteikti izpaudās tendence 
būvēt mājas ar mērķi pārdot, tad tagad ģimenes būvē 
māju sev.

Tā kā novadā tiek prognozēts iedzīvotāju skaita 
pieaugums, turpmāk attīstīsies būvniecība un viss 
ar to saistītais.

Kāds bijis vecais gads, ko nesīs jaunais?
Lai veiksmīga 
katra darba diena!

Cik sekmīgi virzās 
novada attīstība, iz-
sakās novada domes 
izpilddirektors Pēteris 
Veļeckis.

– Aizvadītajā gadā tur-
pinājās vērienīgās izglītī-
bas atbalsta programmas 

īstenošana: mācībiestāžu ēku renovācija, telpu un 
teritoriju labiekārtošana un Ozolnieku vidusskolas 

paplašināšana. Esam tikuši pie jauna moderna bērnu-
dārza! Ieguldījums izglītībā – ieguldījums nākotnē.

Pilnībā pabeidzot iesākto izglītības jomā, 2013.
gadā budžeta līdzekļi tiks novirzīti citiem mērķiem, 
pirmkārt, jau iesāktajai infrastruktūras sakārtošanai: 
ielu un ietvju remontiem, mūsdienīga apgaismojuma 
ierīkošanai un iedzīvotāju drošībai. Sabiedriskās vietās 
ievērot kārtību palīdzēs videoiekārtas. Daudzdzīvokļu 
māju renovācija guvusi iedzīvotāju atbalstu, šis pro-
cess turpināsies visos pagastos.

Lielā mērā tiks realizēts Kohēzijas projekts par 
ūdenssaimniecības sakārtošanu un notekūdeņu attī-
rīšanu, lai beidzot tuvākajā laikā iedzīvotāji tiktu pie 
kvalitatīva ūdens. Garozā un Tetelē paredzēts ierīkot 
jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Lai nezaudētu novada attīstības tempus, īstenojot 
ieceres, pašvaldība no Valsts kases veica aizņēmumu, 
kā to pieļauj „Likums par valsts budžetu” sociālajai 
sfērai un pirmsskolas izglītībai.

Turpināsies novada pašvaldības dialogs ar iedzīvotā-
jiem, nolūkā pilnīgāk uztvert cilvēku vēlmes, dažādās 
aktivitātēs iesaistot pašus pagastu ļaudis. Veiksmīga 
izrādījās domes ideja – projekts „Zinu, varu un daru”, 
kur izpaudās pašu iedzīvotāju iniciatīva, bet pašvaldība 
nodrošināja finansējumu. 2013.gadā paredzēts šī projek-
ta budžetu trīskāršot.

Novēlu, lai ikvienam būtu pamats lepoties, ka dzīvo 
Ozolnieku novadā!

Lai prieks no rīta mosties, lai veiksmīga katra darba 
diena un patīkams vakars ģimenes lokā!

Uzskrūvētās cenas 
īpašumiem kritīs

Kādas ir izmaiņas 
nekustamo īpašumu un 
zemes tirgū aizvadītajā 
gadā, jautājums zemes 
ierīkotājai Antrai Plot-
ņikovai.

– Aizvadīts samērā kluss 
gads, nav to kaislību un 
uzskrūvēto cenu, kas bija 
pirmskrīzes gados.

Tirgus cena īpašumiem un zemei ir kritusies. 
Cenas, kas uzrādītas pirkuma līgumos, minimāli 
pārsniedz kadastrālo vērtību.

Īpašumus cilvēki pārdod, ja atrodas gandrīz vai 
bezizejas situācijā. Visvairāk darījumu tiek noslēgti 
starp radiniekiem – tiek kārtotas mantojuma lietas 
un slēgti dāvinājuma līgumi.

Lielā mērā īpašnieku maiņa notiek tiesas ceļā. 
Nākas pieredzēt situācijas, kad bērni un mazbērni 
ir ieķīlājuši vecvecāku īpašumus, bārstot vilinošus 
solījumus. Nespējot maksāt kredītus, vecie ļaudis 
tiek izlikti uz ielas. Tiesu izpildītāji neceremonējas! 
Šādā veidā novadā ir zaudēts ne viens vien īpašums, 
sava dzīves vieta.

Pēdējos gados izteikta tendence ir ārzemnieku 
pieplūdums, īpaši no Austrumiem, no Rietumiem 
nedaudz. Vienā vien daudzdzīvokļu mājā Ozolniekos 
dzīvokļus ir iegādājušies seši Ķīnas Tautas republikas 
iedzīvotāji, kopumā novadā ārzemnieki iegādājušies 
šogad 13 īpašumus, vienu no tiem Brankās, pārējie 
– Ozolnieku pagastā.

Ārvalstniekiem novadā iegādātie īpašumi kalpo kā 
atspēriena solis, lai dotos uz citām ES valstīm.

Ir pamats domāt, ka 2013.gadā īpašumu tirgus atdzī-
vosies, visvairāk, ticams, ka Ozolnieku pagastā.

Tirgus cena augs īpašumam renovētajās daudzdzī-
vokļu mājās – cilvēki prot novērtēt atsevišķi patērētā 
siltuma uzskaiti, ne mazāk iespaido vizuālais nama 
ārskats, sakārtotās kāpņu telpas, ieeja namā u.t.t.

Ja ir nodomāts iegādāties īpašumu, to vajadzētu 
neatlikt uz vēlāku laiku, lai nenāktos maksāt dārgāk. 
Prognozes liecina, ka tirgus cena dzīvokļiem uz ap-
būves zemei celsies.

Sētu sakoptības konkurss parādīja, ka novadā 
arvien vairāk parādās pievilcīgu, sakārtotu īpašumu. 
Komisijai grūti bija izvēlēties labāko! Lai nākamajā 
gadā šādu jauku stūrīšu būtu vēl vairāk! Arī īpašuma 
pircējs prot novērtēt ne tikai pirkumu, bet arī vidi, 
kurā tas atrodas.

