
jauks iepriecinājums ir izstāde domes administrācijas ēkā. Darbiņu auto-
ri ir ozolnieku vidusskolas skolotājas Renātes bērziņas audzēkņi. Izstādi 
lietpratīgi iekārtojusi arhitekte, būvvaldes vadītāja Inese teivāne.

Gleznās – 
ziemas motīvi

Jaunu gadu, jaunu laimi! 
«Kāds tu būsi, jaunais gadiņš?
Aplaimosi mūsu saimi
Tā kā labs un mīlams radiņš?
Vai lai eju tevi zīlēt?
Skatos glāzē? Leju svinu?

Ko nesīs Jaunais gads (Rainis)

Ko tu nes? Var tevi mīlēt?
Kā lai lielo mīklu minu?»
«Ko tev nesu, to tev teikšu:
Balti brīži būs un melni;
Laimes bērnu tevi sveikšu,
Kad tu gūsi to, ko pelni!»

Atkal mainījusies gadskārta, atkal 
pārspriežam: kāds būsi, Jaunais gads?

Daudz cerību līdz šim nav attaisno-
jušās. Negāciju sabiedrībā netrūkst, 
un ne bez pamata. Bet vai kāds cits 
mūsu vietā valstī veicinās ekonomis-
ko uzplaukumu? Jādara tas pašiem!

Mums ir gudri prāti, darbīgas rokas 
– tas jāliek lietā. Nedrīkstam zaudēt 
ticību rītdienai! Tikai mūsu pašu spē-
kos ir atgūt lepnumu par savu valsti.

Vai bieži vien neesam pārmēru 
kritiski? Pārāk pesimistiski? Krīze ir 
apgriezusi spārnus, ar kuriem traucā-
mies uz priekšu. Taču ekonomiskā si-
tuācija nedrīkst mazināt savstarpējās 

Cerīgu 2010. gadu!
cilvēciskās attiecības. Tikai pozitīvais 
vieno sabiedrību, rada pamatu attīs-
tībai. Būsim savstarpēji izpalīdzīgāki, 
saprotošāki, vienotāki!

Vēstures gaita pierāda, ka katram 
kritumam seko izaugsme. Mūsu lab-
klājību var celt tikai sūrs darbs un liet-
pratīga savu resursu izmantošana.

Dzīve dibinās uz laba, sacījis Kārlis 
Skalbe.

Lai tas, ko Jaunais gads Jums 
sniedz, 

Ir veiksme, veselība, prieks!

māris Ainārs, 
novada domes priekšsēdētājs

prieka izpausmes, baudot līks-
mu svētku brīdi, neizmērīt.

Tomēr novadā, šķiet, vislaimīgākie 
jutās Garozas pamatskolas skolēni un 
ciema iedzīvotāji, jo tieši viņi saņēma 
visdāsnāko Ziemassvētku vecīša dāvanu 
– jaunu zāli, kur bumbu mētāt un pa spožo 
parketu virpuļot dejā.

Arī jaunais kultūras nams Ānē mirdzēja 
gaismās, aicinot pensionārus uz balli.

«OA» neizdevās izdibināt iemeslu, 
kāpēc pie bagātīgajiem galdiņiem zālē 
bija mazāk par diviem dučiem ānenieku. 
Tie, kuri ballējās, bija no sirds pateicīgi 
organizatoriem par zeltā vizuļojošo egli, 
deju mūziku un lielisko koncertu.

Uzstājās tikai pašu ļaudis – PII «Saulī-
te» mazuļi, Teteles pamatskolas audzēkņi 
un deju kopa «Garroze».

Sporta, tautiskās un mūsdienu dejas, 

to ritmi un krāšņie deju zīmējumi, kur 
vieta atradās pat piemirstajam bugi - vugi, 
veidoja īsti dejisku karuseli.

Ne mazākā dažādībā latviešu un krievu 
valodā izskanēja romantiski smeldzīgas, 
liriski apcerīgas un nebēdnīgi draiskas 
dziesmas.

Zvaniņi mazo mūziķu rokās, ievadot 
koncertu, un sveču liesmiņas, dāmām 
dejā, priekšnesumus noslēdzot, veidoja 
sirsnīgu un jauku vakara noskaņu. 

Visiem pedagogiem pienākas atzinība 
par pašaizliedzīgo, ilgstošo darbu ar skolē-
niem, kaldinot tik lieliska līmeņa māku!

Ļoti atšķirīgi no iepriekšējiem gadiem 
noritēja pensionāru Ziemassvētku balle 
Ozolniekos.

Jau sesto gadu valstī Latvijas evaņģē-
liski luteriskā baznīca kopā ar mūziķiem 
organizē koncertakciju «Ziemassvētku 
roze». Svētku roze jauki uzplauka Ozol-

niekos!
Īsu Bībeles teksta lasījumu sniedza 

un uz pārdomām par Ziemassvētku 
būtību vedināja Latvijas ev. lut. Baz-
nīcas Virsvaldes sekretārs, mācītājs 
Artis Eglītis.

Profesionāli augstu muzicēšanu sirds 
atdevē klausītājiem dāvināja Inita Āboliņa 

un Normunds Ķietis no grupas «Lauku 
muzikanti».

Tikko ieskanējās «Lilioma» spēlētais 
valsis, visa zāle pildījās ar dejotājiem.

Par Ziemassvētku iepriecinājumu 
gādāja novada pašvaldības sociālais die-
nests kopā ar pensionāru padomi, gūstot 
daudzu novada labdaru atbalstu.

Uzplauka Ziemassvētku roze
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Nolēma:
- Apstiprināts «Ozolnieku novada 

pašvaldības nolikums».
- Apstiprināt saistošos noteikumus 

«Par Ozolnieku novada domes budže-
tu 2009.gadam».

- Rīkot nomas tiesību izsoli par 
novada sporta centra  Stadiona ielā 5 
un zemes gabala «Krogzemji», Ozol-
nieku pagastā nodošanu nomā.

- Izveidot SAC «Zemgale» ēku C 
korpusa II stāvā dienesta viesnīcu. 

- Apstiprināt viena iemītnieka 
(klienta) uzturēšanas maksu Ozolnie-
ku novada SAC «Zemgale» mēnesī Ls 
250  apmērā līdz novada domes 2010.
gada budžeta apstiprināšanai.

- Palielināt Ozolnieku novada 
domes līdzdalību SIA «Ozolnieku 
KSDU»        pamatkapitālā.

- Piedzīt no SIA «Rumko» nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu –   
    Ls 8187,60

- Uzaicināt SIA «V.Dzenes audits» 
atzinuma sniegšanai par novada do-
mes 2009.gada pārskatu.

- Reģistrēt novada sociālo dienestu 
kā pašvaldības iestādi.  

- Apstiprināt novada domes sociālo 
lietu komitejas sēdes protokolus 
Nr.24 un Nr.25 par trūcīgas ģimenes 
statusa piešķiršanu, sociālo pabalstu 
un brīvpusdienu piešķiršanu Ozol-
nieku novada maznodrošinātajām ģi-

menēm un dāvanu kartes piešķiršanu 
skolas piederumu iegādei.

- Apstiprināt grozījumus novada 
izglītības iestāžu nolikumā. 

- Precizēt pašvaldības zemju iz-
vērtēšanu.

- Anulēt deklarēto dzīves vietu.
- Atteikties no pirmpirkuma tie-

sībām uz nekustamajiem īpašu-
miem: «Lāses», «Rasas», «Bērziņi» 
- 2, «Dimdiņi», «Imantiņi», «Kaļvas» 
(Sidrabenes pag.).  

- Izdarīt grozījumus aizdevuma 
līgumā starp Ozolnieku novada domi 
un SIA «Ritums».

- Piešķirt nekustamajiem īpašumiem 
jaunus nosaukumus: «Joņi», «Amoliņi», 

«Ragvēži», «Vējmales», «Lauces», 
«Būrišķi» (Sidrabenes pag.).

- Uzdot novada domes izpildvarai 
noorganizēt Branku ciema, Spartaka 
ielas iedzīvotāju sapulci, izstrādāt risi-
nājumus un iesniegt domes attīstības 
un tautsaimniecības komitejai izskatī-
šanai, lai teritoriju sakārtotu.

- Izmaksāt pabalstu Ls 50 mēnesī 
sakarā ar bērna nenodrošināšanu ar 
vietu pirmsskolas izglītības iestādē 
piecām personām.

- Apstiprināt SIA «Ē.Tilgalis un 
partneri» izstrādāto un 2009.gada 
iesniegto tehniski ekonomisko pama-
tojumu «Ūdenssaimniecības attīstība 
Sidrabenes pagasta Garozas ciemā».

Novada domes decembra sēdē

  - Ekspluatācijā pieņemti PII 
«Saulīte» četri rotaļu laukumi. Darbs 
turpinās. Notiek iepirkums, lai visus 
laukumus noklātu ar triecienabsor-
bējošu gumiju. 

