
2012. gada novembris Nr.11 (189)

Ānes ciemā, Celtnieku ielā 
12, pilnā sparā rit ēkas re-
konstrukcijas darbi, kur 2.stā-
va telpās līdz šī gada nogalei 
tiks atklāts jauniešu iniciatīvu 
centrs.  

Par pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem ēkas abos stāvos tiek veik-
ta apkures un elektroinstalācijas 
sistēmu rekonstrukcija, kā arī 
ventilācijas, datoru un telefonu 
tīklu, apsardzes un ugunsdzēsības 
sistēmas izbūve. 2.stāvā  tiek veikti 
vērienīgi iekštelpu remontdarbi – 
grīdu un  griestu seguma nomaiņa, 
sienu remonts un krāsošana, logu un 
durvju montāža. Minētie iekštelpu 
remontdarbi vairāk kā 500 m2 pla-
tībā tiek veikti projekta „Jauniešu 
iniciatīvu centra izveide Ozolnieku 
novada Ānē” ietvaros, un 84% no 
izmaksām tiek finansēti no Latvijas 
un Šveices sadarbības programmas 
līdzekļiem. Par projekta līdzekļiem 

tiks iegādātas arī mēbeles, inventārs 
un aprīkojums telpām. Plānots, ka 
jaunizveidotajā centrā Ānes ciema 
jauniešiem būs pieejamas gan dažā-
das brīvā laika pavadīšanas iespē-
jas, interešu izglītības nodarbības, 
semināri, konsultācijas, kā arī būs 
iespējams saņemt atbalstu krīzes 
situācijās.

Nākamajā gadā pašvaldība plāno 
veikt arī 1.stāva iekštelpu remont-
darbus, kur pēc to pabeigšanas Ānes 
ciema iedzīvotājiem būs pieejami 
sociālā dienesta darbinieku, ģimenes 
ārsta un citi pakalpojumi.

 
Antra Pošeika,

projektu koordinatore

Ānē top jauniešu centrs

Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības
programmas līdzekļiem paplašinātai Eiropas savienībai
www.swiss-contribution.lv

Kur koki aug visstaltākie?
Kur mākoņi visbaltākie?
Kur putni dzied visskaļāk?
Kur zāle zeļ viszaļāk?
Dzimtenē.
  /P.Brūveris/

Sirsnīgu pasākumu gaisotnē 
visā novadā izskanēja Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
94.gadadienai veltītās svinības

Salgales baznīcā svētku dievkalpo-
jumu krāšņoja jauktais koris „Svīri”. 
Koris svētku koncertu sniedza arī 
Garozas pamatskolā.

Pilnu zāli pulcināja valsts svētku 
koncerts „Šai zemē ...” Ozolniekos.

Novada domes priekšsēdētājs Mā-
ris Ainārs, sveicot Latvijas dzimšanas 
dienā, novēlēja valsts plauksmi, bet 
tas notiks, „ja ar atbildības sajūtu 
veiksim mums uzticētos pienākumus. 
Kopā veidosim Latviju – aizvien 
stiprāku un laimīgiem cilvēkiem 
bagātāku!”

Pārdomāti veiksmīgā scenārijā 
(režisore Rita Barona) mijās novada 
amatierteātra aktieru vēstījums 
par pelēko rudens dienu pirms 94 
gadiem – valsts dzimšanu – ar Ozol-

nieku Mūzikas skolas audzēkņu un 
viņu pedagogu sniegumu, solistu 
dziesmām. Par respektējamu māksli-
niecisku vienību ir izveidojies 1. – 4. 
klašu koris.

Uz ekrāna zibēja kadri, kas atainoja 
aizvadītās vasaras novada svētku 
norisi.

„OA” jau bija publicēti konkursa 
„Sakoptākā sēta 2012” uzvarētāju 
vārdi, kā arī apraksti par aprūpētāka-
jām un košākajām sētām un dārziem. 
Saņemot Atzinības rakstus, balvas 
un ziedus, māju saimnieki izsacīja 
vēlmi, lai īpašumu sakoptības vilnis 
brāzmotu daudz varenāk, lai skaistu 
daiļdārzu būtu vēl vairāk.

Novada pašvaldība apbalvoja arī cil-
vēkus, kuru pašaizliedzīgais darbs ir 
izpelnījies īpašu iedzīvotāju cieņu.

Tik balts un kluss...

Viss gaidot aiztur elpu...

Krīt zemei pāri mirdzošs 
zvaigžņu pakars...

Un, siltām rokām 
skaudams zemes telpu,

Nāk senais mīļais 
Ziemassvētku vakars.

 (V.Moora)

Ziemassvētku gaišums 
            lai sasilda 

        dienas un sirdis!

ATZINĪBAS RAKSTI IZCILNIEKIEM
Sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 
94.gadadienu Ozolnieku novada dome  nolemj apbalvot ar 
Ozolnieku novada domes Atzinības rakstiem:

MĀRTIŅU PRĪSI  SIA “Ozolnieku KDSU” valdes 
   priekšsēdētāju par ieguldījumu 
   Ozolnieku novada daudzdzīvokļu māju 
   renovācijas procesa organizēšanā.

IVO BARANOVSKI  volejbola komandas “Poliurs/Ozolnieki” 
   komandas kapteini par ieguldījumu 
   komandas sportiskajos  sasniegumos.

LARISU  VEIPU  novada Ānes apkalpošanas centra vadītāju 
   par ilggadēju un priekšzīmīgu darbu ar 
   iedzīvotājiem.

OLITU DŪMIŅU  novada pašvaldības kasieri par ilggadēju 
   un priekšzīmīgu darbu ar iedzīvotājiem.

ANDU SILGAILI  Salgales Mūzikas skolas direktores 
   vietnieci par ieguldījumu Salgales 
   pagasta bērnu un jauniešu izglītošanā un 
   aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.

 Novada dome
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Cienījamie autori!
Rakstus un fotogrāfijas sūtīt uz šādu e-pastu: oavize@gmail.com,

ne vēlāk kā līdz katra mēneša 20. datumam.

Nolēma:
- Apstiprināt saistošos noteiku-

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

- Apbalvot izcilniekus ar novada 
domes Atzinības rakstiem.

- Nodot ar pieņemšanas aktu 
daudzdzīvokļu māju Saules iela 
9 un Stadiona iela 12 Ozolnieku 
pagastā, valdījumā pilnvarotai per-
sonai SIA „Ozolnieku KSDU”.

- Apstiprināt grozījumus Salga-
les Mūzikas skolas nolikumā.

- Uzņemt 4 bērnus novada pirms-
skolas izglītības iestādēs.

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Mainīt zemes vienībai adresi no 

„Ozoli”, Emburga, Salgales pag., 
uz Liepu iela 3, Emburga, Salgales 
pagasts.

- Zemes vienībai piešķirt nosau-
kumu „Timiāni” Salgales pagasts.

