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Apsveicam novada 
sakoptības konkursa 

uzvarētājus!

	 Nominācijā	“Lauku	sēta”
- “Baznīckrogs” (Sidrabenes pagasts, 
Emburgā)
- “Lībieši” veicināšanas balva 
(Sidrabenes pagasts)
	 Nominācijā	 “Individuālā	
dzīvojamā	māja”
- Ezera iela 28 (Ozolnieku pagasts)
	 Nominācijā	 “Daudzdzīvokļu	
māja”
- “Iecavkrasti” (Ozolnieku pagasts)
	 Nomināc i j ā 	 “ Ie s tādes ,	
uzņēmumi”
- SIA “Jelgavas tipogrāfija” (Cenu 
pagasts)
- “Liepziedi” veicināšanas balva 
(Sidrabenes pagasts)

Novada	dome

Latvijas brīvībai ir nesti smagi 
upuri, tos pieminam, tuvojoties 
Latvijas Republikas 92. gadadienai.

Atrodoties lielo tautu krustceļos, 
mūsu tautai nācās pārdzīvot smagus 
laikus,  taču pārspēks nespēja 
sadragāt cīņas sparu un ticību 
Latvijai.

Kāda ir šodienas Latvija? Vai 
tādu to gribējām, stāvēdami uz 
barikādēm?

Ļaudis nomāc panīkusī ekonomika, 
varas ķildas, pārmērīgais liberālisms 
tiesvedībā, bezdarbs.

Esam ievēlējuši jaunu Saeimu. 
Atkal  dzimst cerības,  ka viss 
vērsīsies uz labu, protams, ne 
strauji.

Vai paļausimies uz līderiem, ka 
viņi sakārtos valsti? Ceļš ir viens 
- katram sākt ar sevi, ar personīgo 
atbildību pret tēvzemi. Uzlabot dzīvi 
varam vairāk pūloties, meklējot 
iespējas. Lai godaprāts ir vērtību 
kritērijs!

Dr. K. Ulmanis sacījis: “Kas 
labs - to aizstāvēt, kas ļauns - to 
uzvarēt, tāds ir augstākais cilvēces 
tikums.”

Būsim lepni, ka mums ir sava 
valsts un sava valoda!

Māris	Ainārs,
novada domes priekšsēdētājs

Ar atbildības sajūtu 
pret savu valsti

Par	nekvalitatīvo	dzeramo	ūdeni	
Ozolnieku	 iedzīvotāji	 ilgstoši	
un	 pamatoti	 ir	 izteikuši	 daudz	
iebildumu.

Drīz situācija kardināli mainīsies.
No Vides ministrijas ir saņemts 

lēmums par ES Kohēzijas fonda projekta 
iesnieguma “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada 
Ozolnieku ciemā” apstiprinājumu.

Novembra beigās vai decembra 
sākumā SIA “Ozolnieku KSDU” 
izsludinās konkursu par dzeramā ūdens 
sagatavošanas stacijas un notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu projektēšanu un 
izbūvi.

Plānots, ka 2011. gada februārī 
vai martā tiks izsludināts konkurss 
par ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukciju Ozolniekos.

K o m u n ā l d i e n e s t a  v a l d e s 
priekšsēdētājs Aldis Kluburs: “Jau 
iepriekš atvainojamies iedzīvotājiem, 
ka sagādāsim neērtības, bez kurām 
neiztikt, īstenojot apjomīgo projektu.

Beidzot diezgan droši var apgalvot, 
ka pēc gada Ozolnieku iedzīvotāji tiks 
pie kvalitatīva dzeramā ūdens.”

Kopējais investīciju lielums - 2,6 

Drīz no krāniem tecēs kvalitatīvs ūdens!
miljoni latu, no kuriem 1,8 miljoni 
latu ir Eiropas Kohēzijas fonda 
finansējums. Reālās projekta izmaksas 
būs zināmas pēc visu būvdarbu līgumu 
noslēgšanas.

Iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka pēc 
projekta realizācijas celsies dzeramā 
ūdens un kanalizācijas tarifi.

A. Kluburs: “Prognozējams, ka 
jāmaksā būs Ls 1.50 - Ls 1.60 (bez 
PVN) par vienu ūdens un kanalizācijas 
kubikmetru, t iks ieviests t .s. 
kombinētais tarifs. Tarifs neatšķirsies 
no tā, kāds tas ir Jelgavā un citās 
Latvijas vietās.”

“Vai esam laimīgi?”- lektore Inese 
Prisjolkova šādu jautājumu uzdeva 
Ozolnieku pensionāriem 
pirmajā rudens saietā.

Laimes atslēgu neviens 
mums nekaldina, tā jāatrod 
katram pašam - kā 
domājam, cik esam 
pozitīvi un labestīgi, 
kā uztveram dzīvi.

Lektore uzskata, 
ka  c i lvēka  dz īvē 
ir 3 posmi: jaunība, 
briedums un viedums.

Dzīves krāšņumu un attiecību 
bagātību vieduma gados 

prast novērtēt ir īpaši 
svarīgi. Un vēl - sportot! 
K a u t  s o ļ o t  a p k ā r t 

mājai!
Tad ieskanējās 

kokle. Solvitas 
G r a s m a n e s 
m u z i k ā l a i s 
v ē s t ī j u m s 
l i e l i s k i 
papildināja 
a p c e r ī g o 

noskaņu par  saules  staru un 
cilvēka sirds dievišķo sabalsojumu 
ar Visumu.

Ar plašu pārskatu par pēdējos 5 
gados veikto atskaitījās pensionāru 
padomes priekšsēdētāja Sarmīte 
Ķepīte. Uzskaitījums bija garš: 
ekskursijas, tikšanās ar interesantiem 
cilvēkiem, dažādi sarīkojumi.

S. Ķepīte, vēloties nolikt savas 
pilnvaras, par savu amata pēcteci 
ieteica Ozolnieku ļaudīm pazīstamo 
dakteri Viju Vildavu. Kandidatūra 
tika vienbalsīgi apstiprināta.