Izlemts, ka apzaļumošanu lietderī-
gāk veikt pavasarī.

- Pabeigts PII «Zīlīte» audits nolūkā 
pasūtīt tehnisko projektu ēkas Melio-
rācijas ielā 10 ēkas energoefektivitā-
tes paaugstināšanai.

- Garozas pamatskolas skolēni 
un pedagogi nosvinējuši gadu miju 
renovētajā sporta zālē.

- Ozolnieku vidusskolā ir iekārtots 
lifts bērniem ar īpašām vajadzībām.

Skolā izremontēts pirmā stāva gai-
tenis, vairākās telpās ieliktas jaunas 
durvis, pielāgojot tās skolēniem ar 

īpašām vajadzībām.
- Apgūstot ES fondu naudu, tiek 

turpināta velo un gājēju celiņa izbūve 
gar Rīgas ielu.

- Nopietna vērība tiek pievērsta 
uzlabojumiem ielu apgaismošanā.

- Funkcionālā audita mērķis, kas 
notiek SIA «Ozolnieku KSDU», ir 
funkciju optimizācija iedzīvotāju in-
teresēs, samazinot izmaksas.

- Noslēgts līgums par Skolas ielas 
Ozolniekos ietves remontu.

Skolas ielas bruģēšanai pieteicās 
12 firmas, priekšroka tika dota SIA 
«Tilts».

Ielas bruģēšana atlikta līdz siltākam 
laikam.

- Tautas nama jumta seguma atjau-
nošana pagarināta līdz 29.janvārim. 

Saimnieciskās aktivitātes

Ir noslēgusies Garozas pa-
matskolas sporta zāles un tās 
palīgtelpu rekonstrukcija.

Būvdarbus veica SIA «Svente 
Holding», pieaicinot apakšuzņē-
mējus.

Kopējās izmaksas – nedaudz virs 
100 tūkst. latu.

Būvdarbi bija apjomīgi – gan spor-
ta zāles rekonstrukcija, gan skolas 
katlu mājas remonts.

Uzklāts jauns jumta segums no 
profilētā tērauda loksnēm 400 m2 
platībā. Nosiltināti zāles griesti, 
sienas, daļa logu aizstāta ar PVC 
logiem, ir izbūvēts vējtveris ar pan-
dusu, izbūvēta ventilācijas sistēma, 
pilnībā nomainīta apkures sistēma 
un elektroinstalācija, kā arī veikti 
citi darbi.

Kaltu mājā ir uzstādīts otrs ap-
kures katls, veikts esošā katla 
remonts, uzstādīts jauns siltuma 
sadales mezgls. Katlu māja ieguvusi 
jaunu skursteni, bet pati telpa ir 
rekonstruēta: ielietas jaunas grīdas, 
nomainītas ieejas durvis un acis 

Pabeigta sporta 
zāles rekonstrukcija

iepriecina skats pēc kosmētiskā 
remonta.

Skolai jauka dāvana Jaungadā!
Pieņemot zāli ekspluatācijā, nova-

da domes priekšsēdētāja vietnieks 
Jānis Vīgants atzina, ka «galare-
zultāts ir labs». Izsakot  pateicību 
celtniekiem, īpaši J.Vīgants cildi-
nāja SIA «A.B.TONS» būvuzraugu 
Jāni Zarānu: «Tādu būvuzraugu, tik 
akurātu un prasīgu, līdz šim nebiju 
sastapis.»

Novada vadītājs Māris Ainārs gan-
darīts, ka krīzes laikā, kad daudzviet 
būvniecība nenotiek, Sidrabenē ir 
tapusi moderna, daudzfunkcionāla 
zāle.

Pagasta pārvaldes vadītāja Eva 
Segliņa: «Objekta izmaksas – 122,6 
tūkst. latu. 75% sastāda ES finan-
sējums no programmas «Pamatpa-
kalpojumi ekonomikai un iedzīvotā-
jiem», saņemts caur Lauku atbalsta 
dienestu. Sidrabenes pagasta lī-
dzekļi sastāda 25% finansējuma.»

Antons Rampāns, 
būvvaldes vadītājas vietnieks

NovembRī ekSpluAtācIjā pIeņemtI  objektI:
-  Vienģimenes dzīvojamā ēkas  1
-  Tilti 1
-  Ceļi un laukumi 1
-  Teritorijas labiekārtošana 1
-  Administratīvā ēka 1
Kopā: 5

būvvalde

«OA» lasītājs I.Baumanis no Em-
burgas neapmierināts, ka avīzi saņem 
ar mēneša kavējumu.

Atbild novada izpilddirektors Pēte-
ris Veļeckis: «Ir izmainīta «Ozolnieku 
Avīzes» piegādes kārtība iedzīvotā-

Atbilde lasītājam

Izmainīta «OA» piegādes kārtība
jiem Sidrabenes pagastā.

Turpmāk to veiks «Latvijas Pasta» 
Emburgas nodaļa, izplatot 500 ek-
semplārus.

Ja atgadītos sarežģījumi, lūgums 
zvanīt «Latvijas Pastam».

ozolniekos tiek sakārtota ne tikai gājēju ietve gar Rīgas ielu, bet 
arī pieeja lielajam akmenim, ko uzstādīja melioratori, iemūžinot 
melioratoru veikumu latvijas laukos.
Ir doma akmenī izveidot tekstu. ko  vēlamies pasacīt? Izlasīt?
«oA», gaidot ierosinājumus, vēršas pie ikviena novada iedzīvotāja.

Jūsu idejas?
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klimata pārmaiņu finanšu ins-
trumenta (kpFI) finansētajā 
konkursā «energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldību ēkās» 
sevi ir pieteikusi ozolnieku paš-
valdība.

Projekta «Energoefektivitātes 
paaugstināšana Ozolnieku novada 
izglītības iestādēs» mērķis ir oglekļa 
dioksīda (CO2) emisijas samazinā-
šana, samazinot siltumenerģijas 
patēriņu un veicinot energoresursu 
efektīvu izmantošanu PII «Saulīte» 
un «Bitīte».

Plānotais siltumenerģijas patēriņa 
ietaupījums no esošā siltumenerģi-

Paaugstinot energoefektivitāti 
izglītības iestādēs

jas patēriņa – 26% «Bitītē» un 31% 
«Saulītē».

Plānotais oglekļa dioksīda emisiju 
samazinājuma efektivitātes rādītājs 
– 0,46 kg CO2/Ls gadā.

Projekta plānotās kopējās izmaksas 
sastāda Ls 190260, no kuriem KPFI 
finansējums sastāda 73%, bet pašval-
dības līdzfinansējums – 27%.

Projektu plānots pabeigt īstenot 
līdz 2010.gada 1.decembrim.

Samazinoties novada budžetam, 
ir būtiski samazināt siltumenerģijas 
izmaksas.

Antra pošeika, 
investīciju projektu speciāliste

Mēs, kas dzīvojam Ozolniekos, esam 
lepni par mūsu ciematu. Kā lai nele-
pojas? Šeit ir labiekārtota dzīves vide: 
mājas, ielas, pagalmi, apstādījumi. Šeit 
ir viss, kas nepieciešams cilvēka dzīvo-
šanai, darbam, mācībām un brīnišķīgas 
iespējas atpūtai un sportam.

Bet tā nav bijis vienmēr.
Pirms 60 gadiem šodienas Ozolnieku 

teritorijā bija tikai dažas viensētas ar 
centrālo ēku – bijušo pagasta namu. 
Tas arī kļuva par 1950.gada 20.janvārī 
jaunizveidotās Jelgavas melioratoru 
organizācijas administratīvo centru. 
Ar šo brīdi sāka veidoties melioratoru 
ciemats Ozolnieki – viens no labākiem 
ciematiem Latvijā.

Otrā pasaules kara un pēckara pārvei-
dojumu rezultātā lauksaimniecība bija 
sagrauta. Zemes ielabošana bija jāsāk 
no nulles.

Un melioratori to sāka...
Ap administratīvo centru sāka veido-

ties melioratoru ražošanas bāze. Tapa 
darboties spējīgs, labu speciālistu vadīts 
darba kolektīvs.

Ritēja gadi, mainījās melioratoru 
paaudzes un darba rezultāti nelika sevi 

gaidīt – Jelgavas melioratoru darbī-
bas zonā Jelgavas, Dobeles, Bauskas, 
Tukuma, Cēsu un Limbažu rajonos. 
Krievijā, Kašinas rajonā, lauksaimnieki 
saņēma melioratoru darba rezultātus 
– plašus, nosusinātus un sakārtotus 
laukus, noregulētas upītes, jaunus 
tiltus, augstākā labuma pakaišu kūdru, 
bet mežsaimnieki – nosusinātu mežu 
masīvus ar meža ceļiem.