Vēlme renovēt 
mājas palielinās

Ozolnieku novada iedzīvotāju 
ieinteresētība par daudzdzīvok-
ļu māju renovāciju ievērojami 
palielinājusies.

Savu dalību renovācijas darbu norisē 

ir apstiprinājuši iedzīvotāji no šādām 
mājām: Kastaņu ielas 9, Meliorācijas 
ielas 6;17;23;25, Parka ielas 1, Rīgas 
ielas 21, Saules ielas 9, Stadiona ielas 
12. Arī Brankās iedzīvotāju interese 
par renovācijas darbiem ir palielināju-
sies – trīs daudzdzīvokļu mājas piedzī-
vos energoefektivitātes palielināšanas 
veicamos pasākumus – Saules ielā 1 
un 7 un 9. Arī Garozas un Emburgas 

teritoriālās daļas iedzīvotāji  ir izrā-
dījuši vēlmi nosiltināt daudzdzīvokļu 
mājas Iecavas ielā 7; 9 un 1, Maija 
ielā 5 un 6, kā arī mājas „Nameji” 
iedzīvotāji. 17 mājās vajadzēs ieguldīt 
daudz pūliņu un darba, lai projektam 
būtu pozitīvs iznākums. SIA „Ozol-
nieku KSDU” valdes priekšsēdētājs 
M.Prīsis: „Veicamo renovācijas darbu 
lielā apjoma dēļ vairs nebūs iespēja 

pieteikt savu dalību renovācijas 
pasākumiem 2013.gadam. Ja kādas 
mājas iedzīvotāji izrādīs ļoti stipru 
vēlmi māju nosiltināt, dalība tiks ap-
spriesta”. Šobrīd atliek vien sagaidīt 
pavasari, kad renovācijas darbi varēs 
sākties un Ozolnieku novada kopskats 
vēl vairāk uzlabosies. 

Zane Šauva,
OKSDU biroja administratore
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Lauki

Latvijā ir pagājis konsolidā-
cijas periods, sākusies saim-
nieciskā augšupeja. Kā tas 
noris lauksaimniecībā? Saruna 
ar LLKC valdes priekšsēdētā-
ju Mārtiņu Cimermani.

- Viens no LLKC darba uz-
svariem ir atbalstīt izaugsmes 
vai pārstrukturēšanas risinā-
jumus lauku saimniecībām, kā 
arī  stimulēt jaunu zemnieksētu 
izveidi.

Kā sokas ar valsts atbalstīto 
zemes iegādes kreditēšanas 
programmu?

- Programmas mērķis bija palīdzēt 
saimniecībām, kurām grūti dabūt 
resursus no bankām. Kā vienīgais 
kredīta nodrošinājums kalpo pats 
iegādātais zemes gabals. Atmaksas 
laiks – 20 gadi, procentu likme kre-
dītiem ir 4%.

Programma ir jauks žests no valsts 
puses lauksaimniecības un zemnieku 
saimniecību atbalstam.

Daudz zemnieku ir pensijas ve-
cumā, ir jāstimulē jauno ienākšana 
lauksaimniecībā.

- Lauksaimniecības produktu 
eksportu veicinājuši kooperatīvi, 
tie strauji aktivizējas.

- Kooperatīvu priekšrocības tiek 
izprastas arvien vairāk. Svarīgi ir 
izaudzēt un eksportēt. Bet vēl izde-
vīgāk ir saražoto pārstrādāt un tad 
eksportēt. Pārtikas ražošana ir viena 
no perspektīvākajām nozarēm, kas 
dod peļņu. Kooperācija ir jāveicina!

- Zemkopības ministrijas (ZM) 

vissvarīgākais darbs – panākt, 
lai Latvija un Baltijas valstis 
saņemtu godīgākus tiešmaksā-
jumus. Mūsu zemniekiem tie ir 
trīs reizes mazāki kā vecajās ES 
valstīs.

- Baltijas valstis ir vienojušās par 
kopēju mērķi – 80% no ES vidējā 
līmeņa, sākot no 2014.gada. Manā 
skatījumā vissvarīgākais, lai nauda 
nonāk pie zemnieka.

Ir saimniecības, kur 60 – 80% ir 
nomas zeme. Bieži vien ES nauda 
aiziet zemes īpašniekam. Salgalē, 
piemēram, zemi apstrādā latvietis, 
bet saimnieks ir Jordānijā.

Slikti, ka zemi sapērk visāda veida 
t.s. „investori” – viņu mērķis ir nevis 
strādāt, bet zemi atdot nomā ilgtermi-
ņā – lai jau rukā latviešu bauris. Pieaug 
nomas nauda, arī zemes cena. Kas tiek 
īstajam zemes kopējam? Niecīga daļa 
no visa tā, ko pats ir sastrādājis! ES 
atbalsta sistēma ir sakropļojusi ražo-
šanu. Spekulācijas ar zemi ir kaitnie-
cība. Atbalstu jāsniedz cilvēkiem, kuri 
paliek laukos un tur arī strādā.

-  Graudkopībā izmaksu sliek-
snis spiež strādāt lielos apjomos, 

eksports ir sakārtots, kaut arī ce-
nas ir svārstīgas. Taču lopkopībā? 
Kā LLKC šefs to izjūt uz savas 
„ādas”, savā ģimenes fermā?

- Man ir 70 liellopu, no tiem 35 
slaucamās govis, tāpēc par tenden-
cēm lopkopībā varu spriest.

Latvijā Dievs devis lieliskus ap-
stākļus zālēdāju turēšanai. Nozarei ir 
liels potenciāls! Mēs varētu piena ra-
žošanu kāpināt trīs reizes, bet gaļas 
– pat pieckārt, arī tad iekšējo tirgu 
gaļas patēriņam nenodrošināsim.