Ievēlēta jauna pensionāru padomes priekšsēdētāja

Nākamajā «OA» numurā:

Kā atdzīvināt  
Iecavas upi?

...tu,	mana	tauta,
Tu	paliksi.
Tu	zaļosi.
Tu	dzīvosi
Zemes	mūžu,
Saules	mūžu...
Tev	jāaug	ir	spēkā,
Tev	jāaug	ir	garā!
Tev	jātop	ir	lielai,
Tev	jātop	ir	stiprai!..

V. Plūdons
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Komunāldienests

Saimnieciskās	aktivitātes

Cienījamie	autori!
Rakstus un fotogrāfijas sūtīt  

uz šādu e-pastu: 
oavize@gmail.com,

ne	vēlāk 
kā līdz katra mēneša  

20. datumam.

Būvvalde

Nolēma:
- Apstiprināt saistošos noteikumus 

“Ozolnieku novada sabiedriskās 
kārtības noteikumi”.

- Apstiprināt Ozolnieku novada 
domes sociālo lietu komitejas sēdes 
protokolus Nr. 18 un Nr. 19 par 
trūcīgās ģimenes piešķiršanu, sociālo 
pabalstu un brīvpusdienu piešķiršanu 

Novada domes oktobra sēdē
Ozolnieku novada maznodrošinātajām 
ģimenēm.

- Uzņemt pirmsskolas izglītības 
iestādē “Bitīte” 4 audzēkņus.

- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Noteikt zemes vienībām lietošanas 

mērķus.
- Piešķirt nosaukumu “Lāčpurva 

mežs” (Latvijas Valsts meži).

- Finansiāli atbalstīt Murjāņu 
sportista piedalīšanos Latvijas 
junioru izlases sastāvā vieglatlētikā 
Portugālē.

- Izmaksāt pabalstu Ls 50 mēnesī 
sakarā ar 7 bērnu nenodrošināšanu ar 
vietu pirmsskolas izglītības iestādē.

- Komandēt Ozolnieku novada 
domes priekšsēdētāju Māri Aināru uz 

Calinesti pašvaldību Rumānijā.
- Pilnvarot darba grupas pašvaldības 

pirmpirkuma tiesību izvērtēšanai: 
Māri Aināru - novada domes 

priekšsēdētāju
Pēteri Veļecki - novada pašvaldības 

izpilddirektoru
Antru Plotņikovu - novada domes 

zemes ierīkotāju.

- Asfalts uzklāts Upes ielā Brankās.
- Nobruģēta Skolas ielas gājēju 

ietve Ozolniekos no Meliorācijas ielas 
līdz Stadiona ielai. Darbu veikusi SIA 
«Uzars».

- Uzsākts remonts PII “Saulīte” 
telpās, lai varētu uzņemt vēl vienu bērnu 
grupiņu.

- Pašvaldības iestādēs ir veikta gāzes 

Atrisināta siltuma  
sadales problēma

katlu tehniskā pārbaude, izvērtējot 
gatavību jaunajai apkures sezonai.

- Ozolnieku vidusskola ir tikusi pie 
renovēta siltummezgla, kas nodrošina 
stabilu apkuri gan PII “Zīlīte”, gan skolas 
telpās - līdz šim bija problēmas ar siltuma 
sadali.

- Branku pakalpojumu centra ēkai tiks 
veikts jumta remonts.

SIA “Uzars” bruģētāji 
sakārto jauno, pievilcīgo 
autobusu pieturvietu.

“Kā	sokas	darbi	būvprojektos?”	-	
atbild		novada	domes	izpilddirektors	
Pēteris	Veļeckis.

-Oktobra  sākumā pieņemts 
būvprojekts – PII “Saulīte”. Tā kā 
darbi nokavēti par 74 dienām, firmai 
SIA “Būvprojektu vadība” piemērotas 
soda sankcijas 5,8 tūkst. latu apmērā, 
kā arī pieprasīta garantijas laika 
apdrošināšana.

Tā jau ir trešā firma, kas sodīta par 
līgumā paredzēto būvdarbu izpildes 

Firmas kavē darbu izpildi
kavējumu. Turpmākos 3 gadus šīm 
firmām būs liegta iespēja piedalīties 
pašvaldības iepirkumos.

Darbu izpildi paredzētajā termiņā 
kavē SIA “Alvima” objektā “Bērnu un 
jauniešu centrs” Tetelē. Tātad arī šī 
firma pretendē uz soda sankcijām.

Ir darbi, kurus ziemas laikā nav 
iespējams veikt, būvdarbu izpilde 
krietni ieilgs.

Pašvaldība arī turpmāk strikti 
pieturēsies pie līgumā paredzētā 
izpildes.

- Apstiprināts tehniskais projekts un 
izsludināts konkurss par notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izbūvi Emburgā.

- Namam Saules ielā 9, Ozolniekos, 
uzlikts jauns jumts.

- Pie jauna jumta tikusi arī ēka 
Ozolniekos, kur atrodas centrālā bibliotēka 
un ārstu prakse.

Mājām uzlikti jumti
Septembris
Ekspluatācijā pieņemti objekti
Divģimeņu dzīvojamā māja - 1
Dzīvojamās mājas kopā - 3
 t. sk. jaunas - 2 
Saimniecības ēkas - 2
Izsniegtās būvatļaujas
Dzīvojamās mājas - 1
Ražošanas ēkas, noliktavas - 1
Sabiedriskās ēkas -1 
Kopā - 3

Iestājoties vēsam laikam, visos 
daudzdzīvokļu namos Ozolniekos tika 
uzsākta apkures sezona.

“Kā ar parādniekiem par siltumu, 
citiem komunālajiem pakalpojumiem?” 
jautājums SIA “Ozolnieku KSDU” valdes 
priekšsēdētājam Aldim Kluburam.

- Situāci ju ar nomaksu par 
komunālajiem pakalpojumiem vērtēju 
apmierinoši.