Protams, melioratori neaizmirsa par 
savu ģimeņu sadzīves apstākļu nodro-
šināšanu. Tika būvētas daudzdzīvokļu 
mājas, privātmājas, sporta bāzes, veikali, 
skolas, palīgēkas.

Tā veidojās šodienas Ozolnieku 
ciemats. Melioratori ir pelnījuši, lai par 
viņu darbu un paveikto zinātu šodienas 
ciemata iedzīvotāji un saglabātu viņu 
veikumu nākamajām paaudzēm.

Ar šādu vēlmi mēs pulcēsimies savas 
melioratoru organizācijas dibināšanas 
60. gadadienas salidojumā Ozolnieku 
tautas namā 2010.gada 23.janvārī.

Par savu līdzdalību šajā salidojumā 
lūdzam darīt zināmu mums caur saviem 
bijušajiem darbu vadītājiem un speciālis-
tiem, kā arī zvanot pa tel.63084713

Gaidām melioratoru 
salidojumā!

jaunie novada domes saistošie 
noteikumi «par  ozolnieku nova-
da pašvaldības sociālajiem pabal-
stiem» attiecas arī uz Sidrabenes 
pašvaldībā dzīvojošiem.

Būtiskākās izmaiņas saistošajos 
noteikumos:

- Pabalstu garantētā minimālā ienā-
kuma nodrošināšanai (GMI) izmaksā, ja 
personas (ģimenes) ienākumi ir mazāki 
par Ls 40 pieaugušām personām un Ls 
45 bērnam.

- Mājokļa (dzīvokļa) pabalstu var 
saņemt apkures sezonas laikā, piešķirot 
Ls 25 mēnesī, dzīvojošiem mājoklī ar 
centrālapkuri, pārskaitot apkures un 
komunālo pakalpojumu sniedzējiem 
Ls 150 gadā, un dzīvojošiem mājoklī 
(individuālā mājā) ar malkas apkuri Ls 
150 gadā.

- Pabalsts medicīnisko pakalpojumu 
apmaksāšanai tiek piešķirts;

* trūcīgām ģimenēm (personām), ne 
vairāk kā Ls 150 kalendārajā gadā;

* atsevišķi dzīvojošam nestrādājo-
šiem pensionāriem, nestrādājošiem 
invalīdiem, kuru ienākumi mēnesī 
nepārsniedz Ls 140, piešķirot ne vairāk 
kā Ls 150 kalendārajā gadā. 

- Pabalsts zobu protezēšanai – 50% 
apmērā, bet ne vairāk kā Ls 70 vienam 
cilvēkam gadā pie nosacījumiem - ne-
strādājošiem pensionāriem un nestrā-
dājošiem invalīdiem, kuru ienākumi 
mēnesī nepārsniedz Ls 140.

Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 
1.12.2009.

Sīkāku informāciju par pabalstu sa-
ņemšanu var saņemt sociālajā dienestā 
Ozolniekos pa tel.63084705, 63084715, 
26110405, 

Sidrabenē - 63085664, 29227584.
Garozā sociālā darbiniece I.Liepa pie-

ņem ceturtdienās no plkst.9 – 12
Lai 2010.gadā ikvienam no mums 

izdodas iemantot vairāk miera, pār-
liecības par nākotni un ticību labām 
pārmaiņām!

Ina liepa, sociālā darbiniece 

Kam pienākas sociālie pabalsti?

Anatolijs miņins darbu veic apzinīgi
pasākumu «Darba praktizēšana ar stipendiju» novada iedzīvotāji prot 
novērtēt, jo īpaši lauku ļaudis.
Divos gadījumos ir nācies 100 latu stipendiātus no darba atstādināt, 
jo šīs personas darbā neieradās, nepaziņojot iemeslu.

Nodarbinātības 
pasākums guvis atbalstu

SIA «Ozolnieku KSDU» noslēgu-
si korporatīvo līgumu ar LMT par 
dienesta telefonu lietojumu uzņē-
mumā.

Līgums nodrošina komunāldienestā 
strādājošo sarunas savā starpā par 
brīvu, maksāt par tām uzņēmumam 

Bezmaksas sarunas uzņēmumā
nenāksies.

Iestādes darbs ir specifisks – bez 
saziņas starp speciālistiem neiztikt, 
bet objekti bieži vien atrodas krietnā 
attālumā. Arī šāda administrācijas 
rīcība ir solis ceļā uz uzņēmuma dar-
bības efektivitāti. 

Gada izskaņā vairākās ģi-
menēs nācās risināt nopietnas 
sarunas. tēma – dēlu «māks-
linieciskās» izpausmes, diem-
žēl sabiedrībai nepieņemamā 
veidā.

Grafiti ir atzīts mākslas novir-
ziens. Neprašu rokās krāsa sabojā 
ēku vizuālo skatu, tā atzīstama par 
ļaunprātīgu, nosodāmu izdarību.

Tieši tā rīkojās vairāki puiši, 
bliežot krāsu virsū garāžu durvīm, 

«Mākslas» šedevru cena – 
soda nauda

māju fasādēm, autobusu pieturvie-
tas nojumei.

Pateicoties sabiedrības atbal-
stam, pārkāpēji tika notverti. Dēlu 
«šedevrus» nācās aizkrāsot viņu 
tēviem.

Rezultāts: patērēts laiks, līdzek-
ļi, plus soda nauda, no kā jāšķiras 
ģimenēm.

Tīša cita mantas bojāšana ir pār-
runu vērts temats. Būtu vērts to 
ģimenēs pārspriest jau savlaicīgi, 
arī plašākā skatījumā.

Ar kaimiņiem diskutējām par 
«OA» rakstu «Dzīve namā ērta, bet 
...». Mums, ģimenēm ar bērniem, 
tiešām žēl, ka šis iedzīvotājs nav 
radis iespēju ar citiem sadraudzēties. 
Mūsu kāpņutelpā, kur ir 7 dzīvokļi, 
visus pazīstam pēc vārdiem. Turklāt, 
pazīstam un draudzējamies arī ar 
citu kāpņutelpu ģimenēm. Svinam 
kopīgi jubilejas, izpalīdzam, kad ne-
pieciešams - gan atvedam pārtiku no 
veikala, gan palīdzam salabot mašīnu 
vai arī pieskatīt bērnu uz stundiņu, ja 
ir vajadzība. Protams, ar visiem jau 
nesadraudzēsies un neiepazīsi, bet 
šobrīd kaimiņu kolektīvs mums ir iz-

veidojies draudzīgs. Tā kārtīgi iepazi-
nāmies pie smilšu kastes. Tur arī bieži 
daudz ko pārrunājam un domājam risi-
nājumus dažādām dzīves problēmām. 
Pavasarī bija Zaļā nama teritorijas 
sakopšanas talka un iespēju robežās 
visi piedalījāmies. Turklāt, dienā, 
kad valstī bija lielā sakopšanas talka, 
individuāli aizgājām un salasījām 
gružus Veselības takā. Sanāca ve-
sels lielais mistkastes maiss un 
gandarījums par padarīto darbu. 
Ceram, ka mūsu mājas iedzīvotājam 
izdosies sapazīties un sadraudzēties 
ar kaimiņiem. 

Ilze Ragovska

Būsim draudzīgi kaimiņi!
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pašvaldību vēlēšanu rezul-
tāti liecina, ka novada ļaudis 
iepazīstināt ar domes mēru 
māri Aināru laikam būtu lieki 
– ilgajos darba gados paveiktais 
runā savu valodu. Gan vietējā, 
gan centrālajā presē aprakstīts 
un fotografēts (protams, kopā 
ar zirgiem) ir priekšsēdētāja 
vietnieks Guntis Rozītis – llu 
asociētais profesors, llu zirg-
kopības centra «mušķi» vadī-
tājs.

bet ko zinām par otru priekš-
sēdētāja vietnieku deputātu 
jāni vīgantu?

- vīgantu uzvārds īpaši jaunsvir-
laukas pusē bieži dzirdēts...

- Ģimenē bijām 5 bērni, divi brāļi 
aizsaulē, citi Jaunsvirlaukas pagastā 
ir zemes kopēji. Dzimtā patlaban ap 
diviem dučiem galviņu sanāks...

- ko teiksit par senčiem?
- Tolaik gan Vīgantu dzimtā bija īsti 

kuplas ģimenes!
Dzimtas šūpulis ir Salgales pagasta 

«Rāceņi». Dzejnieka Edvarta Virzas 
mamma bija dzimusi Vīgante, mana 
vecātēva māsa. Edvarts Virza ir mana 
tēva brālēns. Šodien par «Rāceņiem» 
vēstī vien diži ozoli.

Vienubrīd bijām divi Vīganti kolhozu 
priekšsēdētāji. Brālis Roberts vadīja 
Kaļiņina v.n. kolhozu, pēc tam «Staļģe-
nē» bija priekšsēdētāja vietnieks.