Absurds, ka Latvijā vairs nekur 
negatavo zootehniķus. Milzīga kļūda! 
Nozarei ir nepieciešami kvalificēti 
speciālisti. Joprojām mums valstī 
visvairāk ir 4 – 5 govju turētāju, pie 
tam stipri gados. Neredzu, kā mai-
nīties paaudzēm. Jā, darbs lopkopībā 
ir ik dienu no rīta līdz vakaram, bet 
mēs nevēstam par gaišo pusi – iz-
devīgumu, ja saimniecība ir gudri 
nostādīta.

- Zūdoša vērtība ir Latvijas brū-
nā (LB). Būs Eiropas sarkanā?

- Reāli LB ir uz pazušanas robežas. 
ZM ir izlēmusi saglabāt šķirnes ģe-
nētisko kodolu, paturot valstī vismaz 
vienu LB tīršķirnes ganāmpulku. LB 
ir īpašības, kuras novērtē vācieši: 
gotiņas ir ļoti veselīgas un izturīgas. 
Mīnuss – ne tik augsti izslaukumi. 
Valstij būtu jāīsteno ģenētisko resur-
su saglabāšanas programma.

- Arvien vairāk kļūst biogāzes 
ražotāju.

- Iedzīvotāju skaits uz zemeslodes 
pieaug, bet vietu, kur ražot pārtiku, 
paliek arvien mazāk.

Vācieši apjēdz, ka ir iebraukuši 

grāvī ar pārmērīgiem atbalstiem 
enerģijas ražošanai uz lauksaimnie-
ciski izmantojamas zemes. Visvairāk 
audzējot kukurūzu, tiek atņemtas 
platības piensaimniecībai.

Latvijā joprojām viens miljons 
hektāru zemes netiek produktīvi 
izmantots. Jautājums: kā nākotnē 
izmantosim šīs platības? Biogāzes 
vajadzībām zemi noplicinām. Diem-
žēl pārāk bieži uzvar nauda, nevis 
agronoma saprāts.

- Kā vērtēt Nacionālās attīstī-
bas plānu?

- Tajā nesaskatu īpašu vietu lauku 
attīstībai. Neredzu kardinālu pār-
resoru ministriju sadarbību lauku 
problēmu risinājumam.

Latvijas laukos tuvākajos 10 gados 
būs lielas pārmaiņas. Tikai jautājums: 
kādā virzienā?

- Valstī vadošās pozīcijās ir 
lauksaimniecība un mežsaimnie-
cība, mums tam visi apstākļi.

- ES tiek plānota šo nozaru attīstī-
ba, tas dos stimulu arī Latvijai.

- Esat eiroskeptiķis vai opti-
mists?

- Reālists. Eiro ieviešana mūsu 
valstī ir neizbēgamība. Esam maza 
ekonomika, ja gribam augt, izolēties 
nedrīkstam – tad būsim zaudētāji.

- Novēlējumi Jaunajā gadā?
- Vairāk priecāties! Iet uz priekšu, 

neapstāties! Taču būt apdomīgiem, 
pieņemt izsvērtus lēmumus. Būt 
sabiedriski aktīviem, īpaši jaunajiem 
zemniekiem!

Lai veicas! 

Pārmaiņas būs. Kādā virzienā?

Kādi procesi tagad notiek 
Latvijas laukos? Lauku kul-
tūrvidē? Sociālpolitiskajā as-
pektā?

Ar šādu uzstādījumu tika ievadīts 
forums, kas notika Ozolnieku tautas 
namā.

Latvijas starpdisciplināra pētnieku 
grupa ir pievērsusies ekonomikai kā 
jomai, kas cieši saistīta ar sabiedrību, 
bet kas savukārt ir mijiedarbībā ar 
apkārtējo vidi.

Tēmas zinātniskā izpēte ir iekļau-
ta ESF projektā, akcentējot lauku 
iedzīvotāju attīstības stratēģiju un 
kultūrvides pārmaiņas laukos.

83,9% no kopējā saimniecību skaita 
Latvijas laukos ir nelielas, pārsvarā 

tās nodrošina pašapgādi. Sociālan-
tropologu ieskatā šo saimniecību 
efektivitātes veicināšanu ierobežo 
virkne faktoru, tāpēc ir jāmeklē 
saimniekošanas alternatīvas.

Ārpus ekonomiskās ražošanas 
inovatīvi darbojas nemateriālas dabas 
resursi: ainava, lauku vide, vietējās 
tradīcijas, dabiska produkcijas iz-
celsme, pirtniecība. Alternatīvie ceļi  
jāmeklē tāpēc, ka darba ražīgums 
mazās zemnieku saimniecībās ir 
viens no zemākajiem Eiropā, savu-
kārt lauksaimniecībā nodarbināto 
skaits – viens no augstākajiem.

Nelielo saimniecību rīcībā eso-
šās zemes sastāda ap 900 000 ha. 
Zinātnieki meklē ceļus, kā kāpināt 
produktivitāti, efektīvi apsaimniekot 

katru hektāru.
Saimnieciskās intereses bieži ir 

pretstatā vides aizsardzības nostād-
nēm. Sabiedrībai pietrūkst zināšanu 
un izpratnes par vides politiku, vides 
aizsardzību. Savukārt birokrātiski 
aizliegumi nedrīkst kļūt par apgrū-
tinājumu uzņēmējdarbībai.

Problēmu skaidrojums plašai 
sabiedrībai, īpaši laukos, ļoti ne-
pieciešams, to plašais un nebūt 
ne vienkāršais skaidrojums prasa 
mērķauditoriju.

Analizējot situāciju par sīksaimnie-
cību iespējām grūti bija uzrunāt zālē 
esošos pāris lauksaimnieku, kuru 
izpratnē lauksaimniecība ir moderna 
biznesa nozare ar augsti attīstītām 
tehnoloģijām.