Darām visu, lai debitoru skaitu 
samazinātu, rīkosimies, kā jau 
informējām.

Atgādinājums nokārtot parādsaistības 

Nemaksātājiem atslēgs ūdeni
ir daļēji devis rezultātu, taču ir iedzīvotāji, 
kuri brīdinājumus ignorē. Parādsaistību 
apjoms nedrīkst pieaugt! Nemaksātājiem 
ierobežosim komunālo pakalpojumu 
klāstu. Sāksim ar centralizētās ūdens 
padeves atslēgšanu. Ja tas nelīdzēs, 
atslēgsim elektrību, kuras pieslēgums 
no jauna oficiālā kārtā izmaksās vairākus 
simtus.

Saimnieciskā dienesta funkcija 
n a v  p ā r l i e c i n ā š a n a !  Va i r u m 
vairums mūsu klientu ir godprātīgi 
maksātāji. Kāpēc viņiem ir jācieš  
bezatbildīgu personu dēļ?

ES	 Sociālā	 fonda	 projekts	
„Darba	praktizēšanas	pasākumu	
nodrošināšana	pašvaldībās	darba	
iemaņu	iegūšanai	un	uzturēšanai”	jeb	
tā	dēvētā	„simtlatnieku	programma”	
Latvijā	tiek	realizēta	jau	vairāk	nekā	
gadu.

Ozolnieku novadā bezdarbnieki 
veic mazkvalificētus darbus: teritoriju 
labiekārtošana, izpalīdzība sociālajā 
aprūpē, sabiedrisko ēku remontdarbi, ceļu 
apkopšana, malkas sagatavošana ziemai. 
Par dalību pasākumā bezdarbniekam 
tiek piešķirta mēneša stipendija 100 latu 
apmērā.

Novadā vidēji mēnesī tiek nodarbināti 
50 “simtlatnieki”. Bezdarbnieka kopējais 
dalības ilgums nedrīkst pārsniegt sešus 
mēnešus gada laikā, taču gada laikā 
bezdarbnieks var rindas kārtībā piedalīties 
pasākumā arī atkārtoti.

Līdz šim Ozolnieku novadā iespēju 
nopelnīt šo pieticīgo stipenidiju 
izmantojuši 159 bezdarbnieki. 206 
Nodarbinātības Valsts aģentūrā reģistrētie 
bezdarbnieki gaida savu kārtu dalībai šajā 
pasākumā. Darbu pirms termiņa beigām 
pārtraukuši 33 bezdarbnieki.

Līgumi lauzti dažādu iemeslu dēļ - 
kādam strādāt vairs neatļauj veselība, 
cits: atrod apmaksātu pamatdarbu, bet cits 
vienkārši nenāk uz darbu atkarības dēļ. Kā 
kuriozu var minēt - viens bezdarbnieks, 
sākot darbu, atklāti pateica: “Nesūtiet 

“Simtlatnieku” darbs novadā
mani strādāt 
pārāk  tuvu 
veikalam.”

Stipendiātus 
p a š v a l d ī b a 
n e i z v ē l a s . 
Tie mums jāpieņem darbā pēc NVA 
sniegtā reģistra rindas kārtībā.  
Cits bezdarbnieks izbrīnīts, kad pēc 
pus mēneša neattaisnotiem darba 
kavējumiem ir jau atbrīvots. 

Iespēja, lai cilvēks krīzes situācijā 
varētu uzturēt sociālos kontaktus ar 
citiem, neiekristu bezcerībā un vienlaikus 
gūtu finansiālu atbalstu, ir dota ikvienam, 
kas atbilst statusam un arī pats izteicis 
vēlēšanos.Taču cilvēki ir dažādi. Ir 
ļaudis, kurus pie disciplīnas un atbildības 
nav iespējams pieradināt. Noteikumi ir 
diezgan strikti: trīs dienas neieradies 
darbā – no programmas tiec izsvītrots. 
Viņu vietā nāk nākamie pretendenti.

Stipendiātu darbu pašvaldībā koordinē 
prakses koordinators un darba vadītāji. 

Iedzīvotāju viedoklis un vērtējums par 
to, cik rūpīgi ilgstošie bezdarbnieki, kas 
strādā pašvaldībās, veic savus pienākumus, 
atšķiras. Tomēr nenoliedzami, ka 
apkārtne ir salīdzinoši labāk sakopta. 
Daudz līdzējuši tieši bezdarbnieki. Es 
vēlreiz gribu pateikt pateicības vārdus 
strādniekiem, kas apzinīgi veikuši  tiem 
uzticēto darbu. Tuvojas ziema. Visi darbi 
pārsvarā būs āra apstākļos. 

Pavasarī turpināsim veco pagrabu 
un šķūnīšu nojaukšanu Brankās un 
Tetelē. Gandarījums, ka izdevās kaut cik 
savest kārtībā Džammu dīķa apkārtnes 
teritoriju. Ar stipendiātu spēkiem pie 
vecās Salgales skolas apkārt Brāļu 
kapiem sapuvušās sētas vietā ierīkota 
jauna.  Ja ir kādi priekšlikumi, lūdzam 
informēt.

 
Guntis	Žeivots, darba praktizēšanas 
vietu koordinators Ozolnieku novadā, 

tel. 63084710, e-pasts: guntis.
zeivots@ozolnieki.lv 
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O z o l n i e k u 	 n o v a d a	
p a š v a l d ī b a s 	 i e s n i e g t a i s	
projekts	 „Energoefektivitātes	
paaugstināšana	Ozolnieku	novada	
izglītības	 iestādēs”	 bija	 starp	
tiem	 56	 projektiem,	 kas	 tika	
apstiprināts	 2009.	 gadā	 Vides	
ministrijas	izsludinātajā	projektu	
konkursa	 „Energoefektivitātes	
paaugstināšana	pašvaldību	ēkās”	
1.kārtā.