- Piešķirt uz Ozolnieku novada 
pašvaldībai piederošas zemes vie-
nībai transformatoru apakšstacijas 
TP-6514 būvei adresi Stadiona iela 
10A, Ozolnieku pagasts. 

- Nodot novada pašvaldības īpa-
šumā esošo zemes gabalu Iecavas 
krastmala 3, Ozolnieku pagastā, 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
ar adresi Iecavas krastmala 3, 
Ozolnieku pagasts, dzīvokļu īpaš-
niekiem bez atlīdzības.

-  Nodot novada pašvaldības 
īpašumā esošo zemes gabalu 
Saules iela 1, Ozolnieku pagastā, 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
ar adresi Saules iela 1, Ozolnieku 
pagasts, dzīvokļu īpašniekiem bez 
atlīdzības.

- Izmaksāt pabalstu sakarā ar ne-
nodrošināšanu ar vietu pirmssko-
las izglītības iestādē 5 personām.

Novada domes 
novembra sēdē

Uzņēmējdarbība

Gadu gadiem novada Paš-
valdības policijai ik palaikam 
nākas risināt konfliktsituā-
cijas, kuras rada neapzinīgi 
suņu turētāji.

Pašvaldības policijas priekšnie-
kam Arnim Jomam „suņu problēma” 
ir labi iepazīta.

– Viena no mājām, kur īpašniece 
regulāri pārkāpj dzīvnieku turēšanas 
noteikumus, ir Ozolniekos, Stadiona 
ielā. Suņu saimniecei ir sastādīti 
daudzi administratīvo pārkāpumu 
protokoli. Viena gada laikā policija 
saņēmusi 4 iesniegumus par noda-
rītajiem miesas bojājumiem, tostarp 
diviem bērniem.

Izvērtējot situāciju, Pārtikas Ve-
terinārais dienests (PVD) kopā ar 
novada Pašvaldības policiju pieņēma 
lēmumu par suņu piespiedu atsavi-
nāšanu, kas arī tika izdarīts.

Pirms šādi rīkoties, PVD ir veicis 
pārrunas par dzīvnieku turēšanu, 
ir piemērots arī administratīvais 
naudas sods.

No saimnieces mājas tika izņemti 

5 lieli suņi, 5 kucēni.
Neapzinīgi suņu turētāji mīt arī 

daudzdzīvokļu mājās. A.Joma: „Pat 
tad, ja dzīvoklis ir privatizēts, jārēķi-
nās ar citiem mājas iedzīvotājiem.”

Administratīvais pārkāpumu pro-
tokols sastādīts kādai Ānes iedzīvo-
tājai par dzīvnieku turēšanas notei-
kumu neievērošanu. Aizbildinājums 
par likumu nezināšanu neatbrīvo no 
atbildības.

Ar MK noteikumiem Nr.266 
par labturības prasībām dzīvnieku 
turēšanā pilnībā var iepazīties gan 
internetā, gan bibliotēkā. Minēšu ti-
kai 52.1 pantu, kas suņu saimniekam 
uzliek par pienākumu „nodrošināt, 
lai mājas (istabas) dzīvnieks (smaka, 
riešana vai gaudošana) netraucētu 
mājas vai apkārtnes iedzīvotājus.”

Bieži grēko māju īpašnieki, kuriem 
nav žoga, bet uzskata, ka personīgās 
drošības dēļ suņus var palaist brīvī-
bā, aizmirstot par cilvēkiem, kuri iet 
vai brauc ar velosipēdiem pa ceļu. 
Riteņbraucējam, makšķerniekiem, 
sēņotājiem – mums visiem ir tiesī-
bas uz drošu vidi.

Suņu saimniekiem ir 
jārespektē noteikumi

Kāds gados jauns ministrs, 
pēc neoficiālas informācijas 
pīpmanis, uzlika veto Ozol-
nieku iedzīvotāju ierosmei 
neļaut smēķēt uz balkoniem, 
lodžijām.

Ir pagājis neilgs laiks, un Ozolnie-
ku iniciatīva atbalstu guvusi visā val-
stī: par to pārliecināmies televīzijā, 
radio, presē.

Kādā no Latvijas Radio 1.kanāla 
pārraidēm savus uzskatus un piere-
dzi pauda Jūrmalas Pašvaldības poli-
cijas priekšnieks, Latvijas Pašvaldību 
savienības un Veselības ministrijas 
pārstāvji. Raidījumā izskanēja Ozol-
nieku novada domes priekšsēdētāja 
Māra Aināra pamatojums rūpēm par 
iedzīvotāju veselību.

Ka smēķēšana ir ļaunums ar pos-
tošām sekām, kas apdraud līdzcil-
vēkus, visi runātāji bija vienisprātis. 
Patlaban valsts akceptē nostāju – ko 
gribu, to daru: „Kaut vai pūšu pīpes 
dūmus ventilācijas šahtā, lai smird 
kaimiņam. Ļaunums un nekaunība ir 
agresīvāki par pasīvu pretošanos, tā-
pēc mēs, nesmēķētāji, ciešam” – bija 

LPS padomnieces skaidrojums.
Kāpēc vajadzīgs valstisks aizlie-

gums, ierobežojot pīpētāju visat-
ļautību? Atbilde – lai būtu juridisks 
pamats, uz ko balstīties.

Vai cīņa par veselību sev un 
bērniem ir bezcerīga, bet situācija 
neizkontrolējama?

Jūrmalas policijas pieredze – 
„ja pieliek pūles, pārkāpējus var 
noķert. To pierāda mūsu prakse.” 
Informāciju sniedzot liecinieki, 
tiekot izmantota tehnika – fotoapa-
rāti, videoieraksti. Pat trim vārdiem 
kāpņu telpā „Mūsu mājā nesmēķē” 
esot nozīme.

Ne tik sen nereāls likās uzstādī-
jums par smēķēšanas aizliegumu 
kafejnīcās – tagad tas ir ieviests 
pasaulē, arī Latvijā.

Somija ir ceļā uz aizliegumu tirgot 
tabaku kā preci, stingri smēķēšanas 
ierobežojumi ir ieviesti daudzās 
Eiropas valstīs.

Cik efektīvi notiek cīņa par veselī-
gu dzīves veidu pie mums šodien un 
rūpēm par nākamajām paaudzēm? 
Pierādīta patiesība: viss ir atkarīgs 
no cilvēku uzvedības kultūras.

Pamatā – cilvēku 
uzvedības kultūra

Teteles pamat-
skolas pirm-
klasnieki basei-
nā cītīgi apgūst 
peldētmāku. 
Šo iespēju no-
drošina novada 
pašvaldība.

Jekaterina Puriņa (58) ir 
lietišķs cilvēks: „Vēl nesen 
biju 2.grupas invalīde, tagad 
piešķirta 3.grupa. Pārcietu 
smagu slimību, operāciju, gadu 
ilga atveseļošanās. Zaudēju 
darbu. Darba devējs lika sa-
prast, ka cilvēki ar problēmām 
nevienam nav vajadzīgi. Tieši 
tā visu rakstiet avīzē!”