Paldies Ozolnieku vidusskolas 
sociālo zinību skolotājai Gunai Stūr-
manei, kura uz pasākumu atveda 9.A 
klases audzēkņus ar mērķi apgūt 
komunikācijas prasmi. 

Cik ļoti nepieciešams jau skolā 
attīstīt komunikācijas māku, pierāda 
dzīve – pat valdībā rodas sarežģījumi 
un pārpratumi neprasmē skaidrot un 
pamatot savu viedokli. 

Cits jautājums – cik efektīvi ir lauku 
iedzīvotāju projekta pamatnostādnes 
klāstīt Ozolniekos? Saimniekošanas 
un uzņēmējdarbības prakses laukos 
izvērtējums un konkrēti ieteikumi 
citviet izteiktās lauku teritorijās 
Latvijā gūtu plašāku rezonansi.

 Anna Veidemane

Lauku iedzīvotājs un vide

Pavadot Ziemassvētku laiku 
un sagaidot Jauno gadu vēlos 
atskatīties uz aizvadīto laiku 
Salgalē mūzikas dzīvē.

 Novada domes atzinība 2012.gada 
valsts svētkos deva apstiprinājumu 
tam, ka darbs ar bērniem mūzikas 
laukā un citās izglītības jomās Salgalē 
ir redzams un dzirdams. Patīkami 
saklausīt Emburgas iedzīvotāju vār-
dus: „Kā man patīk iet gar mūzikas 
skolu, tad šķiet, ka dzīvoju inteliģen-
tā vietā!”

Mani priecē to vecāku izvēle, kuri 
grib, lai viņu bērniem  palīdzam pa-
vērt durvis uz plašo mūzikas pasauli. 
Jau astoņus gadus darbojas Salgales 
Mūzikas  skola, kurā šobrīd mācās 

40 audzēkņi dažādās mūzikas prog-
rammās, kā arī 10 audzēkņi mākslas 
programmā. Vairums skolas au-
dzēkņu dzīvo Emburgā un Staļģenē. 
Arī trīs Garozas pamatskolas bērni 
apgūst klavierspēli. Tāpēc 2013.gadā 
skatos ar lielāku cerību uz Garozas 
pusi, cerot, ka tieši no turienes nāks 
jauns papildinājums  skolas audzēkņu 
skaitam.

Mūzikas skolas izdevīgā atrašanās 
vieta ļauj audzēkņiem koncertēt 
pašiem un uzņemt viesmākslinie-
kus blakus esošajā Salgales baznīcā. 
Pagājušais gads bija arī baznīcas 
10.jubilejas gads, kuru sagaidot drau-
dze aicināja māksliniekus no Rīgas 
un Jelgavas. Jau tradicionāli valsts 
svētku dievkalpojumu kuplināja 

Jaunsvirlaukas un Ozolnieku novadu 
jauktais koris „Svīri”. Ziemassvētku 
laiku ieskandināja Iecavas Mūzikas 
skolas koris un koklētāju ansamblis, 
kā arī Jelgavas pilsētas aģentūras 
„Kultūra” kamerkoris „Tik un tā”.

Jāatzīst, ka pēdējos gados koncertu 
skaits Salgales baznīcā ir sarucis. 
Tas saistīts ar klausītāju pasivitāti. 
Zināmā mērā nelielo klausītāju skaitu 
varētu skaidrot ar informācijas trū-
kumu. Uzskatu, ka vietējā Emburgas 
sabiedrība tiek pietiekoši informēta 
ar informācijas izvietošanu pagasta 
telpās, Salgales pamatskolā un uz 
informācijas dēļa pie baznīcas.

Jaunais gads vienmēr nāk ar jau-
nām domām un cerībās. Arī es ceru, 
ka  Salgales pagasta sabiedrība arvien  

vairāk vēlēsies  dzirdēt un baudīt 
mūziku. Salgales Mūzikas skola plā-
no atvērt jaunas interešu izglītības 
programmas pieaugušajiem. Tāpēc 
lūgums ikvienam, kurš vēlas apgūt 
kādu instrumenta spēli, darīt to zi-
nāmu. Mēs palīdzēsim jūsu sapņus 
īstenot. Apgūt mūziku nekad nav par 
vēlu. Maija beigās uzņemšanas ko-
misija gaidīs bērnus, kuri vēlas vērt 
durvis uz plašo mūzikas pasauli.

Novēlu svētīgu, skanīgu, sirsnīgu 
Jauno gadu!

Anda Silgaile,
Salgales pamatskolas 

mūzikas skolotāja,
Salgales MS direktores vietniece,

Salgales draudzes priekšniece

Durvis uz mūzikas pasauli 
Salgalē atvērtas

Nenocietināt sirdis
Katru gadu, Ziemassvētkus 

gaidot, SAC „Zemgale” iemīt-
niekus apciemo daudz viesu, 
to netrūka arī šogad.

Ozolnieku novada un Jelgavas 
vadītāji senioriem pateicās par mūža 
darbu, ko tagad turpina jaunā paau-
dze. Tikai stingrs atspēriens uz jau 
paveiktā ir tālākceļš uz rītdienu.

Pārdomās par svētajiem rakstiem 
un Dieva vārdu dalījās dažādu konfe-
siju priesteri.

Pirmo reizi pansionāta iemītniekus 
uzrunāja Kaspars Kovaļovs, Jelgavas 
sv.Annas evaņģēliski luteriskās drau-
dzes mācītājs.

Mācītājs izvirzīja jautājumus: kāda 
ir dzīves jēga, Dieva nolūks un cilvē-
ku attiecības kā ar Visuma Radītāju, 
tā savstarpējā sapratnē.

Ziemassvētki ir iespēja piedzīvot 
mieru, prieku un Dievu, tā ir iespēja 
pateikties – Radītājs mīl ikvienu. Sir-
snīgi izskanēja mācītāja novēlējums 
nenocietināt sirdi – ne Ziemassvēt-
kos, ne dzīvē: „Esiet tie, kam garīgās 
acis ir atvērtas, lai spētu uzņemt 
dievišķo gaismu!”