 Finansējums projektu īstenošanai 
tiek piešķirts no Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta (KPFI), kas ir 
Latvijas Republikas valsts budžeta 
programma, un kuras mērķis ir 
veicināt globālo klimata pārmaiņu 

novēršanu, pielāgošanos klimata 
pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt 
siltumnīcefekta gāzu jeb SEG emisiju 
samazināšanas saistību izpildi. 

Ozolnieku novadā ir noslēgusies 
projekta īstenošana. Lai samazinātu 
siltumenerģijas patēriņu un oglekļa 
dioksīda (CO2) emisiju, kā arī panāktu 
izmaksu maksimālu efektivitāti, 
divās novada pirmsskolas izglītības 
iestādēs (PII) – „Bitīte” un „Saulīte” 
ir veikti energoauditos norādītie 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi - ēku fasādes siltināšana, 
ventilācijas sistēmu rekonstrukcija, 
jumta un pagraba pārsegumu 
siltināšana, u.c.. Saskaņā ar līgumu 
projekta kopējas izmaksas tika 

plānotas LVL 190 260 apjomā, no kura 
KPFI finansējums – 73%. Iepirkumu 
procedūras rezultātā  abu PII 
energoefektivitātes paaugstināšanai 
pasākumi izmaksājuši gandrīz uz 
pusi lētāk - LVL 96171,98, līgums 
par būvdarbu veikšanu PII ”Bitīte” 
tika noslēgts ar SIA „Būvnieks 07”, 
PII „Saulīte” – ar SIA „Būvprojektu 
vadība”, būvuzraudzību abos objektos 
veica Jānis Zarāns. 

Ar Vides ministriju noslēgtajā 
līgumā paredzēti stingri noteikumi šī 
projekta īstenošanai – projekta ietvaros 
veiktajiem ēku energoefektivitātes 
paaugst ināšanas  pasākumiem 
jānodrošina siltumenerģijas patēriņa 
samazinājums, salīdzinot ar 2006.-2008.

Īstenots energoefektivitātes paaugstināšanas 
projekts izglītības iestādēs

gadu vismaz par 25%, un CO2 emisijas 
samazinājuma efektivitātes rādītājam 
(CO2 faktiskais samazinājums /
KPFI piešķirtais finansējums) jābūt 
0,252 kg CO2/Ls gadā. Šim nolūkam 
katrā no iestādēm tiks veikts ēku 
monitorings, un gadījumā, ja šie 
rādītāji netiks sasniegti, trūkumi būs 
jānovērš par pašvaldības līdzekļiem, 
un, ja arī tad tos neizdosies sasniegt, 
būs jāatmaksā KPFI piešķirtais 
finansējums. Ja būvnieki būs strādājuši 
kvalitatīvi un godprātīgi, saskaņā ar 
tehnisko dokumentāciju paredzams, 
ka veiktie ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi dos 
siltumenerģijas ietaupījumu PII 
„Bitīte” 26% un PII „Saulīte” – 31%.

Projektu	 „Ozolnieku	 Sporta	
centra	 stadiona	 renovācija	
iedzīvotāju	 sporta	 aktivitāšu	
dažādošanai”	līdzfinansē	ES.

Organizētas sporta dzīves un aktīvās 
atpūtas aktivitātes novada iedzīvotājiem 
galvenokārt nodrošina pašvaldības 
struktūrvienība - Ozolnieku sporta 
centrs, kurš regulāri organizē sporta 
un aktīvās atpūtas pasākumus novada 
iedzīvotājiem. Sporta centra ēkā 
iedzīvotājiem pieejama sporta zāle, 
trenažieru zāle, viesnīca, kā arī sporta 
stadions, kas būvēts 60tajos gados. 
Tagad tiek izmantoti galvenokārt 
tikai futbola un pludmales volejbola 
laukumi, kā arī skrejceļš. Vēl stadiona 

3,1963 ha teritorijā atrodas asfaltēti 
bijušie basketbola, volejbola un tenisa 
laukumi, taču to segumi un aprīkojums 
ir nolietojušies. Aprīkojums iegādāts 
60-tajos - 80tajos gados, līdz šim tas  
tika uzturēts, to remontējot, taču 
šobrīd minēto laukumu segumi un 
aprīkojums gan vizuāli, gan funkcionāli 
vairs neatbilst mūsdienu prasībām, 
tādēļ netiek izmantots. 

Ņemot vērā straujo iedzīvotāju 
skaita pieaugumu pēdējos gados 
un augsto jauniešu īpatsvaru tajā, 
lai veicinātu lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu un uzlabotu un dažādotu 
sporta un aktīvās atpūtas iespēju 
piedāvājumu novada iedzīvotājiem, 
šī projekta ietvaros paredzēts veikt 

stadiona atsevišķu zonu renovāciju, 
pārbūvējot esošos basketbola un tenisa 
laukumus. Basketbola laukuma zonā 
paredzēts izveidot trīs 14x15 m strītbola 
laukumus, šim nolūkam nomainot 
esošo laukuma asfalta segumu, 
uzstādot jaunus basketbola grozus un 
žoga pinuma norobežojošu sienu. Pie 
laukuma esošajā uzbērumā paredzēts 
uzstādīt solus līdz 100 skatītājiem, 
bet pie betona sienas -  hokeja vārtu 
zīmētu imitāciju, kuru izmantotu hokeja 
spēlētāji vasaras treniņos. Kādreizējā 
tenisa laukuma zonā 731 m2 platībā 
paredzēts izveidot skeitborda laukumu, 
šim nolūkam nomainot esošo laukuma 
asfalta segumu, izvietojot rampas 
un dažādus skeitparka elementus. 

Būs plašas aktīvās atpūtas iespējas
Atjaunojot asfalta segumu celiņam gar 
strītbola laukumu, paredzēts izveidot 
celiņu skrituļotājiem.