Ko darīt? Kļūt bezdarbniecei? 
Dzīvot no sociālā pabalsta?

Darbīgajai, apsviedīgajai Jekateri-
nai tas nebija pieņemams! Nobrieda 
lēmums uzsākt uzņēmējdarbību.

Uzdrīkstēties!
37 gadus, kopš dzīvo Latvijā, 

ieradusies no Ukrainas, Jekaterina 
strādājusi par konditori vai cepēju. 
Šīs profesionālās iemaņas bija sal-
miņš, pie kura J.Puriņa pieķērās. 
Tika pieņemts lēmums: uzsākt 
pašai savu uzņēmējdarbību. Godīga 
atzīšanās: „Uzņēmējdarbība man 
bija svešs jēdziens, nebija nekādas 
datorprasmes.” Rakstura spīvums 
uzvarēja visus šķēršļus! Datoru 
apgūt palīdzēja bērni, viņa pati izgāja 
projektu vadības kursus, kur iemā-
cījās veidot biznesa plānu. Šo plānu 
akceptēja Latvijas Hipotēku un ze-
mes banka, dodot iespēju apmeklēt 
uzņēmējdarbības kursus. Iekļaušana 
„Starta programmā” bija par pamatu, 
lai tiktu pie kredīta.

Iet uz priekšu
Tagad J.Puriņa ir sekmīga uzņē-

mēja, kura uz 5 gadiem piešķirto 
bankas aizdevumu 12 tūkst. latu 
cer atmaksāt divreiz īsākā laikā – to 
pierāda aprēķini. „Ja cilvēks iet uz 
priekšu, paveras jaunas iespējas un 
plašs horizonts.” Ar šādu pārliecību 
konditore nodevās tirgus izpētei. 
Būdama jelgavniece, iepazina reģio-
na iespējas: konkurences apstākļus, 
vietas izvēli, esošās beķerejas. 
Tā arī tika atklāts, ka Ozolniekos 
„tobrīd bija vakuums”. Esot trāpī-
jusi desmitniekā! „Biznesam vieta 
Ozolnieku centrā ir lieliska! Un uz 
tādu pircēju aktivitāti pat nebiju 
cerējusi!”

Ceptuvei „Baker J P” apritējis 
vairāk kā gads. Daudz cilvēku ir 
kļuvuši par pastāvīgiem klientiem. 
Labas vēstis ātri ceļo no mutes 
mutē. Svētku tortes pasūtot pat no 
tālienes.

Slimība, gadi uzņēmējdarbībā  
nav šķērslis

Strādāt. Izglītoties
No kurienes apņēmīgā uzdrīk-

stēšanās?
Firmas vadītāja ilgi nedomā: 

„Vecāki man mācīja, ka darbs ir 
dzīves pamats. Pat tad, ja jūties 
nevesels, tomēr strādā – tik, cik 
spēki ļauj.  Esmu klausījusies 
biznesa psihologu lekcijas, daudz 
lasī jusi,  sapratusi,  ka ci lvēks 
atrodas savā komforta zonā, kas 
nevedina uzdrīkstēties. Bet kā 
iziet no noslēgtā loka? Attur bai-
les, dažādi aizbildinājumi (gadi, 
slimība, pieredzes trūkums). Cil-
vēki paši sev veido barjeru, kuru 
pārvarēt nespēj. Es nenobijos. Biju 
pārliecināta – ja ko iesākšu, darīšu, 
pūlēšos, tad arī gūšu panākumus. 
Un vēl ir jātiecas pēc izglītības, jo 
tikai cilvēks, kuram ir zināšanas, 
var ko sasniegt. Šodien tādas ie-
spējas izglītoties!”

Nekādus konservantus!
Smagā slimība nostiprinājusi 

Jekaterinas pārliecību par veselīgu 
uzturu.

Ar lepnumu konditore paziņo: 
„Mūsu kredo - nē konservantiem! 
Arī baltmaizei neliekam nekādu 
ķīmiju, visu cepam no dabiskām 
izejvielām. Latvijas apstākļos tas 

ir pilnībā iespējams! Es esmu 
bijusi Anglijā, tur maize burtiski 
līp pie zobiem! Kēksam divu gadu 
garantija – cik tas var būt veselīgi? 
Mūsu ceptuvē nav vajadzības neko 
uzglabāt – viss ātri aiziet pircēju 
somās.”

Kliņģeris 24 kilogramu svarā
„Mums ir lielā izvēlē dažādi pīrā-

dziņi, arī hačapuri – sāļi pīrādziņi, 
pildīti ar siera, biezpiena un diļļu 
pildījumu.

Piedāvājam tradicionālās plāts-
maizes, ruletes, uz pasūtījumu 
cepam sāļos un saldos kliņģerus, 
tortes. Bulciņas mums ir 26 veidu.

Receptūru veidoju pati. Idejas 
smeļos internetā, pārņemu labāko 
pieredzi Latvijā, eksperimentēju.

Lielākais kliņģeris, ko cepam 
pārsniedz 3 kilogramus, torte – 12 
kilogramus, taču stāvu augstums ir 
atkarībā no pircēju vēlmes.

Kādai iestādei jubilejas reizē 
uzcepām kliņģeri ar tās logo, katru 
no burtiem veidojām atsevišķi, kop-
svars sasniedza 24 kilogramus.”

Vēl šoruden kāds „OA” uzrunāts 
jauneklis atzina, ka veikaliņā iegrie-
žoties regulāri, bet cerot, ka firma 
izvērsīšoties, tad maizītes varētu 
nopirkt rīta agrumā.

Ar šo mēnesi telpas jau ir paplaši-
nātas, uz brokastlaiku tiek piedāvāti 
kruasāni un silti pīrādziņi, ceptuvē 
audzis nodarbināto skaits – to ir 
astoņi.

Plašākas telpas atļauj lielāku ra-
žošanas apjomu: „Produkciju varam 
piegādāt arī citiem uzņēmējiem. Pa-
plašinām piedāvājumu, īpaši kūciņu 
izvēli; pēc tām ir liels pieprasījums. 
Tikko apguvām jaunu produkcijas 
veidu – cepam baltmaizi, pildītu 
ar dillēm un ķiplokiem. Smaržo 
neatvairāmi!”

Ziemassvētku galdam
Droši vien jau ir pārdomāts pie-

dāvājums Ziemassvētku cienastam? 
“Protams, tās būs piparkūkas! 
Cepsim Ziemassvētku kēksu, arī 
kliņģerus, pus kilograma svarā – lai 
tie būtu pieejami ikvienam.

Padomā ir ļaudīm sagādāt prieku 
un pārsteigumu, tāpēc būs akcijas 
un atlaides uz vairākiem produkci-
jas veidiem.”

Darba diena uzņēmējai ir gara, ik 
dienas 10 – 11 stundas. „Jā, esmu 
invalīde (ko ārēji pievilcīgajai sie-
vietei nepateikt – A.V.), bet par to 
man nav laika domāt. Jāstrādā!”