- jauniešiem ir svešs jēdziens 
kolhozs. Atsauksim atmiņā priekš-
niekošanas laiku kolektīvajā saim-
niecībā.

- Retrospektīvi saskatu kā pozitīvo, 
tā arī negatīvo. Pastāvēja plānveida 
saimniekošana, plānus «novadīja» 
no augšas. Taču bažu par saražotās 
produkcijas realizāciju nebija, tāpat arī 
par ražošanas resursiem. Celtniecības 
materiāli gan bija fondēti, vajadzēja 
lielu izveicību, lai pie tiem tiktu.

Deputāts

Ar saimnieka skatījumu uz dzīvi
vizītkarte
- Dzimis Jaunsvirlaukas pa-

gastā.
- Izglītība: Staļģenes 7-gadīgā 

skola, Saulaines sovhoztehnikums, 
LLA Agronomijas fakultāte.

- Agronoma darbs Kaļiņina v.n. 
kolhozā (1967. – 1968.g.).

- Kolhoza «Jaunā dzīve» priekš-
sēdētājs. Pēc apvienošanās ar 
kolhozu «Brīvais vilnis», izvei-
dojoties kolektīvajai saimniecībai 
«Draudzība», priekšsēdētājs (no 
1968.gada līdz kolektīvo saimnie-
cību sistēmas likvidācijai.

- Z/s «Medņi» īpašnieks.
- Sidrabenes pagasta padomes 

priekšsēdētājs  (2000. – 2008.g.)
- Ozolnieku novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks (kopš 
2009.gada).Kādā veidā? Mēs «Draudzībā» 

aizsākām eļļas un PF krāsu ražošanu 
lielos apjomos. Plašajā dzimtenē 
varēja izvērsties! Kolhozā izveido-
jām arī asfalta cehu savām un citu 
vajadzībām. Atvērām gaļas pārstrādes 
cehu. Saimniecībā finansiālas grūtības 
nepazinām! Mums valsts kredīti ne-
bija vajadzīgi!

Sparīgi būvējāmies: ražošanas un 
sadzīves objektus, dzīvojamās mājas. 
Strādājošie saņēma salīdzinoši augstu 
darba samaksu.

- Deputāta stāžs ir gana iespai-
dīgs!

- Kas bija tolaik deputāti? Butafo-
rijas! Kardinālos jautājumus izlēma 
izpildkomiteja kopā ar «partkomu». 
Arī ražošana tika «diriģēta»

- un atkal dzīves izmaiņas! De-
putāts ozolnieku novadā.

- Loģiska un saprotama būtu Sid-
rabenes pagasta apvienošanās ar 
Jaunsvirlaukas pagastu – mūs šķir 
pusotrs kilometrs, bet vieno tilts. 
Tāds lēmums tika pieņemts, pat 
perspektīvajā kartē bijām iezīmēti kā 
viens novads. Pēkšņi Jaunsvirlaukas 

priekšniece Inta Sa-
vicka mūs «uzme-
ta»!

80% sidrabeniešu 
bija pret ieiešanu lie-
lajā Jelgavas novadā. 
Ar Ozolniekiem mūs 
vieno senas ražo-
šanas saites. Mūsu 

vēlme iekļauties Ozolnieku novadā 
netika noraidīta. Novada domē esam 
3 deputāti. Lai arī pārstāvam vairā-
kus politiskos spēkus, darbs norit 
lietišķi.

Apvienojoties mūsu uzstādījums 
bija saglabāt esošās iestādes un sa-
dzīves centrus. Tas ir arī veiksmīgi 
izdarīts. Paldies Ozolnieku ļaudīm 
par sapratni!

- līdztekus saimniekošana 
«medņos».

- Apstrādāju ap 500 hektāru lauk-
saimnieciski izmantojamās zemes, 
aptuveni 400 hektāru ir meži un 
jaunaudzes.

Pamatā audzēju graudaugus un 
rapsi. Saimniekoju uz vidēji auglīgas 
zemes – mūspusē vispār nav sevišķi 
auglīgu augšņu, - tāpēc ražas nav iz-
cilas. Lauksaimniecībai nepiemērotās 
augsnes apmežoju.

- ja pavērtējam kopainu, ko var 
sacīt par lauksaimniekiem?

- Lauksaimniecība pagastā ir pa-
matražošana. Ap 300 – 500 hektārus 
apsaimnieko kādi 5 – 6 zemnieki. 
Daudz zemes tiek iznomāts, lopko-
pības nozare zūd. Ir saglabājies viens 
vienīgs piena ražošanas komplekss.

- Diplomēta agronoma skats uz 
notiekošo latvijas laukos?

- Latvijas zemnieks saņem 3 – 4 
reizes mazāk atbalsta maksājumus  
nekā lauksaimnieki vecajās valstīs. 
Kā varam konkurēt? Latvijā nīkuļo 
lopkopība, piena un gaļas ražošana. Kā 

sēnes pie mums aug lielie dāņu cūku 
audzēšanas kompleksi. Atliek cerēt uz 
2013.gada izmaiņām, ko sola ES.

- kādas pārdomas rosina krī-
ze?

- Jebkurai lietai ir jāpieiet nopietni. 
Rezultātu var gūt vienīgi ar neatlaidī-
bu, sūru darbu, katrā situācijā rodot 
risinājumu. Uzskatu, ka smagākie gadi 
vēl gaidāmi. Gausties, krist panikā 
gan nedrīkst!

Kāpēc tā noticis? Esam kļuvuši 
laiskāki, nevēlamies aprūpēt piemājas 
zemīti, turēt mājlopus. Kolhozlaikos, 
pat ja bija labs atalgojums, audzējām, 
pārdevām dārzeņus un puķes, turē-
jām lopus. Kam tagad ir kūtī gotiņa? 
Bērniem nebija par grūtu kaplēt biešu 
vagas un mājās palīdzēt vecākiem. Šo-
dien bērni ciematu centros dīkdieņo, 
bezjēdzīgi klīst baros un dara blēņas. 
Nopietnu darbu viņi neiepazīst!

- kā ar vaļasprieku?
- Vadu divus mednieku kolektīvus. 

Novgorodas mežos esmu nošāvis ap 
300 kilogramu smagu lāci, manā kontā 
ir vairāki desmiti aļņu, briežu, stir-
nāžu. Lapsas un jenoti ir kļuvuši īsta 
sērga, tie nošauti simtos. Sirdslieta ir 
arī ūdensputnu medības.

- 30. gadu izdevumā krīzes 
laikā, tika sludināts aicinājums: 
dzīvot savu ienākumu robežās, 
uzkrāt nebaltām dienām un tau-
pīt arī sīkumos. cik aktuāli tas 
šodien?

- Ne piebilst, ne atņemt! Kā dzī-
vot bez uzkrājuma? Ir jātaupa, reizē 
meklējot katram savu pašapgādes 
veidu. Vai latvietis nav pieredzējis vēl 
bargākus laikus? Pats esmu aukstos 
rudeņos uz skolu devies basām kājām. 
Uz tehnikumu braucu 35 kilometrus 
ar velosipēdu.

Darba tikums ir tā vērtība, kas 
cilvēkam jātur kā svētums.  

- Ieejot jaunajā gadā, mēs viens 
otram kaut ko novēlam. ko teiksit 
novadniekiem?

- Lai 2010.gads būtu labāks nekā 
iepriekšējais! Nezaudēt cerības, ka 
būs arī gaišākas dienas! Un ticību 
saviem spēkiem!

Anna veidemane
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oļegs Ļevčenko gadu miju ar 
ģimeni sagaidīja savā dzīves-
vietā ānē, taču, kā viņš pats 
izsakās, itin drīz ceļš vedīs tālu 
prom no latvijas.

Pirmo reizi Oļegs devās uz Angliju 
1999.gadā. Tur atrada darbu kādā 
hotelī, taču, pelnot minimālu algu, 
iztikt bija grūti. Laimējās: viņš kļuva 
celtnieks.

Kopš tā laika, strādājot britu zemē 
ar pārtraukumiem, tur kopā pava-
dīti 5 gadi. Kad pietrūka naudiņas, 
ānenieks atkal āva kājas. «Daudzi 
mūsējie Londonā palika uz dzīvi. Es 
to nevēlējos, jo te ir ģimene, draugi, 
ierastā vide. Satiku Anglijā Arsenu 
Miskarovu, Jelgavas sporta leģendu. 
Par atgriešanos Latvijā viņam pat 
domas prātā neienākot.»

uz būvēm vAR NopelNīt
Celtniecībā tiek vērtēta speciālista 

kvalifikācija, tas nosaka apmaksu. Uz 
būvēm strādā daudzu nacionalitāšu 
ļaudis. Kā sazināties? Angļu valoda 
ir jāzina. «Ja iebraucējs nezina valsts 
valodu, ražotnēs un uzņēmumos nāk-
sies strādāt par algu, kuras tik tikko 
pietiek, lai izdzīvotu. Par uzkrāju-
miem nav runas! Jaunieši par rītdienu 
nedomā, dzīvo vienai dienai.»