Īstenojot minētās aktivitātes tiks 
sakārtota un labiekārtota stadiona 
ter i tor i ja ,  p iedāvā jot  novada 
iedzīvotājiem līdz šim novadā nebijušas 
iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai 
- strītbols, skrituļošana un skeitošana, 
kas īpaši piesaistīs novada jauniešus. 
Tādējādi arī tiks risināts jautājums par 
lietderīgu, fiziski aktīvu brīvā laika 
pavadīšanas iespēju paplašināšanu 
jauniešiem. Šādā nolūkā tiks izstrādāts 
renovācijas tehniskais projekts. 

Antra	Pošeika,
investīciju projektu speciāliste 

S a s k a ņ ā 	 a r 	 n o v a d a	
saistošajiem	noteikumiem	Nr.	15	
katrā	juridiskajā	adresē	ir	jābūt	
noslēgtam	līgumam	ar	kādu	no	
sauso	atkritumu	izvedējiem.

Pašvaldības policija, veicot novadā 
reidus, pievērš uzmanību, vai ir 
līgumi.

Pašvaldības policijas inspektors 
Kaspars Rozītis:

-Pārsteidz, ka ir iedzīvotāji, īpaši 

Sidrabenē, kuriem esot pirmā 
dzirdēšana par nepieciešamību 
noslēgt līgumus.

I e p r i e c i n a ,  k a ,  p ā r b a u d o t 
mājas, kur vasarā tika izrakstīti 
priekšraksti rūpēties par sauso 
atkritumu aizvākšanu, tagad ir 
uzstādīti atkritumu konteineri.

Pēdējā reidā nesen sidrabeniešiem 
nācās sastādīt 7 priekšrakstus 
p a r  n o s l ē g t i e m  l ī g u m i e m . 
Apmeklējumus turpināsim, jo mēs 

Mēs jau visu sadedzinām...
visi vēlamies dzīvot sakoptā vidē - 
tāda ir novada saistošo noteikumu 
būtība.

N e re t i  d z i rd a m :  “ M ē s  j a u 
visu sadedzinām!” Īpaši bieži to 
apgalvo vasarnīcu īpašnieki. Cits 
paskaidrojums: “ Visu nevajadzīgo 
vedam uz pilsētu.” Novērojumi 
pierāda, ka šīs kravas “pazūd” mežā, 
ceļmalās un citās vietās.

Policija nemitēsies atgādināt: 
“Ikvienā īpašumā ir jābūt atkritumu 

konteinerim!”
SIA “Kulk” konteinerus piegādā 

bez maksas, dod lietošanā. Jāmaksā 
it tikai par iztukšošanu - atkarībā no 
nepieciešamības.

Joprojām novadā ir nesakoptas 
teritorijas. Nenopļautā zāle veido 
kūlu, radot ugunsbīstamību.

Aicinām zemes īpašniekus: lai 
nenāktos rakstīt administratīvos 
p r o t o ko l u s ,  s a ko p i e t  s a v a s 
teritorijas!

2010.	 gada	 13.	 jūlijā	 tika	
atcelti	saistošie	noteikumi	par	
suņu	un	kaķu	turēšanu.

Saistošo noteikumu atcelšana 
p a m a t o t a  u z  D z ī v n i e k u 
a i z s a r d z ī b a s  l i ku m u  u n  L R 
M i n i s t r u  k a b i n e t a  d i v i e m 
noteikumiem - “Klaiņojošo suņu 
un kaķu izķeršanas noteikumi” 
un “Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība”.

Saskaņā  ar  nor mat īvo  aktu 

i z p i l d i  p a š v a l d ī b a s  n e a t b i l d 
par mājas ( istabas)  dzīvnieku 
reģistrāciju un klaiņojošo suņu 
un kaķu izķeršanu.

Normatīvajos aktos norādīto 
pienākumu izpildi pagastā veiks 
Ozolnieku novada Pašvaldības 
p o l i c i j a ,  k a m  š o  r ī k o j u m u 
i r  d e v i s  n o v a d a  p a š v a l d ī b a s 
izpilddirektors.

M K  n o t e i k u m o s  “ M ā j a s 
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas 
kārtībā” norādīts, ka līdz 2012. 

gada 1. jūlijam suņu īpašniekiem 
ir pienākums reģistrēt suni līdz 
sešu mēnešu vecumam un pakļaut 
to apzīmēšanai ar mikroshēmu pie 
pilnvarota veterinārārsta.

Par  norādītā  l ikuma un MK 
note ikumu nep i ld ī šanu  suņu 
īpašnieki tiks sodīti Administratīvā 
pārkāpumu kodeksa  note iktā 
kārtībā.

Genoveva	Celma,
novada domes juriste

Izmaiņas suņu un kaķu turēšanā
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“OA”	 jau	 rakstīja	 par	 lieliski	
sakoptajām	“Līču”	mājām	Garozā.
Saimnieki	 -	Līvija	 un	Andrejs	

Kuļikovski	-	ir	aktīvi	uzņēmējdarbībā,	
var	lepoties	ar	kuplu	ģimeni,	sporto.	
Ir	uzcelta	ērta,	moderna	dzīvojamā	
māja.	Taču	īpaša	vērtība	ir	“Līču”	
vēsturei,	 ko	 vislabāk	 pārzina	
saimnieks	Andrejs.

Dzimtas	māja	kopš	1912.	gada
“Līči” oficiāli ir reģistrēti 1912. 

gadā. Andreja vectēvs bija uzņēmējs. 
Lauku sētā darbojās dzirnavas ar tvaika 
lokomobiļu piedziņu, bija gateris. Vectēvs, 
nācis no 9 bērnu ģimenes, zināja, kas ir 
darbs. Darba augļi - Sibīrija.

Par veco “Līču” saimnieku šodien vēstī 
milzu liepas un ozoli.

Andrejs: “Pie mums no ASV ciemojās 
bijusī “Līču” kaimiņiene, viņa labi atceras 
pirmskara laikus. “Līčos” bijusi viesmīlīga 
saimniece, tur allaž pulcējās daudz ļaužu. 
Mājas bijušas īsts kultūras centrs, kur 
iestudēja pat lugas. Tā kā “Līčos” bija arī 
smagais auto “Ford- Vairogs”, Garozas 
ļaudis brauca ekskursijās pa Latviju.