 Anna Veidemane



4.lpp. 2012. gada novembris 2012. gada novembris 5.lpp.

Novada attīstības perspek-
tīvas interesē ikvienu iedzīvo-
tāju. Novadnieku redzējumam 
katrā ciematā ir arī savs, lokāls 
skatu punkts. Kādi ir iedzīvo-
tāju ieteikumi?

Šādā nolūkā novada pašvaldība rī-
koja sapulces Emburgā, Garozā, Ānē, 
Brankās un Ozolniekos.

Kā aktuālākās tēmas tika izvirzītas 
trīs: sabiedriskā kārtība un drošība, 
sociālā dienesta pakalpojumi un 
sociālā palīdzība, kā arī 2013.gada bu-
džeta plānošana. Sapulcēs bija iespēja 
izvirzīt savas idejas un noskaidrot 
neskaidrības.

Pašvaldības atbildīgo amatpersonu 
stāstītais visur tika uzklausīts iein-
teresēti.

Par sabiedrisko kārtību un drošību 
pagastos informēja novada Pašval-
dības policijas priekšnieks Arnis 
Joma.

Reiz dzīvoja 5 brāļi un viena 
māsiņa... Tā varētu iesākties 
kāda pasaka, taču tā ir īsta 
patiesība. Rets gadījums situ-
ācijā, kad Latvijā izjūtam tik 
kritisku demogrāfisko stāvok-
li. Vēl šis stāsts ir par saticību 
– ne pārāk bieži sastopamu 
iezīmi sabiedrībā.

Cenu pagastā, pašā meža maliņā, 
atrodas simtgadīga māja „Buļļi”. 
Mājas durvjpriekšā tek Cenas upīte. 
Skaista dabas ainava! Ja vien Cena 
neradītu krietnas nepatikšanas – 
agresīvi savas saimnieka tiesības 
piesaka bebri.

Zalkši – ķerrām
90.gados Skadiņu ģimene atguva 

mantojumu – „Buļļu” mājas, ko savu-
laik uzcēla vecaistēvs. Strādāts tika 
ne pa jokam – kā ļoti daudziem māju 
īpašniekiem, kuriem nācās likvidēt 
sovjetizācijas sekas. Pus gadsimta 
laikā iebraucēji no tālienes ieviesa 
savu kultūru: milzu saimniecības 
atkritumu kalnus apkārt visai mājai. 
Neaprūpētajā sētā izveidojās zalkšu 
paradīze – tos no mājas Skadiņi 
transportēja ķerru ķerrām. 

Tagad „Buļļos” ir sakopts mauriņš, 
daudz puķu, pāri upītei sliecas glīts 
tiltiņš, aicināt aicina omulīga pirtiņa. 
Daudzo būdu un būceņu vietā, ko 
uzslēja mājas „saimnieki”, uzcelta 
plaša saimniecības ēka, kas reizē ir 
arī galdniecība.

To visu paveikuši Skadiņi savām 
rokām, ļoti centīgi strādājot jau-
nākajai paaudzei – visiem sešiem 
bērniem.

Patlaban „Buļļos” dzīvo divi brāļi – 
Ilgvars (33) un Oskars (30). 

44 hektārus plašajā teritorijā 
katram dēlam mantojumā ir ticis 
zemesgabals, lai veidotu savu dzīvi: 
Ulvim (31) – „Tērces”,  Oskaram – 
„Dālderi”, Aleksim (32) – „Vērdiņi”, 
Ilgvaram – „Buļļi”. Dažs savu namu 
jau ir uzcēlis, bet cits to projektē. 
Egons (35), kļuvis pilsētnieks, no 
mantojuma atteicies. Bez savas 
mājas nav palikusi arī māsa Daina, 
tikai citviet.

Skološanās un darba ceļi gan 
katram no jaunajiem Skadiņiem ir 
atšķirīgi.

Ilgvars pēc galdniecības skolas 
pabeigšanas absolvēja Aizsardzības 
akadēmiju. Militārā karjera puisim 
bija viena vienīga izaugsme un liels 
dzīves rūdījums – studijas ASV, divas 
reizes misijā Afganistānā, paaug-
stināts līdz kapteiņa pakāpei. Pret 
paša gribu Ilgvars kļuva par bruņoto 
spēku birokrātu, kam pamatdarbs 
bija pārcilāt papīrus. Iniciatīvas bagā-
tajam, strādīgajam lauku puisim tas 
nelikās īsta vīra cienīga nodarbe. 

Aleksis: „Es patiesi apbrīnoju brāli 
– materiāli nodrošināts, armijas so-
ciālās garantijas un izdienas pensija, 
kas pienāktos pēc gada – to visu viņš 
izlēmīgi nomainīja pret saimniekoša-
nu „Buļļos”. Tagad, piekopjot gald-
nieka arodu un apstrādājot zemīti, 
viņš redzot sava darba augļus.”

Par vareno Ilgvara būvēto kuģi Ga-
rozas pamatskolas teritorijā priecājas 
visi skolas bērni.

Oskara specialitāte ir reta – viņš 
ir kartingu mehāniķis, kuram darbs 
ir pat Eiropā.

Aleksis SIA „Uzars bruģēšana” 
no bruģētāja ir izaudzis līdz darbu 
vadītājam.

Ulvis vienlaicīgi ir būvinženieris 
praktiķis, kurš gatavojas aizstāvēt 
doktora darbu.

35 gadu vecumā studēt, kopā ar 
padsmitniekiem? Egons to uzdrīk-
stējās, kursā ir labākais, viņa lielā 
aizraušanās ir ķīmija, šogad pabeigs 
augstskolu.

Dainas intereses saistījušās ar mū-
ziku un mākslu, 
tāpēc tika izvēlēta 
Kultūras akadē-
mija. 

Skadiņu jauno 
paaudz i  v ieno 
stiprs cementē-
jošs spēks – ģi-
m e n i s k u m s , 
savstarpējs izpa-
līdzīgums, patiesa 
interese vienam 
par otru. Vērtības, 
kuras diemžēl šo-
dien sāk zust.

Ir izskanējis 
zinātnieku apgal-
vojums, ka „Rie-
tumu sabiedrībā 
zaudēts cilvēcis-
kais atbalsts”.

Kā šo cilvēcis-
ko atbalstu izjūt 
Aleksis? Bet kā 
citādi? Nopiet-
nus strīdus mūsu 

starpā nevaru atcerēties. Bieži sa-
nākam kopā, spriežam, ko, kā darīt 
un vienmēr vienojamies. Kā tas tā 
nācies? Varbūt no bērnības, jo labi 
pazinām vārdu trūkums, ar daudz ko 
nācās dalīties. Sava nozīme, ka mums 
nav lielas vecuma atšķirības. Tagad 
apzinos, ka godprātīga attieksme 
pret darbu un centību mums tika 
ieaudzināta no bērna kājas. Bērnībā 
iemantotais ir katra cilvēka dzīves 
pamats.”