Mūzika, dziesma sasilda katru 
sirdi, un kurš to prot tik meistarīgi 
izdarīt kā populārā dziedātāja Olga 
Rajecka? Pateicība par sniegto iesta-
roja veco cilvēku acīs.

Vai zināt, ka vārds Dievs 
gandrīz visās valodās sastāv 
tikai no 4 burtiem?

Lord (angļu), 
Dieu (franču), 
Gott (vācu), 
Deus (latīņu), 
Godt (holandiešu), 
Goth (zviedru), 
Teos (grieķu), 
Amon (ēģiptiešu), 
Papa (inku), 
Illu (sīriešu), 
Shin (japāņu), 
Hakk (indiešu), 
Dievs (ie – salikt.). 

Uzrunā mācītājs K.Kovaļovs
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Šīs pazīstamās Valentīna 
Katajeva dzejas rindas rai-
sa vīziju par jahtu, kas slīd 
ūdeņu zilgmē. Romantiski! 
Vai tas tā šķiet arī pašiem 
burātājiem?

Burāšana kā sporta veids Ozol-
niekos? Par to ir dzirdējis retais. 
Tas nav individuāls ceļš uz sasnie-
gumiem, tāpēc pirmais jautājums 
„Razzo” komandas kapteinim Alfam 
Pampem: iepazīstiniet ar komandas 
vīriem.

- Mēs esam 3 klasesbiedri, bez 
manis vēl Māris Pošeika un Ņikita 
Lakstīgala. „Razzo” itāļu valodā 
nozīmē raķete. Šāds nosaukums ir 
gan komandai, gan mūsu mikrokla-
ses jahtai.

- Tātad mazulītis, salīdzinot ar 
milzu jūras jahtām ...

- „Razzo” garums ir piecarpus 
metri, platums 2 metri 40 centimetri, 
iegrime ar ķīli – 1,10 m, buru lau-
kums – 16,8 m2.

- Cik klasēs iedala jahtas?
- Četrās, atkarībā no koeficienta, 

ko aprēķina, summējot dažādus 
parametrus.

Mūsējā – mikroklases – savukārt 
vēl iedalās 3 divīzijās. Mēs esam 
kruīzeri, vieni no lēnākajiem. Tāds 
ir mikroklases jahtu iedalījums. To 
lēnīgums gan ir tikai uz papīra!

Kāds ātrums distancē tiek sa-
sniegts, ir atkarīgs no komandas 
locekļu meistarības, saliedētības, 
vēja virziena un ātruma, no jahtas 
takelāžas.

- Esat pati atbildīgākā persona 
– kapteinis.

- Un man vienmēr taisnība un 
lēmējvārds (smejas). Pienākumu 
un atbildības arī uz nelielas jahtas ir 
pietiekami.

- Bet neesat tak zinības jūrsko-
lā smēlies.

- Nē, mans studiju virziens ir 
elektronika. Burāšanā mani ievadīja 
tēvs Aigars Pampe, kam šī aizrau-
šanās ir jau no mazotnes. Viņš ir 
ieguvis daudz uzvaru jūras un citos 
ūdeņos. Arī mans vecaistēvs ļoti mī-
lēja ūdeņus. Cik sevi atceros, esmu 
braucis gan ar gumijas laivu, gan 
katamarānu. Skolā visās burtnīcās 
bija sazīmētas jahtas.

- Kapteinim ir jābūt arī teorē-
tiski izglītotam.

- Mājās ir vesels kalns profesio-
nālās literatūras par burāšanu, jahtu 
būvi; esmu tam izgrauzies cauri.

- Jahtas mājvieta?
- Lielākajā Latvijas jahtklubā 

– Usmā. Turp visi trīs dodamies 
katru nedēļas nogali – treniņi, sa-
censības.

- Esat pamanīti burātāju sa-
biedrībā?

- Daugavā, Baltic Open regatē ie-
guvām divas pirmās vietas atšķirīgās 
distancēs. Izcīnīts Ventspils brīvostas 
kauss. Baltkrievijas atklātajā mik-
roklases jahtu čempionātā Braslā 
bijām paši veiksmīgākie. Baltijas jūrā, 
Latvijas atklātajā jūras jahtu čem-
pionātā piedalījāmies viesu statusā, 
pierādot sevi 4.vietā. Ļoti veiksmīga 
sezona! No 14 regatēm, kur burājām, 
astoņās tikām godalgotās vietās!

- Tagad dziļš sniegs, ledus, par 
burāšanu jāaizmirst.

- Burāt var vienmēr – ziemā un 
vasarā, pa ezeru, upi un jūru.

Ziemā jāburā ar speciālu ledus 
jahtu, kas sastāv no korpusa, buras 
un slidām. Tiesa, pustrakam gan 
jābūt, lai ziemas spelgoņā joņotu pa 
ledu uz gareniskas koka kastes ar 
ķiveri galvā, sasniedzot ātrumu 60 
km stundā un arī ātrāk.

- Tur gan nekādu romantiku 
neatrast!

- Sava veida romantika iespēja-
ma jebkur! Protams, vasarā vairāk 
idiles. 

- Idile ir skatītājam, burātājam 
bez melnā darba neiztikt.

- Pirms katrs brauciena jahtu maz-
gājam, pulējam, tad to ielaižam ūdenī, 
pēc tam seko takelāža – paceļam 
buras. Tad katrs ķeras pie saviem 
pienākumiem. Māris burātāju valodā 
veic pianista funkcijas – palaiž un pie-

velk attiecīgos striķu galus tad, kad 
uzvelkam spinakeri, grotu un foku. 
Ja ir pretvējš, viņam nākas citādi 
manevrēt, nekā, piemēram pa vē-
jam vai vējam iegriežoties šķērsām. 
No Māra izveicīguma, attapības un 
reakcijas ir atkarīga buru regulācija, 
kas ietekmē jahtas gaitu. Papildus 
viņam ir jānodrošina jahtas balanss – 
te nepieciešama smalka izjūta, neko 
priekšā pateikt nevar.