Vecaistēvs, kā tagad saka, bija Garozas 
skolas sponsors. Kādā senā preses 
izdevumā ir apraksts par vectēvu - 
ka skautiem no viņa 
ir jāņem piemērs 
saimniekošanā un 
izglītības veicināšanā 
laukos.

Zeme Garozā ir liesa, 
taču saimnieki bija 
diezgan turīgi, tāpēc 
viņus izveda un dzimtas 
māju Garozā tikpat kā 
vairs nav.

Mūsu dzimta ir varen sazarota - manam 
tēvam bija 32 brālēni un māsīcas”.

 
Esmu	sibīrietis
Tā par sevi saka “Līču” saimnieks.
Joprojām prātā esot skaistā daba 

Krasnojarskas novadā. Ziemā slēpojis 
-50ºC salā. Dienām viņš ar draugiem 
pazudis taigā, pārtikdams no tā, kas mežā 
atrodams.

Tā kā bija saglabājusies ābece, ļoti agri 
iemācījies lasīt.

Ciemā ar 10 tūkst. iedzīvotāju turpat 
99% bija izsūtītie. Latvieši tika augstu 
novērtēti: “Mans tēvs prata apieties ar 

18. novembris mums ir sirdī
visu iespējamo tehniku. Kara sākumā 
mobilizēja jauniešus, nosūtīja uz Tālajiem 
Austrumiem. Tur viņus gaidīja nāve. Tā 
kā tēvs bija neatvietojams darbinieks, 
viņš latviešu puišus izglāba, paturot pie 
sevis darbā.

Īsts kāzuss: 50. gados tēvu apbalvoja 
ar... Ļeņina ordeni! Novadā viņš bija 
pats izcilākais kombainieris. Ordeni tēvs 
dabūja, bet ne atļauju atgriezties Latvijā.

Mana bērnība lielā mērā pagāja uz 
kombaina graudu tvertnē.

Pirmā grāmata, ko es perfekti apguvu, 
bija “Traktori” un “Kombainu uzbūve”.

Mūsu mamma skolēnu pašdarbības 
uzvedumiem gatavoja krāšņus tērpus.

1956. gadā uz Ziemassvētkiem ģimene 
ieradās Latvijā. Vecāki pirmie plašā 
apkaimē Sibīrijā izveidoja augļu dārzu. 
Uzcēla māju. Tieši togad dārzs deva 
pirmos augļus”...

“Līčus”	sagaidīja	postaža
“Pēc kara mēs nedrīkstējām atgriezties 

“Līčos”, kur sākumā bija kolhoza centrs, 
vēlāk skolotāju māja.

Tad, kad atguvām vectēva iekopto 
saimniecību, te bija sabrukušas būves, 
atkritumu kalni līdz logiem, nezāļu 
plantācija.

S o l i  p a  s o l i m 
at jaunojām ēkas , 
uzcēlām lielu pagrabu, 
audzējām kartupeļus. 
Mana kundze Līvija ir 
izcili varonīga sieviete. 
Vecu SAAB pielādēja 
pilnu ar kartupeļiem 
un prom uz Rīgu. Pat 
nezinu, kā viņa putenī 

izķepurojās ārā no grāvja. Es darbā biju ļoti 
aizņemts, bieži braucu komandējumos.

Energoefektīva	dzīvojamā	māja
A. Kuļikovskis ir beidzis Rīgas 

Politehnisko institūtu, ieguvis inženiera 
mehāniķa specialitāti. Tehniskā izpratne 
ir ļāvusi uzcelt energoefektīvu māju, ļoti 
pietuvinātu pasīvās mājas standartiem. 
Inženiera pārliecība - Latvijas 
būvnormatīvi, ja vien tie tiek precīzi 
ievēroti, nodrošina mājā siltumu. “Līčos” 
tas veikts skrupulozi.

Ēkā ir siltumsūkņa apkure, tā ir siltināta 
ar ekovati, pārdomāts arhitektoniskais 
risinājums. 215m2 lielās mājas siltuma 

patēriņš mēnesī 
izmaksā 18 latus, 
ieskaitot karstā 
ūdens ražošanu.

Atkal	
“Līčos”	spēlē	
teātri!

Nav nedēļas 
nogales, kad te 
būtu maz ļaužu: 
sabrauc 3 dēli, 
6  mazbēr ni . 
N a m a m ā t e : 
“Mums ir ļoti 
labi dēli un jaukas 
vedeklas.”

Ēdamte lpā 
galda garums 
turpat četri metri, 
Latvijā esot īpaši 
meklēts garākais 
galds. Šovasar 
Jāņos spēlētas 
“Skroderdienas 
Silmačos”. Ap 
ugunskuru bija 
80 līgotāju.

Abi “Līču” 
saimnieki  ir 
aktīva dzīves 
veida piekritēji. Ziemā brauc gan ar 
distanču slēpēm, gan slalomu Alpos.

Līvijas kundze katru rītu, arī miglā un 
vējā, dodas nopeldēties, bet ziemā lec 
āliņģī. Vakaros saimniece nūjo ierastajā 
trasē 5 kilometrus.

Sociālā	aizsardzība	dominē	pār	
uzņēmību

Tuvojas valsts dzimšanas diena.
Kā abi dzīvesbiedri uztver šo Latvijai 

nozīmīgo datumu? “18.novembris mums 
ir sirdī, tās ir dvēseles izjūtas. Ārišķību 
nepieņemam.”

Protams, ka “Līčos” būs karoga masts 
- daudz kas vēl nav pagūts, tik tikko 
beigušies būvdarbi.

Par savu dzīvi šodien saimnieks 
izsakās, ka “mēs dzīvojam tā, kā brīvās 
Latvijas laikā dzīvoja mani senči tepat 
Garozā.”