Esmu bagāts!
Aleksis atzīst, ka „jūtos bagāts. 

Mani draudzīgie brāļi ir lielākā vēr-
tība. Nevaru pat iedomāties dzīvi bez 
brāļiem un māsas.”

Tie nav skaļi vārdi. Kopību brāļi 
pierāda arī biznesā. 

Aleksis šogad ir uzvarējis četros 
iepirkuma konkursos, veidojot vides 
labiekārtošanas projektus. „Man ļoti 
palīdzēja brāļi: Ulvis koriģēja projek-
tus, Ilgvars izgatavoja koka detaļas, 
Oskars – metālkonstrukcijas, bet 
Egons visu uzmeistaroto prasmīgi 
salika kopā. Ozolnieku novadā daudz 
kas taisīts mūsu rokām”.

„Vai būtu iespējams ka kādreiz 
taptu firma?” „Viss dzīvē ir iespē-
jams. Droši vien firma sauktos „Pieci 
brāļi.””

Brāļi ir Latvijas un tīras vides pat-
rioti. Tiek lolota iecere ēst pašceptu 
maizi, pašaudzētu kūpinātu gaļu un 
zivis, dzert pašbrūvētu miestiņu, 
un, protams, galdā likt pašaudzētus 
dārzeņus.

Ziemassvētki ārpus Latvijas
Ziemassvētkos Skadiņi Latvijā 

nebūs. Visi piecatā apciemos māsiņu 
Dainu Austrijā, kur viņa dzīvo jau 3 
gadus. Kā Daina tur nokļuva? Latvijā 
meitene ar Kultūras akadēmijas 
diplomu palika bez darba. To viņa 
atrada uz kruīza kuģa, kas kursēja pa 
Donavu. Smagu fizisku darbu dienā 
nācās strādāt pat 14 stundas. Glīto, 
strādīgo gaišmati ātri vien pamanīja 
un iemīlēja kuģa kapteinis. Tagad 
Dainai ir jauka ģimenīte un māja 
netālu no Vīnes.

Uz kādu Ziemassvētku mielas-
tu cer brāļi? Droši vien tā būšot 
gardā ķirbju krēmzupa, austriešu 
nacionālais ēdiens. Gan jau Daina 
nepiemirsīšot arī latviešu „riktes”. 
Un droši vien viņa uzspēlēs vijoli, ko 
paņēmusi līdz no Latvijas. Skaistās 
balss dēļ (Daina ir ieguvusi muzikālo 
izglītību) latvietei no vietējiem nāko-
ties dzirdēt daudz komplimentu.

Pieci brāļi Latvijā, māsa svešat-
nē...

Ko par to saka brāļi? „Attāluma dēļ 
mūsu tuvība nezūd!”

 Anna Veidemane

Ziemassvētkos galdā būs ķirbju zupa

Novadā ir 4 iecirkņi, kur par kārtī-
bu atbild policijas inspektors. Salga-
les pagastā darbu uzsācis Pašvaldības 
policijas inspektors Lauris Polis, ar 
kuru tika iepazīstināti pagastļaudis. 

A.Joma akcentēja galvenos poli-
cijas darba virzienus: pašvaldības 
saistošo noteikumu izpildi, rakstisko 
iesniegumu izskatīšanu, adminis-
tratīvo sodu piemērošanu, kārtības 
nodrošināšanu masu pasākumos, 
patrulēšanu, sadarbību ar sociālo 
dienestu, vispārizglītojošo darbu 
mācībiestādēs u.c. pienākumus.

Iedzīvotāji bieži vien neizprot, kā-
das ir Pašvaldības policijas funkcijas, 
un kādas – Valsts policijas. Valsts 
policijas kompetencē galvenokārt ir 
reaģēt uz kriminālpārkāpumiem un 
likumpārkāpumiem. 

Visvairāk administratīvos protoko-
lus Pašvaldības policija ir sastādījusi 
Ānē, savukārt iedzīvotāju uzticība po-
licijai tieši šajā ciematā ir īpaši augsta: 

no šogad novadā 
iesniegtajiem 162 
priekšlikumiem 71 
izvirzījuši ānenieki. 
„Cenu pagasta ap-
vienošanās gadā ar 
Ozolnieku pagastu 
netika reģistrēts 
neviens iesnie-
gums.” Skaitļi runā 
paši par sevi!

Sociālās palīdzī-
bas un pakalpojumu 
mērķis, kā izskaid-

roja sociālā dienesta darbinieces Vil-
lija Pakalne un Ieva Briģe, ir dažāda 
veida atbalsts iedzīvotājiem, kam tas 
nepieciešams. Sociālā palīdzība tiek 
sniegta atbilstoši Ministru kabineta 
pieņemtajiem noteikumiem. Kas, 
kādos gadījumos var pretendēt uz 
attiecīgu palīdzību, kāda ir kārtība 
un nepieciešamā dokumentācija 
– iedzīvotāji guva izvērstu informā-
ciju. Dažkārt cilvēks jūtas pamests, 
neuzdrīkstoties meklēt palīdzību, 
tāpēc izskanēja aicinājums – zinot par 
šādiem gadījumiem, ziņot sociālajam 
dienestam.

Pašvaldības centieni – lai nākamā 
gada budžeta izlietojums būtu mak-
simāli efektīvs.

Novada domes izpilddirektora Pē-
tera Veļecka analītiskais skaidrojums 
bija gan par novada attīstību kopumā, 
gan par budžeta līdzekļu izmantoša-
nu katrā pagastā un katrā ciemā un 
nodomiem 2013.gadā.

Kas ir budžets? Kā tas tiek vei-
dots? Kādi ir galvenie ieņēmumu 
avoti un kādas funkcijas ir jāpilda 
pašvaldībai?

Izpilddirektora izklāsts bija lietišķs 
un argumentēts. Padarītie darbi tika 
minēti kā salīdzinājums, atspēriens 
turpmāk veicamajam, bet ne cildi-
noša uzskaite.

Izpildvaras pietuvinātā problēmu 
izpratne uz vietām radīja iedzīvotāju 
atsaucību katrā sapulcē. Galvenokārt 
novadnieku jautājumi bija par ceļiem, 
ūdensapgādi, ielu apgaismojumu, dzī-

vojamo māju fondu un ēku renovāciju, 
interneta pieejamību, nesakoptajām 
zemes platībām, tūrisma attīstību, 
brīvā laika pavadīšanas iespējām 
jauniešiem. Iepriecinoša ziņa: „Katrā 
ciematā būs jauniešu centrs!”

Emburdznieku lielā vēlme ir tikt 
pie mediķa – uz vietas medicīnas 
darbinieku nav, bet „Staļģenē gūt 
palīdzību ir neiespējami.”