Ņikitas galvenais uzdevums ir 
spinokera noturēšana vējā, tā regu-
lēšana. Pret vēju viņam nākas atsvērt 
jahtu. Ņikita palīdz arī man veidot 
taktiku sacensībā ar konkurentiem.

Jahtu sportā esam trešo gadu, 
mūsu meistarība aug jūtami. Latvijā 
ar „Razzo” rēķinās!

- Uz ko tiecaties?
- Mūsu lielākais mērķis ir nākam-

gad piedalīties pasaules čempionātā 
jahtu mikroklasē. Tas notiks Polijā, 
pirms tam ir sērija dažādu sacensību 
ne tikai Latvijā. Intensīvi meklējam 
sponsorus. Varbūt labvēļi atrastos 
arī novadā?

- Burāšana ir ekskluzīvs sporta 
veids, nešaubos, ka dārgs.

- Tā domā daudzi, bet kļūdaini! 
Ja novadā rastos šī sporta veida 
entuziasti, es labprāt dalītos pie-
redzē, izskaidrotu, kas un kā. Mans 
tel.27027059.

„OA” visai komandai 2013.gadā 
novēl septiņas pēdas zem ķīļa!

 Anna Veidemane

Māj tālē bura 
vientulīga

No kreisās: Māris, Alfs, Ņikita

Anda Plikša ir Salgales pa-
gasta kultūras darbiniece, 
kura jau 15 gadus rosina kul-
tūraktivitātes.

„OA” vaicājums: kā veidojat lokālo 
kultūrpolitiku? Principi? Apsvēru-
mi?

- Pagastļaudis es labi pazīstu, zinu 
viņu intereses. Gan es dodos pie 
cilvēkiem, gan viņi nāk pie manis 
ar savām idejām, ierosmēm. No tā 
arī vados. 

Ļoti atsaucīgi ir gados vecāki pa-
gasta iedzīvotāji.

Ik mēnesi reizi, pat vairākas, do-
damies uz Rīgu skatīt kādu izrādi, 
operu, baletu. Jaunieši par baletu 
gan pat dzirdēt negrib. Audzināšanas 
vaina. Ja kultūras nepieciešamību 
sirdī nevar ielikt vecāki, nāktos to 
darīt skolai. Jo vairāk tāpēc, ka daļai 
skolēnu vecāki strādā ārzemēs.

Mēs varam lepoties ar Farhadu 
Stadi, Nacionālās operas baleta diri-
ģentu, kurš ir uzņēmies arī kora Svīri 
vadību. Koris aktīvi gatavojas Dzies-
mu svētkiem. Oktobrī piedalījās koru 
sadziedāšanās pasākumā „Ceļā uz 
Dziesmu svētkiem”. Koristos ļoti 
gaidām vīru balsis!

Mūsu deju kolektīvs “Garroze“ bie-
ži kuplina pasākumus, pavasarī svinē-
sim desmito pastāvēšanas jubileju.

Domājam arī par cilvēku veselību, 
reizi nedēļā vingrojam – relaksēja-
mies, mūzikai skanot.

Jauniešiem ir iespēja spēlēt novusu 
un galda tenisu, priekš mazajiem 
iegādāts boulings un galda spēles. 
Kultūras nama mums nav, tiekamies 
pakalpojumu centrā Eži. Jaunieši 
neatlaidīgi prasa trenažierus, būtu arī 
telpa, bet tajā reizi nedēļā uz dažām 
stundām ierodas draudzes „Dzīvības 
spēks” neliels pulciņš dievlūdzēju. 
Manuprāt, novada vadība varētu 
ņemt vērā jauniešu lūgumu, tad 
viņiem nenāktos dīkdienībā dirnēt 
pie veikala.

Gada ritumā plašākie pasākumi ir 
18.novembra svinības, pensionāru 
balle, bērniem Ziemassvētku eglīte 
un zemnieku balles – uz to ierodas 
ap 80 zemes kopēju. Arī Jāņi notiek 
vērienīgi!

Uz izrādēm braucam ne tikai uz 
Rīgu, arī uz Ozolniekiem un Āni.

Lieliski kontakti ir izveidojušies 
ar „Biļešu paradīzi”, saņemam at-
laides. Tā kā uz Rīgu braucam cauri 
Ozolniekiem, arī Ozolnieku ļaudīm 
būtu ērti pievienoties. Aicinu visus, 
kuriem interese, braukt līdzi. Naudu 
var samaksāt Zeltītei Skrabei. Ne-
reti brauktgribētāju ir vairāk, nekā 
vietu autobusā, priekšroka tiem, 
kuri pasteidzas pieteikties savlaicīgi, 
rēķinoties ar to, ka man biļetes ir 
jāizņem noteiktā datumā.

Ar abu pārējo novada pagastu 
ļaudīm esam bijuši divos braucienos 
– uz Likteņdārzu un Siguldu. Būsim 
kopā biežāk!

Telpu nav, bet kultūras dzīve rosīga

Jaunajā gadā aicinu 
novadniekus piepulcēties 

dziedātājiem un 
dejotājiem. Nāciet mūsu 

pulciņā! Izjutīsiet, ka 
dzīve kļūs jautrāka, 
domas - priecīgākas, 

un pat saule - gaišāka!

Gadskārtējā Ziemassvētku 
balle senioriem Ozolniekos ie-
sākās ar pārsteigumu: divi bez-
bēdīgi rūķi varen jautrā omā 
ieradās ķiķinādami – pasaulē 
esot jāvalda dzīvotpriekam!