Kuļikovskus kaitina žēlabas. “Latvijā 
cilvēkiem trūkst saimnieka apziņas, 
tēvzemes piederības sajūtas un uzņēmības. 
Cilvēki nepilda savu pienākumu pret 

valsti, bet ir varen aši pie prasīšanas. Ja 
visi maksātu nodokļus, nebūtu vajadzības 
griezties pie starptautiskajiem naudas 
aizdevējiem.

Varas virsotne ir spogulis, kas parāda 
mūs pašus. Katram jāsāk ar sevi: ko 
tu personīgi esi izdarījis valsts labā? 
Biedējoša situācija: katru dienu Latvijā 
patērē 3,5 miljonus latu svešas, pašu 
nenopelnītas naudas.

Godā jāceļ audzināšana un izglītība. 
Ko varam izdarīt, pierāda daudzi latvieši. 
Diemžēl mums valstī sociālā aizsardzība 
dominē pār uzņēmību. Neviena valsts 
nevar pastāvēt, ja netiek ražotas preces 
eksportam.

Vagonus, kurus pratām ražot jau cara 
laikā, iepērkam. No Eiropas iepludināto 
naudu tērējam ēšanai, bet ne ražošanai.”

Dzīvesbiedra domām pievienojas 
saimniece: “Tomēr uzskatām, ka tautā 
ir veselīgs kodols, soli pa soli iesim 
uz priekšu. Ir jāiemācās padarīt darbu 
kvalitatīvi un līdz galam.”

Anna	Veidemane

Lai	nodrošinātu	efektīvāku	finansu	
resursu	 izmantošanu	 un	 radītu	
iespēju	nodrošināt	pamatizglītības	
apguvi	iespējami	tuvāk	dzīvesvietai,	
2009./2010.mācību	gadā	valstī	ieviesta	
izglītības	finansēšana	pēc	principa	
„nauda	seko	skolēnam”.

Ozolnieku novada pašvaldība 
krīzes apstākļos ir nodrošinājusi visu 
novada skolu un pirmsskolas izglītības 
iestāžu pastāvēšanu, neskatoties uz 
to, ka pašvaldībai skolām jānodrošina 
līdzfinansējums. Jo mazāks skolēnu skaits 
skolā, jo lielāks līdzfinansējums.

Novadā neapmierinošs stāvoklis ir 
Salgales pamatskolā. Šajā mācību gadā 

skolēnu skaits sarucis līdz 69 (skolā ir 
mācījušies 130 audzēkņi). Skolā ir klases, 
kurās mācās tikai 3 vai 5 skolēni. Jautājums 
viens – kāpēc skolai ar sakoptu vidi un 
labu materiālo bāzi Emburgā dzīvojošie 
27 skolēni iet garām, izvēloties Staļģenes 
pamatskolu? Atbilde meklēta gan pārrunās 
ar skolas direktori I.Pauloviču, gan 
apmeklējot skolu un tiekoties ar pedagogu 
kolektīvu, arī domes izglītības, kultūras 
un veselīga dzīvesveida veicināšanas 
komitejā.

Salgales pamatskolai, kurā ir jauna 
sporta zāle, blakus atrodas mūzikas skola, 
būtu jābūt izglītības un sporta centram 
Emburgā. Skola šīs iespējas neizmanto. 

Lai skola varētu pastāvēt, tai vajadzīgi 
skolēni. Kā nākamie skolēni varētu būt 
bērni, kuri apmeklē Salgales pamatskolas 
pirmsskolas grupu. Tomēr daudzi par 
savu neizvēlas Salgales, bet gan Staļģenes 
pamatskolu.

Analizējot šo situāciju, rodas secinājums, 
ka ir nepietiekoša direktores saikne ar 
skolēnu vecākiem un apkārtējo sabiedrību, 
lai piesaistītu audzēkņus un radītu viņos 
interesi mācīties Salgales pamatskolā. 
Pašvaldībai, skolas vadībai un pedagogiem 
jāmeklē risinājums, kā veidot skolas tēlu, 
paaugstināt skolas prestižu, lai skolēni 
neietu secen. Sabiedrība ir jāpārliecina, 
ka tieši Salgalē ir vislabākie skolotāji un 

Kāpēc iet garām skolai?
materiāli tehniskā bāze.

Jebkuras iestādes, arī skolas, panākumi 
un attīstība vispirms ir atkarīga no iestādes 
vadītāja. Tiekoties ar pedagogu kolektīvu 
un diskutējot novada domē, radās iespaids, 
ka šajā skolā ir lieliski skolotāji, bet iemesls 
jāmeklē vadības darba stilā.

Direktorei ir jārīkojas un jāpierāda, 
ka Salgales skola ir konkurētspējīga ar 
kaimiņu skolu, un ka pašvaldības ieguldītie 
līdzekļi attaisnojas.

Anita	Bībere, deputāte, domes 
izglītības, kultūras un veselīga 

dzīvesveida veicināšanas komitejas 
vadītāja

“Latvijā	cilvēkiem	
trūkst	 saimnieka	
apziņas,	 tēvzemes	
piederības	 sajūtas	
un	uzņēmības.’’
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Intriģējošs	 nosaukums	 ir	
kādam	 uzņēmumam	Garozā	 –	
z/s	„ASB	Fabrika”.

Ražotnes direktore Arāja atšifrē 
būtību: „Mūsu firmas specializācija 
ir suņu barības „Kārums” ražošana, 
dzīvnieku barības fasēšana un 
tirdzniecība.”

Ražotnē ietilpst vairākas ēkas: 
ražošanas cehs, graudu noliktava, 
fasētava un biroja telpas. Suņiem 
uzņēmumā ražo pilnvērtīgo un 
papildbarību.

Firma nodarbina 14 darbiniekus. 
Izejvielas galvenokārt tiek iepirktas 
Latvijā: no zemniekiem labība, 
no gaļas pārstrādātājiem- tauki. 
Importētājf irmām tiek sniegti 
fasēšanas pakalpojumi.

„ASB Fabrikas” produkciju var 
iegādāties četros firmas veikalos 
– Rīgā, Jelgavā, Ķekavā un Garozā. 
Uzņēmumā var iepirkties ikviens, 
kurš iegriežas.