Novada domes priekšsēdētājs 
Māris Ainārs rezumēja: „Paldies, ka 
neesat vienaldzīgi, ka esat sava pagas-
ta patrioti! Esam ieguvuši vērtīgus 
priekšlikumus, kas ietverti protokolā 
un ko liksim priekšā deputātiem 
izvērtējumam.”

Komunikācijai ar pašvaldību ir arī 
citas iespējas – novada vadības un 
amatpersonu pieņemšanas laikos 
katrā pagastā.

 Anna Veidemane 

Novada attīstību  
apspriež 
dialogā

Sapulces vadītāja Evita Kairiša, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Novada izpilddirektora Pētera
Veļecka tēma - budžets

Novada domes priekšsēdētājs 
Māris Ainārs: “Paldies par vērtīgiem 
priekšlikumiem!”



6.lpp. 2012. gada novembris 2012. gada novembris 7.lpp.

Ozolniekos bija ieradusies 
vācu pedagogu grupa vairāku 
projektu ietvaros. 

Vienlaikus notika gan Frēbeļa 
akadēmijas atkārtota sertifikācija PII 
„Zīlīte”, gan Comenius Regio projek-
ta „Uz bērnu orientētas koncepcijas 
izveide pārejā no pirmsskolas uz 
skolu” aktivitātes. Pats galvenais ir 
vienotas platformas un koncepcijas 
izveide bērnu veiksmīgai pārejai no 
pirmsskolas un skolu, pārējās aktivi-
tātes ir pakļautas šim mērķim.

Kopš 2007.gada PII „Zīlīte” peda-
gogi sāka izmantot Frēbeļa metodes 

elementus bērnu izglītošanā un 
audzināšanā pirmsskolas vecumā. 
Tagad, pēc pieciem gadiem, notika 
PII „Zīlīte” atkārtota sertifikācija. 
Iestāde ir sertificēta! Tās pedagogi 
ieguva tiesības un varēs sniegt labu 
pedagoģisko pieredzi  pārējiem nova-
da un republikas skolotājiem. 

Vācu pedagoga Frīdriha Frēbeļa 
metodes pamatā ir pasaules iz-
zināšana ar praktisku nodarbību 
palīdzību. 

Māra Pūre,
novada starptautisko izglītības 

projektu koordinatore

Savstarpējā pieredze bagātina

Ar šādu domu, svinot Lāčplē-
ša dienu, pašvaldības rosināti, 
pie Vareļu pieminekļa pulcē-
jās Salgales pamatskolas un 
Garozas pamatskolas skolēni 
un skolotāji, savukārt pie bi-
jušās Skuju skolas pieminekļa 
– Ozolnieku skolas pedagogi, 
novada vadība. 

Vakarstundā noliktie ziedi ir pa-
teicība latviešu karavīriem, kuru 
drosme un varonīgums paveica 
šķietami neiespējamo: izcīnīja Lat-
vijas brīvību, padzenot lieliniekus, 
bermontiešus un viņu sabiedrotos.

Laikā no 11.novembra līdz valsts 
proklamēšanas svētkiem visā novadā 
tika godināta Latvijas vēsture.

Svētīt kopā Mārtiņdienu tau-
tas namā Ozolniekos aicināja 
Mārtiņš Kārumnieks.

Rudens veltes, ko likt uz zoba, 
bija lielā izvēlē: medus, dārzeņi, 
skābi kāposti un kūpināti desas luņ-
ķi. Namamātes piedāvājumu prata 
novērtēt!

Mārtiņbērni steidza aši tālāk – uz 
darbnīcu ar varen skanīgu nosau-
kumu: „Čuža puža, bumbuļi pakaļ.” 
Pie lielā galda, kur padomdevēja bija 
māksliniece Ilze, pat lāgā klāt tikt 
nevarēja; ikviens vēlējās tikt pie sava 
grezna Mārtiņgaiļa!

Ozolnieku Mūzikas skolas 
akordeonisti priecājas par 
jauno akordeonu „Dino Ba-
fetti Concerto III”, kas iegūts 
projektu konkursā. 

Itālijā izgatavotajam akordeonam 
tika rūpīgi atlasīti koka materiāli 
gan korpusam, gan balsu blokiem, lai 
sasniegtu maksimālu skaņas kvalitāti 
un tas atbildētu mūziķa pieskārie-
nam ātri un klusu. Izvēlējāmies 
instrumentu, kas būtu piemērots gan 

muzicēšanai telpās, gan brīvā dabā, ar 
maksimāli iespējamo reģistru skaitu, 
jo akordeonisti aktīvi piedalās gan 
skolas koncertos, gan dažādos pa-
sākumos novadā – koncertē skolās, 
bērnudārzos, draudzējas ar citu Lat-
vijas mūzikas skolu akordeonistiem, 
piedalās festivālos. Vēlējāmies akor-
deonu, kas kalpotu ilgi, saglabājot 
skaņas kvalitāti, jo uz tā paredzēts 
muzicēt gan ikdienas nodarbībās 
vecāko klašu audzēkņiem, gan kon-
certos un konkursos. 

Ar triumfu no starptautiskā 
konkursa „Music of Old Riga” 
atgriezies Ozolnieku Mūzikas 
skolas 4.akordeona klases au-
dzēknis Raivo Tambergs un 
viņa skolotāja Edīte Brūniņa. 
Konkursā iegūts I pakāpes 
laureāta diploms, kā arī žū-
rijas speciālbalva – apmak-
sāta dalība VII starptautiskā 
konkursā „Russkaja skazka” 
Sankt-Pēterburgā. 

Raivo kā vienīgais dalībnieks no 

Latvijas startēja kategorijā „Instru-
mentālā mūzika”, kurā savu muzikā-
lo sniegumu demonstrēja vijolnieki, 
akordeonisti, saksofonisti un trom-
petisti no dažādām valstīm. 

Priecāsimies par finansiālu at-
balstu Raivo dalībai konkursā 
Sankt-Pēterburgā, jo uzturēšanās 
un ceļa izdevumi ir jāsedz pašiem 
dalībniekiem. Sīkāka informācija pa 
tel. 29229482.

Edīte Brūniņa,
OMS direktores vietniece

Jauns akordeons  
Ozolnieku Mūzikas skolai

Uzvara starptautiskā konkursā

Mārtiņš priecēja novadniekus

Ko un kā svinēt, ir katra 
cilvēka personīgas izpratnes 
jautājums. Ierobežojums ir 
viens – vai tas neapgrūtina, 
nerada neērtības citiem.

Aizvadītie Helovīna svētki daudzos 
ir radījuši rūgtas mieles.

Cik iepriecināti var būt iedzīvotāji, 
kuri ieguldījuši lielus līdzekļus, lai 
renovētu māju, bet pēc Helovīna 
„viesiem” kāpņu telpu sienas un 
griesti ir apmētāti olām?