Angļiem, zaudējot darbu, ir cits 
nodrošinājums, biržā saņem ievēro-
jamu pabalstu.

Celtniecību kā peļņas avotu izvēlas 
galvenokārt ukraiņi un lietuvieši. «Tā 
ir nozare, kur var tikt pie naudas.»

Interesanta ir tautību sagrupēša-
nās: «Uz būvēm neatradīsi neviena 
paša indieša, taču aptiekas nav 
iedomājamas bez Indijas dēliem. 
Āfrikāņus smagos darbos neatrast 
ir nekur!»

Taupīgā ānenieka dzīves stils 

Celtnieks fano par klasisko roku

līdzīgs daudziem: ēst gatavo pats, 
maizīti uz darbu ņem līdz. Piecatā 
tiek īrēta māja.

peĻņA loNDoNā 
SARukuSI

Pēc  jaunā gada sagaidīšanas Oļegs 
došoties darbā uz firmu Anglijā, kur 
jau iepriekš strādāts. Formalitātes 
nokārtošot draugi, atliek gaidīt tele-
fona zvanu.

Cik ilgs būs šis darba cēliens ārpus 
Latvijas? To Oļegs nezinot. Vīrietim 
ir 44 gadi, taču esot skaidrs, ka «pel-
nīšu pats savam pensiju fondam.»

Neba ar vieglu sirdi Ānes iedzī-
votājs dodas  prom. Vienmēr sirdī 
mītot klusa cerība – šī nu ir pēdējā 
reize. Tomēr atkal tā sanākot, ka 
ģimeni jāpamet. Jo – ko darīt Ānē? 
Arī Lielbritānijā ir krīze. Oļega draugi 
tagad pelnot mazāk, taču bezdarbs uz 
būvēm nedraud. Londonā top lieli ob-
jekti. Būvējas arī privātie. Paši angļi 
savu māju nebūvē, to nopērk gatavu 
atkarībā no iespējām.

Būvniecībā dominē vientipa ģi-
menes ēkas ar piecām istabām, 100 
– 120 m2 robežās. Visai vienmuļš 
paskats! Oļegs: «Londonā ir sešas 
dzīvojamās zonas. Elite dzīvo 5. un 
6. zonā. Pirmā zona ir biznesa centrs. 
Lētākā dzīves vieta ir 2. un 3. zonā.

Atliek pievienot šo rindiņu rakstī-
tājas vērojumu: patiesās  aristokrā-
tijas dzīves vieta ir muižas ārpilsētā, 
pieejamība citiem tur slēgta.

Visvairāk ānenieku kreņķējot 
atrautība no ģimenes. Brīvo laiku 
pavadot kopā ar draugiem, palaikam 
viņi dodoties uz kādu rokmūzikas 
koncertu. Augustā divas dienas 
paiet karnevāla līksmē – gluži kā 
Brazīlijā.

jūSmA pAR klASISko 
Roku

Pieminot mūziku, mans sarunu 
biedrs atdzīvojas – roks, īpaši kla-
siskais, esot viņa sirdslieta. Pašam 
piederot krietna disku un vinīla plašu 
kolekcija.

Vēl zēna bērnībā tēvs nopirka 
magnetafonu. Tad arī veidojusies lielā 
mīlestība pret Smoky, Beatles, Slade, 
Abba un citām tā laika populārākajām 
grupām.

Arī tagad, vīra gados, muzikālā 
gaume neesot mainījusies. Cieņā un 
godā esot 70. – 80.gadu mūzika. Vi-
nīla plates joprojām tiekot iepirktas, 
tās piegādā no Šveices.

Top mūzika? Par viendienītēm 
Oļegs nejūsmo, tām nav ilgs mūžs. 
Viņš gan klausoties krievu mūziku 
fonogrammās un «nesaprotu, kāda 
tad ir dziedātāja balss, ko tā patiesi 
spēj. Būtībā tā ir modernā tehniskā 
progresa iespēju demonstrācija. 
Diski raida saspiestu mūziku. Vinīla 
platēs, analogiem ierakstiem, skaņa 
ir dzīva. Plates atskaņoju uz «Tech-
nics», ko šogad pasūtīju interneta 
veikalā, atsūtīja no Portugāles. Latvi-
jā atskaņotāju nopirkt nevar. Londonā 
ir specializētie veikali, kur atskaņo-
tāju cenas ir no pārsimts latiem līdz 
vairākiem tūkstošiem.»

Katrai paaudzei ir savs. Oļega 
vecāku elki ir Zikina un Kobzons. 
Jauniešiem – dārdošs «metāls». 
«Katram cilvēkam ir jāatrod sava 
mūzika, sava izpratne par dzīvi un 
lietām. Piemēram, angļiem sēnes 
asociējas tikai un vienīgi ar šam-
pinjoniem, ko pērk veikalā. Viņi 
pat iedomāties nespēj, ka sēnes var 
salasīt mežā. Ja anglis  nomakšķerē 
zivi, palaiž to vaļā. Karpas par zivīm 
vispār neuzskata! Ābolus no kokiem 
dārzā nelasa.»

Oļegam mežs ir tuvs, arī makšķe-
rēšana. Tam Ānes apkaimē ir daudz 
iespēju. Arī tāpēc ir grūši ap sirdi, 
pakojot ceļa somu: «Ceru, ka pienāks 
laiks, ka varēs nopelnīt tepat, nebūs 
spiesta lieta doties pasaulē.»

Anna veidemane

būvobjektā temzas krastā

Nav šaubu, ka visspožākā 
no visām ballēm vecā gada 
nogalē bija tā, kuru uzbūra 
Ingūna lipska ar savu galmu 
uz ozolnieku tautas nama 
skatuves.

Kā jau karaļgalmā: krāšņums, 
greznība un... intrigas. Vislielākā 
intrigante – ienīstā karaliene, kura 
beigu beigās pazūd kā peklē, jo 
ļaunumam un varmācībai pret vis-
svētāko – mīlestību – nav varas.

Zefīriņi dejo ča-ča-ča, krāsai-
nas ledenītes sit bungas. Tango, 
protams, dejo īstas dāmas! Tik 
aizraujoši virpuļo piparkūkas! Arī 
karameļu valsis iespējams tikai 
«Saldajā pasakā», kuru Ozolnieku 
tautas namā noskatījās tik daudz 
ļaužu, ka zālē pietrūka sēdvietu.

Muzikāli dejiskās pasakas intri-
gu savērpusi Ingūna Lipska, kuru 
kā radošu personību novadā pazīst 
gandrīz vai ikviens. Arī LNT šovā 
«Muzikālās ģimenes» neiztika bez 
Ingūnas!

Ingūnai pa spēkam organizēt, 

dziedāt, spēlēt ģitāru, komponēt 
un dzejot .  Viņas skatuviskais 
šarms, Dieva dots, spēj apburt pat 
Raimondu Paulu!

Uzgrieziet «Radio 2»! Savas 
dziesmas dzied Ingūna!

Radošajā pūrā iegūlušās vairāki 
simti dziesmu, vārdi, protams, 
pašas sacerēti. Jau pasen lolota 
doma par savu disku. Lai tā arī 
notiktu!

Ingūna Ozolniekos vada bēr-
nu un jauniešu muzikālo teātri 
«Nianse». Tautas nama direktore 
Rita Barona apsveikuma vārdos 
izsacīja pieņēmumu, ka laikam 
nāksies teātrim mainīt nosau-
kumu. Mākslinieku loks ir ļoti 
paplašinājies, jo blakus meitām 
un dēliem dzied un dejo viņu 
mammas. Ingūna spējusi atraisīt 
pat tētu sirdis līdzdalībai! Vecāku 
aktīvo atbalstu un līdzdarbošanos 
vislabāk spēj novērtēt paši bērni! 
Kas vēl vairāk var stiprināt ģime-
niskuma izjūtu?

R.Barona cildināja Ingūnas degs-
mi, aizrautību un mīlestību, ar 

kādu viņa pieiet savam darbam.
Pati gaviļniece domīga: «Darbs?» 

Viņai šie gadi aizzibējuši dziesmā, 
dzejā un mūzikā. Un četros pašas 
bērnos. Tāds bijis likteņa aicinā-
jums, sūtība. Un patiess talantīgas 

Karaliene, kura kalpo mākslas mūzai

personības un bagātas dvēseles 
piepildījums.

Par brīnumsvecīti  Elziņu no 
pasakas, par vecāko meitu Santu, 
par dēliem Miku un Eduardu būtu 
cits stāsts.
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ziemassvētku laiku apgaro 
īpaša noskaņa. Gribas attāli-
nāties no ikdienas, izbaudīt 
kaut ko sevišķu – skaistu un 
emocionālu. Daudziem šīs 
izjūtas sniedz mūsu baltais 
nams – opera vai balets.