Izskanēja dzīves gudrības, padomi. 
Tad rūķi ķērās pie ballētāju eksaminē-
šanas, uzdodot lērumu mīklu. Kā labi 
skolmeistari par pareizām atbildēm 
slavēja, bet, ja neviens neattapa grūtu 
mīklu atminēt, pauda emocijas – kā 
varot neuztvert...

Daudzveidīga bija vakara muzikālā 
daļa. Pirmo reizi kultūras nama zālē 
izskanēja operdziedātājas, novadnie-
ces Evijas Lagzdiņas balss, savukārt 
Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi 
demonstrēja dažādu instrumentu 
spēlēt prasmi.

Kāds bijis aizvadītais gads, kas 
jauns tapis novadā, kādas ir ieceres, 
pārdomās dalījās novada vadītājs 
Māris Ainārs.

Atskanot mūzikai, zāle pildījās ar 
dejotājiem.

Senioru ballēs valdīja dzīvotprieks!

Arī Ānē senioru vakaru 
kuplināja Ozolnieku Mūzikas 
skolas audzēkņi.

Atsaucīgi tika uzņemti balles 
deju demonstrētāji, bet ne 
mazāk – „Garrozes” dejotājas. 
Tieši viņas savām vienaudzēm 
parādīja, ka var dzīvot aktīvi un 
radoši, laiku nepavadot galve-
nokārt pie televizora.

Novada domes izpilddirektors 
Pēteris Veļeckis savā uzrunā 
atzina, ka tas, kas radīts smagā 

darbā ilgos gados, nav novēr-
tēts, ka tieši pensionāri ir zelta 
fonds, paraugs, no kā mācīties 
jauniešiem. Ne visu izpratnē 
šodien darbs ir dzīves jēga.

Ānenieki ir iecienījuši gru-
pu “Fortis”. Tikko atskanēja 
valša skaņas, pie galda nesē-
dēja gandrīz neviens. Čābīgi 
ar kungiem? Bet zāle plaša, 
eglīte laistās gaismās, vai tāpēc 
nelaisties dejas virpulī?

 Anna Veidemane
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 Novada dome

8.lpp. 2012. gada decembris

Ozolnieku 
tautas nams

5. janvārī tiek brauciens uz Ziemassvētku kauju 96 gadu 
atceres pasākumu Valgundes pagastā “Ložmetējkalnā”. 
Izbraukšana plkst.15 no Emburgas un plkst.15.10 no Garozas 
centra. Plkst.17 atmiņu ugunskuri un koru sadziedāšanās.

26. janvārī plkst.12 brauciens uz Nacionālā teātra izrādi 
“Trīs vīri kūrortā”. 
Režisors Valdis Lūriņš, komponists Valdis Zilveris. Biļešu 
cenas Ls 5.50. Lūdzu iepriekš pieteikties un samaksāt līdz 6. 
janvārim. 

 Anda, tel. 29109265

Pasākumi Salgales pagastā

No 4. janvāra līdz 4. februārim dabas fotogrāfa 
Oskara Šmeliņa fotoizstāde „Pasaules putni”.

16. janvārī plkst.19 pirmā tikšanās nodarbību un sarunu ciklam 
„Vakari sievietēm”. Tēma ”Kā atrast LAIKU sev nepadarāmo darbu 
jūklī“. 15 vakaros runāsim, par lietām, kas ir svarīgas. Atradīsim at-
bildes caur praktiskiem uzdevumiem un savstarpēju sadarbību uz sev 
būtiskiem jautājumiem. Meditēsim. Apzināsimies, pilnveidosim un stip-
rināsim sevi. (A. Sloka).

23. janvārī plkst.19 - 2. nodarbība „Miers un meditācija, 
attieksme pret dzīvi un Laimi”.

30. janvārī plkst.19 - 3. nodarbība „Emocijas un iespējas ar tām 
sadarboties”. Vadītāja: Antra Sloka – Mag.psych., eksistenciālā 
psihoterapeite, /www.antrasprakse.lv/.
Dalības maksa par nodarbību – Ls 3,50. Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa 
e-pastu: tautasnams@ozolnieki.lv vai tālr. 26525350. 

19. janvārī plkst.13 novada dome ielūdz jaundzimušo ģimenes uz 
sumināšanas pasākumu (jaundzimušie no 01.07.2012. – 31.12.2012.).

26.janvārī plkst.17 profesionālas teātra apvienības „Gandrīz teātris 
Artelis” izrāde – jūtu komēdija „Hamilkāra kungs – cilvēks, kas 
maksā”. Titullomā – Jānis Reinis. Režisore – Dita Balčus. 
Biļešu iepriekšpārdošana TN un BP kasēs. Ieeja - Ls 4, Ls 3.

16. februārī plkst.17 izrāžu apvienības „Panna” asprātīga komēdija – 
pētījums par vidējo latviešu vidējo laulību izrādē „Puse no Sirds”. 
Lomās: Zane Daudziņa un Aldis Siliņš. Ieeja: Ls 4 (biļešu iepriekšpārdošana 
TN un BP kasēs). Sīkāka informācija par izrādi www.pannasteatris.lv

AICINĀM JAUNUS DALĪBNIEKUS!

Mīļi sveicam janvāra jubilārus!
Ko Laimiņa vēlēt gribi
Gadiņam aizejot?
Mazu rūpi, izturību
Jaunajā gadiņā!