Vecmāmiņa, kurai ir 4 mazbērni: 
„Tovakar redzēju bērnus, kas klīda 
apkārt, uzlikuši veikalā pirktas 
dažādu atbaidošu mošķu maskas. 
Bara instinkts nostrādā, zūd vese-
lais saprāts. Divi mani mazbērni 
apmeklē „Pūcīti”, esmu gandarīta, 
ka šīs bērnu iestādes vadītāja ir pret 
Latvijā ievazātu, mūsu tautai svešu 
jaunievedumu.”

SIA „Ozolnieku KSDU” vadītājs 
Mārtiņš Prīsis: „Katram svinētājam 
ir jādomā par to, ko dara. Nejēdzības 
nedrīkstam pieļaut – par to ir jārunā 

ar bērniem gan vecākiem, gan sko-
lotājiem. Nevis brutālas saldumu 
pieprasīšanas, bet vairāk labestības, 
atraktivitātes, joku!”

Novada domes priekšsēdētājs 
Māris Ainārs: „Latvietim Helovīns 
ir sveši svētki. Ja pajautā, kāda ir 
svētku jēga – atbilde izpaliek. No-
tiek durvju dauzīšana un saldumu 
paģērēšana.

Vai mums, latviešiem, jāpārņem 
citu tautu tradīcijas? Vai amerikāņi 
ievieš Līgo svētkus? Mūsu tautai 
gadsimtiem bijis Metenis. Mājās ie-
radās ķekatnieki, pārsvarā tērpušies 
dzīvnieku maskās. Milzu atšķirība – 
ķekatnieki ieradās, lai kopā ar mājas 
ļaudīm uzdancotu, padziedātu, pēc 
tam kopā baudītu cienastu. Helovīnā 
bērni ierodas kā diedelnieki! Līdz 
ir paņemts maiss – beriet iekšā 
saldumus! Tā mēs paši iemācām 
diedelēšanu.

Aicinu vecākus un pedagogus 
pārdomāt, kas ir ētiska svētku svinē-
šana. Cienīsim savas tautas garīgās 
vērtības!”

Cienīsim savas tautas 
garīgās vērtības!

Latvju zemi 
mīlēt un 

sargāt

Tikai tad, kad atskanēja kora 
„Līga” Mārtiņdziesmas, mazie māks-
linieki steidza uz zāli. Priekšnesumu 
karuselī mijās mazo „mārīšu” dejas 
ar „Nianses” dziesmām, kopējām 
spēlēm un rotaļām.

Īpašā balva - Sporta lepnums
Tāds notikums Ozolniekos 

vēl nebija pieredzēts! Pirmo 
reizi novadā tika godināti da-
žādu sporta veidu laureāti.

Pat rīkotājam - sporta centram - tas 
bija pārsteigums: 33 sporta veidos 
gūtas spožas uzvaras valstī, Eiropā 
un pasaulē. Arī olimpiskās spēlēs!

Sporta centra vadītāju Rolanda 
Baranovska un Irēnas Leitēnas ap-
sveikumā un pateicībā par sasniegto 
izskanēja prieks par sportisko auru, 
kas piemīt novadam. Sporta gars 
stiprina un vieno.

Novada domes priekšsēdētājs 
Māris Ainārs: “Tas ir mūsu lepnums 
- sportiskās tradīcijas un uzvaru 
nepārtrauktība no pagājušā gadsimta 
līdz šodienai!”

Laureātu godināšanas vakaru 
vadīja valstī pazīstamais sporta ko-
mentētājs Gunārs Jākobsons.

Ir pilnīgi neiespējami mazās avī-
zītes ietvaros minēt visus sporta 
veidus, kurus pārstāvēja desmitiem 
laureātu, kur nu vēl pašus izcilnie-
kus! Gadu gājumā ar lielu daļu no 
viņiem “OA” ir tikusies, vēstījusi 
novadniekiem par viņu uzvarām.

Ar sirsnīgiem aplausiem tika 
sveikta titulēto sportistu parāde, 
bet īpaši jūsmīgi - ratiņbasketbolists 
Gundars Skrabis.

Katram sporta veidam ir savs 
pievilcības spēks, bet, lai ietiktu 
čempiona kārtā, ir jācīnās gadiem ilgi 
un smagi. To labi zina triālisti, kuru 
skaits aizvien papildinās. Celmlauži 
šajā sporta veidā savulaik bija Ilg-
vars Lecis, Egīls Agarskis un Arvis 
Dunkulis. Motosportistu Šteinbergu 
ģimene uzvaras triumfu spējusi sa-
glabāt paaudzēm.

Kura ģimene vēl tik ciešām sai-
tēm sieta ar sporta dzīvi Ozolniekos 
kā Baranovski? Viņu sasniegumu 
saraksts ir varen garš, tāpat kā 
Leitēniem, Bērziņiem un citām 
ģimenēm.

Militārā daudzcīņa, autohipo-
droms - šodien tā kā par tiem novadā 
nedzird... Taču vēstures lappusēs 
katram ir sava vieta! Vēl nesen ne-
bija pazīstami jaunie karatisti, virves 
vilcēji un kvadraciklisti un sporta 
veidi, kurus patlaban novadā pārstāv 
atsevišķi cilvēki un ir tikai slavas 
sākumceļā.

Sporta dzīves izcils pazinējs 
G.Jākobsons atzina: “Nezināju, ka 
Ozolniekos ir īsta sportistu kalve un 
sportiskā aura tik visaptveroša.”

Ne viens vien sportists apliecināja: 
sports Ozolniekos ir, bija un būs!

Ikviens laureāts mājup devās ar 
īpašu balvu, kas apliecina, ka viņš ir 
novada sporta lepnums.

Izklaidi pasākumā nodrošināja 
grupa “Fortis”, BJMK “Rokskola”, 

mākslas vingrotājas, “Nianse” un 
karatistu paraugdemonstrējumi.

Pateicība par atbalstu sportam 
tika izsacīta uzņēmējiem Viktoram 
Melnacim, Juris Sīlim un Jānim Va-
lertam.

Vai sportists viens gūst uzvaru? 
Protams, kopā ar komandu, taču ne 
mazāka loma ir ģimenes atbalstam, 
tāpēc, ieskanoties valsim, sportisti uz 
deju aicināja savas otrās pusītes.

 Anna Veidemane



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 63050241
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors
Iespiests SIA «Jelgavas tipogrāfija»

Aizsaulē aizgājuši
Imants Ausmiņš  1931
Anna Borunova 1952
Ņina Ignatjeva 1933
Imants Krūmiņš 1929
Juris Livča  1948
Valdis Līcītis 1931
Ivans Mamonovs 1941
Jekaterina Nikolajeva 1922
Rita Ozola  1930
Ērika Peke 1928
Eduards Sladzevskis 1961

Klaudija Stepuļova  1930
Konstantīns Verguns  1916
Andrejs Volkovs  1980
Rita Zīle  1944

Berta Kurzemniece – 90!
Mirdza Bajāre
Dzidra Mote
Aldonija Žīmante
Mirdza Marcinkeviča
Regīna Siliņa
Mirdza Emulova
Maiga Strauta

Salgales pagastā
Zigfrīds Grunde
Dzidra Grāvele 
Zinaida Medne
 
 Novada dome

Paldies par veikto dār-
ziņa teritorijas un sētas 
sakārtošanu. Vēlos 
izteikt vislabākās un po-
zitīvākās atsauksmes par 
PII „Saulīte” kolektīvu 
– varam lepoties ar tādu 
dārziņu un tā kolektīvu 
Ozolnieku novadā.