Gadu mijas apcerīgumā 
«oA» laimējās: sarunai pie-
krita operas diriģents, kurš 
turklāt ir novada iedzīvo-
tājs.

Sidrabenes pagastā ir mā-
jas «Stades» - pēc sentēvu 
tradīcijas māju nosaukums 
sakrīt ar saimnieka uzvārdu. 
viņa kristāmvārds Farhads 
gan izraisa jautājumus, jo 
tas ir tik neierasts latvieša 
ausij.

mūzIķu DINAStIjA
Cik necik iesvētītam mākslas pa-

saulē uzvārds Stade izsaka daudz: 
Farhada tēva abi vecvecāki bija 
Latvijas Nacionālās operas un 
simfoniskā orķestra mūziķi, abi 
altisti. Tēvs Gunārs ir pianists, 
pedagogs. Mamma bija operas 
dziedātāja. Farhada brālis mācījās 
Mūzikas akadēmijā. Abas māsas 
– pianistes.

Mūziķa Farhada misija ir sevišķa 
– vadīt orķestri, kori, operas vai 
baleta izrādi. 

Īpaši tuvas attiecības diriģentam 
ir ar baletu – skatuves mākslas 
veidu, kurā apvienota horeogrāfija, 
mūzika un dramaturģisks vēstī-
jums. Ne katram diriģentam lemts 
tikt galā ar šo mākslas veida speci-
fiku. Droši vien savu tiesu devuši 
no paaudzēm mantotie gēni. Varbūt 
sava loma arī vecāku romantiska-
jam stāstam – tēvs latvietis, māte 
– turkmēniete.

Uzaicinot mūzikas vidē dzimušo 
Farhadu uz Balto namu, Aleksandrs 
Viļumanis zināja, ko dara.

Jau piecpadsmito sezonu diri-
ģents var apliecināt: «Opera ir 

mans nams, mana vieta dzīvē».

IelūkojotIeS 
AIzSkAtuvē

Nav noslēpums, ka intrigas nav 
sveša lieta teātros. Tā tas bijis laiku 
laikos. Par savu mākslas templi 
Farhads saka: «Mūsu namā ir itin 
mierīgi. Ja tu esi patiesi labs māk-
slinieks, apšaubīts netiksi, jo īpaši 
tagad, brīvā tirgus apstākļos. To 
saskata publika, kritiķi un vislabāk 
– paši mākslinieki.

Nesen bija Žila Masnē operas 
«Vertera» pirmizrāde, līdz ar to 
arī zināma «šūme». Tagad viss ir 
nostājies savā vietā, valda objektīvs 
vērtējums.

Opera ir vienīgais teātris, kur nav 
vietas bohēmai. Ja būsi dzēris, ne 
nenodziedāsi, ne nospēlēsi.»

RepeRtuāRā – 
klASIkAS pēRleS

Operai šodien ir zvaigžņu stun-
da.

Par operas dzie-
doņiem zinām, uz 
kādām respektab-
l āka j ām pasau les 
skatuvēm viņus gai-
dīt gaida. Vai baleta 
prīmu un premjeru 
sniegumi būtu pie-
klusinātāki?

Dir iģents Stade 
i e b i l s t  –  n e k ā d ā 
z iņā :  «Ba letn iek i 
regulār i  dodas uz 
konkursa izrādēm, 
sniedz viesizrādes. 
Tieši patlaban Mar-
gari ta  Demjanoka 
dejo Honkongā, Rai-
monds Mar t inovs 
uzstājas Dienvidāf-
rikas Republikā, abi 
titullomās.

Uz urrā izdevās 
viesizrādes šovasar 
Sardīnijā. Februārī 
atkal braucam uz Itā-

liju. Divreiz gadā ārzemēs sniedzam 
lielās viesizrādes, tās vienmēr gūst 
nedalītu sabiedrības atzinību.»

Maz pasaulē ir trupu, kuru re-
pertuārā ir pasaules baleta pērles 
– klasiskā baleta prasībām atbil-
stošs repertuārs. Ir daudz premjeru 
vai primadonnu virziena baleta 
trupu. «Latvijas balets ne par san-
tīmu neatpaliek no mūsu mūziķiem 
un operdziedātājiem! Mūsu māksla 
patiešām ir vienreizēja!»

IzReDzēto pRoFeSIjA
Baleta mākslinieka mūžs ir īss 

– 35 gadu vecumā skatuve ir jāpa-
met. Kas specifisks piemīt baleta 
diriģentam?

F.Stade: «Ir jāpārzina baleta 
tehnika. Šī darba būtību izstāstīt 
vārdos nevar. Ne katrs diriģents no 
«bedres» spēj novadīt baleta izrādi. 
Baleta diriģentu ir maz. Šis darbs 
prasa īpašas iemaņas un izmaņas, 
kuras diemžēl Mūzikas akadēmijā 
nemāca. Esmu stažējies S. – Pēter-
burgas konservatorijā. Tur nebūt 
ne visi slaveni baleta diriģenti ir 
gatavi jauniņos iesvaidīt šīs profe-
sijas noslēpumos.»

vIeGlAS, GRūtAS 
IzRāDeS?

Mākslinieks atzīst, ka ir ļoti 
viegli skatāmi iestudējumi, piemē-
ram, «Dons Kihots», un nopietnas 
baleta izrādes, piemēram, «Anna 
Karēņina». Publika dalās – kāds 
žanrs kuram pa prātam.

Patiesa demokrātija ir Operas 
cenu politikā. «Parex Plazā» par 
divarpus latiem neiekļūt!

Ko ieteikt tiem, kurus līdz 
šim ceļš nav ievedis operā? 
Diriģenta ieteikums: «Uzti-
cēties populārākajiem nosau-
kumiem – «Karmena», «Tra-
viata» ir absolūti pārbaudītas 
vērtības. Šedevri!

Ar bērniem ir jādodas uz 
«Riekstkodi» vai «Kopēliju». 
Ja noskaņojums tiecas pēc 

Baltā nama vilinājums
kaut kā gaisīgā-
ka, tad lieliski iz-
klaidēs komēdija 
«Gaišais strauts» 
vai «Dons Kiho-
ts». Ja sirdī mīt 
romantiskas iz-
jūtas, tad jāska-
tās  ba le tus  ar 
Čaikovska mūzi-
ku. Nopietniem 
ļaudīm ieteikšu 
«Annu Karēņi-
nu» ,  «Smi l šu -
v ī r u » .  V i e g l a 
izklaide ir bale-
ta izrāde «Kor-
sārs», ko augstu 
novērtēja publika 
Spānijā un Itālijā. 
Par  sa ldsērīgu 
uzvedumu varētu 
nosaukt «Žizeli». 
«Apburtā prince-
se» ieved pasaku 
valstībā.

Repertuārā ir papilnam pērļu, kat-
rai no tām – savs valdzinājums.»

uzRuNā cIlvēku 
AttIecībAS

Klasisko vērtību modernizācija, 
sižetu pārnešana uz šodienu skatu-
ves mākslā ir ierasta lieta. Krinolī-
na vietā – moderns bruncītis...

Diriģentam ir strikta pārliecība, 
ka primārais ir cilvēku attiecības. 
Vai Romeo un Džuljetā mūs saista 
ārišķīgais? Un Vertera dramatiska-
jā mīlas stāstā?

Mūziķaprāt, vidējā paaudze vairs 
negrib redzēt štampus, kas valdī-
juši visos laikos un uz visām ska-
tuvēm. Tāpēc režisori, scenogrāfi, 
kostīmu mākslinieki meklē jaunas 
izpausmes.

Ir  izrādes,  kas nav st i l izē-
tas: baleti «Riekstkodis», «Žize-
le», «Gulbju ezers», «Apburtā 
princese», «Kopēlija», no operām  
«Madame Butterfly» un «Turandota».

elItāRA DemokRātISkA 
mākSlA

Tāds esot balets. Paradokss? 
Nebūt nē! Jo ikviens skatītājs 
te atrod savu izrādi. Atliek vien 
ielūkoties Latvijas Nacionālās 
operas mājas lapā, var aplūkot arī 
videomateriālus. Par biļetēm gan 
jādomā savlaicīgi!

Ja janvārī «Karmenas» izrādē 
pie diriģenta pults ieraudzīsiet 
Ozolnieku novadnieku – neesat 
pārsteigti! Farhadam Stadem arī 
šis žanrs ir sirdij tuvs.

Anna veidemane
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Decembra sākumā skrējēju 
klubs (Sk) «ozolnieki» rīkoja sa-
censības «ziemas skrējiens 2009». 
tas pulcēja kuplu dalībnieku skai-
tu no vairākām latvijas vietām 
un pat no lietuvas. kopumā šajās 
sacensībās piedalījās 72 skrējēji. 