Info: www.ozolnieki.lv, tautasnams@ozolnieki.lv, tālr: 63050144; 26525350.           
Biļešu iegāde Ozolnieku tautas namā P., O., T., C. 16 – 20

FOTO STUDIJA – nodarbībības otrdienās. Vadītājs: Rinalds Vācers, 
tālr. 26090808 

PILATES - nodarbībības otrdienās, ceturtdienās plkst.18.30. 
Vadītāja: Anete Kuiva, tālr. 27808138 

VĒDERDEJAS – nodarbības trešdienās plkst.18 un 19. 
Vadītāja: Marina Rižova, tālr. 28269759 

SOLO STUNDAS – nodarbības otrdienās, trešdienās 
(pēc individuāla pieraksta). Vadītāja: Evija Lagzdiņa, tālr. 26411308

BĒBĪŠU SKOLA – nodarbības otrdienās no plkst.10 – 14 (3 mēn. – 3 gadi, 
kopā ar vecākiem). Vadītāja: Solvita Grasmane, tālr. 22037566 

BĒRNU GLEZNOŠANAS STUDIJAS – nodarbības otrdienās 
plkst.17 - 19, vecuma grupas: 4-6 gadi, 7-10 gadi. 
Vadītāja: Agita Vaivade, tālr. 20249141

JAUNUMS! 
PIEAUGUŠO GLEZNOŠANAS STUDIJAS – nodarbības sestdienās 
plkst.12 – 14. Vadītāja: Agita Vaivade, tālr. 20249141

No 2013.gada 14.janvāra Ozolnieku novada muzejā apska-
tāma fotogrāfiju izstāde par arheoloģiskajiem atradumiem 
Lielajā ielā Jelgavā 2012.gadā. 

17.janvārī pulksten 17 vēsturnieks Andris Tomašūns stāstīs 
un rādīs par atklājumiem Lielajā ielā un dalīsies pieredzē, 
kādā veidā arheologs var atrast jaunas senvietas, rosinās jautāju-
mus, kā saglabāt un pētīt arheoloģiskās senvietas Ozolnieku nova-
dā. Gaidīti vēstures interesenti!

Tiek izsludināts konkurss „GADA SĒTNIEKS”
Lai noskaidrotu čaklāko uzkopšanas darbu darītāju,  

SIA „Ozolnieku KSDU” izsludina konkursu „Gada sētnieks”.

Ozolnieku novada iedzīvotāji balsojot varēs izteikt savu viedokli par 
darbīgāko gada sētnieku. 
Balsošana norisināsies no 1. decembra līdz 16.decembrim.  
Pie katras mājas tiks izvietotas pastkastes, kurās katras mājas iedzī-
votājs, norādot savu vārdu, uzvārdu, varēs veikt balsojumu, uzrakstot 
izvēlētā „Gada sētnieka” vārdu, uzvārdu vai apkopjamo platību. 
Balsojumu var veikt vienreiz. Balsojumi tiek pieņemti arī SIA „Ozol-
nieku KSDU”. 
SIA „Ozolnieku KSDU” aicina būt atsaucīgiem un sniegt savu balsi  
labākā gada sētnieka izvēlē.  Uzvarētājam tiks piešķirta atzinība un 
naudas prēmija. 
Tiek gaidīti arī iedzīvotāju priekšlikumi, lai kopīgiem spēkiem  
izveidotu sirdij un acīm tīkamu apkārtējo vidi.

Deju studija 

Kaprīze
janvārī gaida jaunus 
dejotājus uz hip hop 
nodarbībām dažādās 

vecuma grupās 
(7-15 gadi).

Ozolniekos, Stadiona ielā 5

www.kaprize.lv
Tel. 27808138

Anete Rone,
tel. 27808138

e-pasts: anete@kaprize.lv

Izsaku pateicību Ozolnieku 
KSDU par sadarbību. 

Labu veselību un panākumus 
darbā visam kolektīvam  

2013.gadā! 
Rīgas ielas 19, Ozolniekos,  

mājas vecākā  
Valda Leite

PATEICĪBA

Lai novada iedzīvotājus iesaistītu regulārās 
sportiskās aktivitātēs, Ozolnieku Sporta centrs 
rīko kārtējo – nu jau ceturto – spartakiādi.

Viens no spartakiādes mērķiem ir novada uzņēmumu 
dalība.

Novada spartakiāde notiek no 2012.gada novembra līdz 
2013.gada jūlijam pēc apstiprināta kalendāra darba dienu 
vakaros, sestdienās vai svētdienās Ozolnieku Sporta centra 
bāzē, „Mālzemes” sporta kompleksā u.c.

Spartakiādes nolikumā ir ietverti komandu izveides 
principi, programma, vērtēšanas kritēriji, sacensību ka-
lendārs u.c. nosacījumi.

Sacensību kalendārs un rezultāti Ozolnieku novada 
mājas lapā www.ozolnieki.lv pie sadaļas sports, tel.: 
63050526; 26440373.

 Ozolnieku Sporta centrs

Sportosim!

Atbalstīsim  
jaunos 

karatistus!

13. janvārī „Atklātais 
bērnu karatē čempionāts 
OZOLNIEKI 2013”sporta 
kompleksā „Ozolnieki”. 

Gaidām 120 dalībniekus no vi-
sas Latvijas, kā arī dalībniekus 
no Igaunijas vecumā no 5 – 13 
gadiem. Turnīrā piedalīsies 15 
bērnu no Ozolnieku novada. 

Izspēlēti tiks 29 apbalvojumu 
komplekti 29 kategorijās.

Projektu iesniegumu 
pieņemšana pasākumam 

"Tūrisma aktivitāšu 
veicināšana"

Lauku atbalsta dienests izslu-
dina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanu 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Lauku 
attīstības programmas (LAP) 
pasākumam "Tūrisma aktivitāšu 
veicināšana" saskaņā ar MK 
2012. gada 13. novembra notei-
kumiem Nr.773 "Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savie-
nības atbalstu atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā 
pasākumam "Tūrisma aktivitāšu 
veicināšana". 

Projektu iesniegumu pieņemša-
na 9. kārtai pasākumā "Tūrisma 
aktivitāšu veicināšana" notiks 
no 2013. gada 28. janvāra
līdz 2013. gada 28. februārim.
Sīkāk: http://ejuz.lv/crnbn