 Māra Ziemele
 ar ģimeni

8.lpp. 2012. gada novembris

Ozolnieku 
tautas nams

Dievkalpojumi
Dalbes 
ev. luteriskajā 
baznīcā 

2.12.2012. plkst.14 – 1. 
Adventa dievkalpojums
9.12.2012. plkst.14 – 2. 
Adventa dievkalpojums
16.12.2012. plkst.14 – 3. 
Adventa dievkalpojums
23.12.2012. plkst.14 – 4. 
Adventa dievkalpojums
24.12.2012. plkst.14 – 
Ziemassvētku svētvakara 
dievkalpojums

Visi laipni aicināti!

25.decembrī plkst.13 svētku eglīte pirmsskolas vecu-
ma bērniem. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 21.decembrim 
pie Ānes kultūras nama direktora ar bērnam sarūpētu 
dāvaniņu.

20.decembrī plkst.17 pensionāru balle. Muzikālais 
pavadījums - grupa “Fortis”. Iepriekšēja pieteikšanās pie 
klientu apkalpošanas speciālistes L.Veipas kultūras nama 
1.kabinetā. Dalības maksa viens lats.

25.decembrī plkst.11 Garozas pamatskolā eglīte  
pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz pasākumu kursēs autobuss. 
 Anda, tel. 29109265

Pasākumi Salgales pagastā

9. decembrī plkst.17 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde – 
komēdija M.Freins „Lampu drudzis” („Aiz priekškara”). 
Režisore D. Vilne. Ieeja Ls 2 (pensionāriem Ls 1)

19. decembrī plkst.16 Ziemassvētku balle pensionāriem.  
Dalības maksu Ls 1 veikt sociālajā dienestā un Branku pakalpojumu 
centrā.

Ziemassvētku rotaļu programma bērniem 
„Ziemassvētki Rūķu ciemā”:
25. decembrī pkst.15 Ozolnieku pagasta bērniem, kuri 
neapmeklē bērnudārzu. Ar iepriekšēju pieteikšanos pie Ozolnieku 
novada pašvaldības sekretāres – valentina.linde@ozolnieki.lv. 
Ieeja brīva (bērnam dāvaniņa no Ozolnieku novada domes).

29. decembrī plkst.16 Mīļie vecāki, ieprieciniet savus bērnus! (vecumā 
no 2 – 10 gadiem) “Ziemassvētki Rūķu ciemā” - sirsnīgs stāsts par rūķiem, 
kuri vairāk par visu gaida Ziemassvētkus... 
Dalības maksa Ls 3,50 (Skrīveru saldumu paciņa dāvanā). 
Biļešu iegāde un paciņu pasūtīšana līdz 21. decembrim.

31. decembrī plkst.24 Jaungada nakts salūts (pie novada domes).

2013. gada 1. janvārī plkst. 00.30 gadumijas svētku balle (ar grozi-
ņiem). Dejas spēlēs grupa „Deserts”, liesim laimes un zīlēsim nākotni! 
Uz brīnumu pasauli logu pavērs iluzionists Rico! 
Ieeja: Ls 6 (Galdiņu rezervēšana un biļešu iegāde līdz 21. decembrim, draugu 
lokam virs 8 personām atlaide – ieeja Ls 5.) Vietu skaits ierobežots.

Ziemassvētku rotaļu programma bērniem 
„Ziemassvētki Rūķu ciemā”:

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

Senioriem - 
Ziemassvētkus gaidot!

Kā ikkatru gadu, 
Ziemassvētkus sagaidot, 
savā brīvdienā pensionā-
riem - kā dāmām tā kun-

giem - griezīšu matus 
tikai par vienu latu.

Seniorus gaidīšu 
10.decembrī Ozolnieku 
sporta centra frizētavā 

(3.stāvā, Stadiona ielā 5), 
no plkst.8-14 

rindas kārtībā.

Inese Auliņa,
friziere

16.decembrī notiks suņu un kaķu izbraukuma vakcinācija: 
plkst.10 – 10:30 Dalbē pie sludinājumu dēļa.

Plkst.11 – 14 pārējā Cenu un Ozolnieku pagastu teritorijā 
pēc iepriekšēja pieraksta (ārpus ciematiem bezmaksas pie-
braukšana).

Vakcināciju pret trakumsērgu, arī kompleksās vakcīnas, 
attārpošanas tabletes.

Pieteikties līdz 15.decembrim, tel. 27788278, vai per-
sonīgi zooaprūpes centrā Meliorācijas 2, Ozolniekos.

Marina Mihailova,
PVD pilnvarotā veterinārārste Ozolnieku novadā,

tel. 26323043

Vakcinēsim mājdzīvniekus!

Saulkrastos notika Latvijas meistarsacīkstes 
meitenēm.

Novada meitene Darja Čerņikova, lieliski novadot trīs 
cīņas ar tīrām uzvarām, tika līdz finālam, bet finālā diemžēl 
piedzīvoja zaudējumu.

Darja parādīja labus sasniegumus arī citās džudo sacensī-
bās - 2.vieta Igaunijas pilsētā Kohtla – Jarvē, bet Tartū viņa  
bija trešā.

Džudiste Darja 
pierāda sevi

Lai sekmētu mazo 
uzņēmēju darbību, tiek 
piedāvāts bezmaksas 
seminārs “Kā saga-
tavot projektu prog-
rammā “Mikro, mazo 
un vidējo komersan-
tu jaunu produktu un 
tehnoloģiju attīstības 
programma””.

Semināra apmeklētāji tiks 
informēti par programmas 
“Mikro, mazo un vidējo ko-
mersantu jaunu produktu un 
tehnoloģiju attīstības prog-
ramma” pamatnosacījumiem, 

projektu sagatavošanu un 
iesniegšanas kārtību, kā arī 
par vērtēšanas kritērijiem. 

Semināra mērķauditorija ir 
potenciālie projektu iesnie-
dzēji minētajā programmā 
– mikro, mazie vai vidējie 
komersanti, kuri vēlas at-
tīstīt jaunus produktus vai 
tehnoloģijas. 

Semināra norises laiks un 
vieta: Rīga, š.g. 6. decembris 
plkst.10.

S īkāk:  ht tp : / /e juz . lv /
wtkv2

Seminārs attīstīt 
mazo komerciju

Darja kopā ar treneri Marinu Mazuri

Mīļi sveicam decembra jubilārus!
Lai negurst jūsu rokas darbu darot, 
Lai sirdī nedziest darbošanās prieks.