 Visi interesenti sacensībās, atbil-
stoši vecuma grupām, varēja startēt 
trijās distancēs – 2,2, piecu un 15 
kilometru skrējienos. Jaunākajai 
sacensību dalībniecei Melānijai Ni-
ciparovičai ir tikai pieci gadi, bet 
vecākajai - rīdziniecei Skaidrītei 
Ezerniecei - 78.

 2,2 kilometru skrējienā labākie 
savās vecuma grupās bija vairāki 
mazie skrējēji no Ozolniekiem: Toms 
Taruntājevs, Kristofers Caune, Santa 
Kalniņa, Džūlija Gašpuite un Vita 
Plivča.

 Piecu kilometru skrējienā starp 
veterāniem un senioriem izcēlās 

Ziemas skrējiens gūst lielu atsaucību
Jānis Adamovičs - Rāts no Ozolnie-
kiem. Dāmu konkurencē sevi lieliski 
pierādīja Dace Kovaļevska no Cenas 
pagasta un Laine Orbidāne no Sidra-
benes pagasta. 

SK «Ozolnieki» vadītājs Juris Bēr-
ziņš: «Iespējams, no šī gada vēsturis-
kā tradīcija tiks atjaunota.»

SK  «Ozolnieki» 13 sportisti 19.de-
cembrī piedalījās 27 kilometru garā 
stafetes veida skrējienā no Grenctā-
les robežpunkta Latvijā līdz Pasvalei 
Lietuvā - draudzības apliecinājumā 
starp SK «Ozolnieki» un Pasvales 
skrējēju klubu «Mūša».

Šādi skrējieni notiek vismaz gadus 
divdesmit. 

Gūt pozitīvas emocijas netraucēja 
nedz sals, nedz aukstais vējš, kas 
skrējējiem visu ceļu pūta tieši sejā.

Ir apsveicami, ka arī šogad, neska-
toties uz ekonomisko krīzi,  skrējienu 
izdevās noorganizēt. Par turpmāka-
jiem gadiem vairs šādas pārliecības 

nav, jo finansiālie līdzekļi taupības 
nolūkos abās valstīs tiek atņemti dau-
dzām nozarēm, tostarp arī sportam. 

Janvāra nogalē SK «Ozolnieki» 

2009.gada sezonas noslēguma pa-
sākums, kurā tiks apbalvoti labākie 
sportisti, kā arī notiks biedru kop-
sapulce.

uz projekta «1. solis jaunie-
šu iniciatīvai ozolnieku nova-
dā» un pētījuma «ozolnieku 
novada tūrisma veicināšanas 
rīcības plāna līdz 2012.gadam 
izstrāde» prezentāciju aicināja 
biedrības «cepums» vadītāja 
laura Žukovska.

              L. Žukovska iepazīstināja 
klausītājus ar biedrību «Cepums» 
– izveidošanās iemesliem, divu gadu 
laikā padarīto un nākotnes plāniem. 
Sorosa fonda Latvija apstiprinātais 
projekts «1. solis jauniešu iniciatīvai 
Ozolnieku novadā» ilgs līdz 2010.
gada augustam. Tā laikā 20 novada 
jauniešiem vecumā no 15 līdz 22 
gadiem būs iespēja divus mēnešus 
bez maksas mācīties pasākumu or-
ganizēšanu un iepazīt novada domes 
darbu. Pēc apmācībām jaunieši sa-
viem spēkiem veidos kādu pasākumu 
pārējiem novadniekiem, naudu šim 

Pētīs tūrismu un aktivizēs jauniešus
pasākumam piešķirs projekts. 

Vidzemes augstskolas studentes 
L.Žukovskas mērķuzstādījums:  «Ja 
neskaita skolēnu pašpārvaldes, mērķ-
tiecīgas jauniešu iniciatīvas novadā 
nav. Projekta laikā tiks veidota jau-
niešu iniciatīvas grupa, kas turpinās 
darbu arī pēc projekta.» 

Projektā kā atbalsta komanda ir 
iesaistījušies arī novada pašvaldības 
speciālisti.  

Pētījumu «Ozolnieku novada tū-
risma veicināšanas rīcības plāna līdz 
2012.gadam izstrāde plānot īstenot 
līdz nākamā gada maijam. Pētījuma 
ietvaros tiks analizēti novada dabas 
un kultūras tūrisma resursi, ap-
meklēti apskates objekti, intervēti 
uzņēmēji un iedzīvotāji.  

Pētījums ļautu noskaidrot, vai 
novadam ir tūrisma potenciāls, un 
kas būtu galvenie tā veidotāji un 
realizētāji. Apzinoties, ka tuvākajā 
laikā Jelgavas pilsētā noslēgsies 

vairāki lieli tūrisma infrastruktūras 
projekti, piemēram, Sv. Trīsvienības 
baznīcas torņa atjaunošana, kur plā-
nots izvietot arī Ozolnieku tūrisma 
informācijas centru – ir būtiski 
pašiem saprast, vai novadā tūrisms 

kā nozare ir nepieciešams un kā to 
attīstīt. 

 Sīkāka informācija un iespēja sa-
ņemt prezentācijas materiālus: bied-
riba.cepums@inbox.lv vai 28808440 
(Laura).

ja Fredim nāktos stāstīt par 
sevi, viņš droši vien cildinātu 
savas labākās īpašības: spē-
ku, izveicību, attapību – kā 
jau tīrasiņu «vilkam» ar «stip-
riem» izcelsmes papīriem.

Freda saimnieks Arvīds, neno-
liedzot sava drauga augsto paš-
vērtējumu, raksturojumu turpina: 
«Liels prātnieks, mīlīgs, bet reizē 
nešpetns. No eglītes novilka elek-
trisko spuldzīšu virteni, nograuza 
(!!!) spuldzītes. Joprojām brīnos: kā 
nedabūja pa zobiem ar elektrību?»

Vēl Fredim patīk apciemot kai-
miņus. Nokaunināts, vainu apzinās 
– aste nolaista, pats četrrāpus. Un... 
atkal uz kaimiņu pusi!

Mīlestību suns paužot ar zobiem. 

Ja nu tā nedrīkst, paņem mutē čību 
un nāk mīlēties.

Suns esot apķērīgs, viss ātri 
«pielec». Nosviestu koku visur 
atrod! Bet ar klausīšanu, saka 
saimnieks, gan esot šā un tā... 
Kā džipa durvis paveras, zibenīgi 
iekšā! Tad cēlā apmierinātībā no-
skatās uz visiem...

Ar balsi suns neesot apdalīts: 
dobjš, pamatīgs rējiens. Ja naktī gar 
mājas stūri aiztrauc stirna vai lapsa 
– Fredis ir tādā sašutumā, ka visi 
mājinieki mirklī augšā. Cilvēkus ne-
aprej, labprāt spēlējas ar bērniem. 
Bet ķepas tik pamatīgas, ka nogāzt 
cilvēkbērnu var viegli.

Pagaidām Fredim vēl nebēdnīgā 
zaļā jaunība. Kas zin, vai sekos 
skolas sols...

Fredis, kurš grauž 
spuldzītes

Ar kādām cerībām 
sagaidāt 2010.gadu?

vera: 
- Lai politiķi beidzot 

sadzird, ko saka tauta! 
Kaut darbs mūsu ģi-
menē visiem būtu arī 
nākamgad! Veselību 
maniem mīļajiem, vi-
siem – vairāk saules!

edgars: 
- Sagaidu, 

ka  jaunais 
gads būs vēl 
sliktāks kā 
š i s .  M a n a 
firma vairs 
nedarbojas, 
bet man nav 
naudas, lai reģistrētu darbības 
izbeigšanos. Nekad neesmu do-
mājis pamest Latviju, tagad tā 
spiesta lieta.

liene ar meitiņu 
lauru:

- Lai vīram darbs 
būtu arī nākamgad! Lai 

valstī izbeigtos bezdarbs, 
tad visas citas problēmas 

atrisināsies pašas no sevis.

Dmit-
rijs:

- Darbs 
ir, spēju 
uz turē t 
sievu un 
m ū s u 
trīs bēr-
nus. Lai 

tā būtu arī turpmāk! Vese-
lība, labklājība – galvenās 
vēlmes.
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Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

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

• 16.01. plkst.14 Ozolnieku amatierteātra 
izrāde G. Priede «Vikas pirmā balle» un reži-
sora G. Krūmiņa 80 gadu jubilejas piemiņas 
sarīkojums. Ieeja brīva.
• 23.01. plkst.15 Ozolnieku meliorācijai 60! 
Mīļi ielūdzam visus bijušā uzņēmuma nozarēs 
strādājošos. Pieteikties pie Ozolnieku novada domes per-
sonāla lietvedes Vladas Lipšānes, t. 63084713
Dalības maksa: Ls 2. Ierašanās ar simboliskiem groziņiem.
Gaidām jaunus dalībniekus:
• 5.01. plkst.19.45 salsas u.c. balles deju kursi pieaugu-
šajiem. Nodarbības otrdienās.
• 13.01. plkst.18 vēderdeju kursi iesācējām. Nodarbības 
trešdienās.
Informācija pa tālr: 26525350, 63050144

Aizsaulē aizgājuši:

Emīlija Barauska (1923)
Vilma Bīnemane (1926)
Jevgēnijs Broks (1948)
Osvalds Čats (1935)
Aleksandrs 
Deržinskis (1925)
Semjons 
Jeremejevs (1927)
Rufīna Klimza (1917)
Vladimirs Koļesņikovs 
(1956)
Rihards Martinovs (1940)
Alīda Stūrmane (1924)
Hermīne Tauriņa (1917)

Līga Žeivote (1952)
Līvija Nikolajeva (1928)
Ņina Saveļjeva (1926)
Juris Veličko (1955)
Gatis Vēveris (1976)

Sidrabenes pagastā
Rita Roze (1929)
Jānis Laurinovičs (1939)

mīļi sveicam janvāra jubilārus!
Nāks atkal pavasaris
Tavus gadus skaitīt
Un daudziem citiem
Vienu pieliks klāt
Ne Tev tos apturēt,
Ne skaitu mainīt,
Vien līdzi iet
Un dzīvi turpināt.

tatjana timofejeva 90!
tatjana Sokolovska 90!
Tatjana Mačule
Nadežda Miņina
Veronika Rupeika
Emīlija Ansberga
Janīna Laskeviča
Silvija Zuģicka
Aleksandrs Beitāns
Zenta Javorska

Novada dome

Apsveicam!
Nominācijā «Latvijas gazele 2009» godā ir iekļuvis Ozol-

nieku novada uzņēmējs, SIA «Latursus» valdes priekšsē-
dētājs Armands Apsītis.

Lai arī turpmāk sekmes uzņēmējdarbībā!
Novada dome

cienījamie autori!
Rakstus un fotogrāfijas sūtīt  uz šādu

e-pastu: oavize@gmail.com, 
Ne vēlāk kā līdz katra mēneša  20. datumam.

Ne visiem šis gads atnesis prieka brīžus.
Tomēr sirdī iedegsim mīlestības liesmu, neīgņosimies! 

Dvēseles smagums nevērtīs dzīvi gaišāku.
Ikvienam novēlam veselību, izturību un prasmi saskatīt 

labo – dzīvē, notikumos un cilvēku attiecībās!
Novada sociālais dienests vienmēr iespēju robežās sniegs 

atbalstu tad, kad tas ļoti nepieciešams.

Iedegsim katrs pa svecītei – arī tā kliedēsim tumsu!
Novada sociālais dienests

mīļie novada bibliotēku lasītāji, novada ļaudis!
Laime ir ceļa redzējums. Laime ir perspektīve. Bet šim 

ceļam ir jēga tikai tad, ja tas ved uz kopību ar cilvēkiiem, 
domu un jūtu bagātību...Laime ir darba, domu, jūtu brīvība 
un nebeidzamība.   /S.Viese/

Zināšanu papildināšana, garīgā pilnveidošanās liecina par 
mūsu intelektu un sirds inteliģenci. Tās ir vērtības, kas 
palīdz izdzīvot arī sarežģītos laikos. Priecājos, ka mūsu 
bibliotēkas ir atvērtas jebkurai garīgai vēlmei un vajadzībai. 
Mēs varam atbalstīt, mūsu grāmatu krājums dod iespēju 
meklēt risinājumus sarežģītiem jautājumiem, tāpat izklaidēt 
dvēseli. Bibliotēku lasītāju un apmeklētāju skaits pieaudzis, 
un tā ir laba zīme! Turēsimies, būsim stipri, domājoši, 
pārliecināti par rītdienu! Ticu, ka tā pienāks gaišāka! To 
redzu Jūsu acīs ikdienā un tas ir gandarījums un stimuls arī 
bibliotēku darbiniekiem! Smaidīsim, būsim gaiši un atvērti, 
un mums izdosies!

Ingrīda krieķe, 
novada centrālās bibliotēkas vadītāja

Decembrī noslēdzās latvi-
jas čempionāts daiļslidoša-
nā, Rīgā, volvo ledus hallē. 
Grupā «Debs A girls» 
1.vietu ieguva dvīnītes no 
ozolniekiem Ieva Gaile. 
2.vieta kristīnei Gailei.

Uzvar 
dvīnītes

Darbu atsākusi uzlabo-
tā «ozo» ledus halles mā-
jas lapa, kurā turpmāk 
regulāri tiks publicēta 
operatīva informācija 
par aktuālajiem notiku-
miem, kas paredzēti le-
dus halles ietvaros.

Jaunumu sadaļā «Ozo» le-
dus halles mājas lapas apmek-
lētājiem būs iespēja iepazīties 
ar aktualitātēm par hokeja un 
daiļslidošanas sacensībām. 
Regulāri tiks atspoguļotas 
hokeja kluba «Ozolnieki/
Monarch» gaitas Latvijas 
virslīgas čempionātā, bet 
«Ozolnieki-Juniors» gaitas 

Darbu atsākusi «Ozo» 
ledus halles mājas lapa

Baltkrievijas Atklātajā čem-
pionātā, kā arī Ledus skolas 
«Zemgale» rīkotās sacensības 
un citi pasākumi.

Sadaļā «Pakalpojumi» 
«Ozo» ledus halle piedāvās 
saviem apmeklētājiem plašu 
pakalpojumu klāstu, sākot 
ar slidu un inventāra nomu, 
līdz pasākumiem ar scenā-
riju grupām, uzņēmumiem, 
ikvienam, kas vēlas aizvadīt 
svinības uz ledus.

«Ledus noslodzes» sada-
ļā tiks publicēts iknedēļas 
grafiks, kad uz ledus izies 
hokejisti, kad daiļslidotāji, bet 
kad būs pieejams ledus masu 
slidošanai.

Krāšņākie un spilgtākie 
notikumi tiks iemūžināti fo-
togrāfijās, kas tiks publicē-
tas sadaļā «Fotogalerija», kā 
arī ikvienam tiks piedāvāta 
iespēja iepazīties ar «Ozo» 
ledus halles nodarbību pie-
dāvājumu.

Patlaban mājas lapā pāris 
sadaļas vēl tiek pilnveidotas, 
taču svarīgākā informācija un 
kontakti ir publicēti www.ozo-
ledushalle.lv vietnē. Drīzumā 
informācija būs maksimāli 
pilnvērtīga un operatīva! 

jānis tiltiņš, 
www.ozoledushalle.lv 

administrators 

latvijas labākā zie-
mas olimpiskā sporta 
veida šorttreka titulētā 
sportiste evita krievā-
ne uzsākusi uzņemšanu 
nodarbībām grupās, kas 
paredzētas jau 2010.
gada janvārī «ozo» le-
dus hallē. 

22 gadus vecā Evita Krie-
vāne šorttrekā aizvada jau 
vairāk nekā 12 gadus. Karje-
ras spilgtākais brīdis līdz šim 
bijis starts Turīnas Olimpis-
kajās spēlēs 2006. gadā. 

kAS IR šoRttRekS? 
Šorttreks ir ātrslidošanas 

veids, kas notiek ledus hallēs 
uz hokeja laukuma. 

Tas ir ātrs sporta veids, 

kur nepieciešama iztu-
rība, līdzsvars, veiklība, 
taktisks vērtējums un 
dzelzs nervi. Iespēja sli-
dot ātri blakus citiem un 
apsteigt citus lielā āt-
rumā ir daļa no sporta. 
Taktikai un stratēģijai 
arī ir liela nozīme. Šort-
trekisti cīnās viens pret 
otru. Punkti tiek pelnīti 

par vietām un sportists ar 
vislielāko savākto punktu 
kopsummu arī ir uzvarētājs. 

Sīkāku informāciju var ie-
gūt pa tālruni 20386080. 
Treniņu grafiki tiks publicēti 
«Zemgales» mājas lapā www.
slidot.lv, kā arī iekļauti ledus 
noslodzes sadaļā www.ozole-
dushalle.lv mājas lapā.

Jauna iespēja – šorttreks!

pateicamies 
visiem, kuri ziedojuši labdarības pasākumiem Zie-

massvētkos: Automotive HTC, SIA; Auto Kada AJ, SIA; 
Poliurs, SIA; Latoniks, SIA Firma; Astarte – Nafta, SIA; 
Rešetilovs UN CO, IK; Dainis Liepiņš; ELK, SIA; Kon-
stants, SIA; Jelgavas Tipogrāfija, SIA; GEOR, SIA; DZARS 
SIA FIRMA; Uzars, SIA; Latflora, SIA; Sandris Miļūns.

Novada sociālais dienests