Ko	piedāvāt	 
mopsītim	un	ko	“vilkam”?

Uz šādu jautājumu D. Arāja atbild: 
„Droši vien mopsītim vislabāk 
garšos mūsu sausā biezputra, ko 
saimnieks mājā uzvārīs. Kārums 
„Biezputra” ir pārslveida sauss 

barības maisījums ar kaltētu putnu 
gaļu un liellopu taukiem.

Lielajam «vilkam» – „Standarts.” 
Tā ir augstas kvalitātes pilnvērtīga 
sausā suņu barība ar liellopu, putnu 
gaļu un zivju eļļu.”

Sortimentā vēl ir „Delikatese”, 
kas īpaši piemērota alerģiskiem 
dzīvniekiem. Vārot gaļas vai kaulu 
buljonu, atliek piebērt klimpas.

U z s ā k o t  r a ž o š a n u  t i k a 
iegādātas lietotas tehnoloģiskās 
iekārtas. Tagad tās lielā mērā ir 
modernizētas.

Toni	nosaka	suns
Ražotnes vadītājai bieži nākas 

uzklausīt suņu saimniekus par viņu 
mīluļu ēšanas paradumiem, īpatnībām 
un arī kaprīzēm. „To ņemam vērā. 
Tāpēc varam piedāvāt kaltējumus 
suņiem, mikroelementus, placinātus 
graudus, dažāda veida kombinēto 
lopbarību un piedevas.”

Attīstība	bez	kredītiem
Kopš 2001. gada, kad ražotne 

uzsāka darbību bijušā kolhoza 
“ D r u v a ”  c e n t r ā ,  p ā r v ē r t ī b u 
pap i lnam!  To  v isu  pave ikus i 
ģimenīte - mamma Dace Arāja un 
viņas dēls Reinis. Ražošana izvērsta, 
ieguldot pašu nopelnīto, iztiekot 

bez kredītiem. Dace 
no medmāsiņas ir 
tapusi par uzņēmēju. 
R e i n i s ,  p ē c 
izglītības inženieris 
ķīmiķis,  ir  kļuvis 
maģistrants, izprotot 
u z ņ ē m ē j d a r b ī b a s 
v a d ī b a s 
nepieciešamību.

Uzņēmuma gada 
apgrozījums ir 150- 
2 0 0  t ū k s t .  l a t u . 
Skaitļi neizsaka cik 
daudz  enerģ i j a s , 
riska un uzņēmības, 
darba gadu prasījis 
sasniegtais šodien. 
Nemitīgi uzlabojumi, 
modernizācija, jaunu 
iespēju meklējumi ir 
veiksmīgas attīstības 
pamats.

I r  u z t v e r t s 
p iepras ī jums pēc 
dīķa zivju barības. 
A t z i n ī g i  k a r p u 
barību novērtējuši 
daugavp i l i eš i .  J a 
laucinieki tur cūkas, jādomā arī par 
viņiem! Ir iecere ražot mājputnu 
kārumus. Pavisam drīz tiks atklāta 
jauna tehnoloģiskā līnija, kas kāpinās 

Veselīgs kārums top Garozā

ražošanas jaudas. Iespējams, ka tieši 
tad sortimentā klāt nāks specifiska 
barība vīngliemežiem.

Anna	Veidemane

Jauno	MK	 noteikto	 kārtību	
suņu	un	kaķu	turēšanā	komentē	
novada	pašvaldības	izpilddirektors	
Pēteris	Veļeckis.

-Vai varat Anglijā, Šveicē sastapt 
klejojošu suni vai bezsaimnieka 
kaķi?

Ar mikroshēmām apgādāt ie 
mājdzīvnieki pa ielām neklaiņo. 
A r ī  s u ņ u s  t i rg o t  t u r  n e v a r 
ikviens, pārdošanas atļauja ir tikai 
specializētiem klubiem.

Jauno kārtību, kas atbilst ES 
labturības nosacījumiem, pārņems arī 

Latvija. Katrs, kurš bijis, piemēram, 
Londonā, izjutis, cik tur suņi ir 
labsirdīgi, audzināti.

Kā tas tiek panākts?
Cilvēks, kurš vēlas iegādāties 

dzīvnieku, uzzina, kādi būs viņa 
pienākumi attiecībā pret četrkājaini. 
Iegādes procesu varētu salīdzināt pat 
ar ieroča pirkšanu - reģistrācija notiek 
stingri noteiktā kārtībā. Tā valstī tiek 
iegūta pārliecība, ka ikviens suņa vai 
kaķa turētājs godprātīgi izturēsies 
pret mājdzīvnieku, ievēros uzvedības 
normas sabiedrībā. Ja tā nedarīsi - itin 
drīz tevi “atšifrēs”!

Iegādājies suni? Esi atbildīgs!

Žurnāls	„Spiegel”	apgalvo,	ka	
ekonomisko	 krīzi	 nav	 izjutusi	
uzņēmējdarbības	 nozare,	 kas	
aprūpē...	sunīšus.

Vai zināt, ka šogad suņu ietērpā 
topā ir jūras tēma? Iecienīti esot 
pirātu motīvi.

Ar v ien  va i rāk  suņu  modes 
salonos pieprasot  bioloģiskās 
kokvilnas veļu.

Kurš sevi cienošs suns varot 
i z t i k t  b e z  e l e g a n t ā m  s a u l e s 
brillēm? Suņu kungiem priekšroka 
izvēlē šogad jādod smokingam 
„Majestic”!

Suņu gul t iņu  v is labāk  esot 
iegādāties, izgreznotu ar Svarovska 

Asprātības?  
Dzīves realitāte!

Pārņemot Eiropas valstu pieredzi, 
domājam par suņu pastaigas laukumu, 
piemērota vieta Ānē ir atrasta.

Nav vajadzīgas ES direktīvas, lai 
uzvestos civilizēti.

Pie bērnu rotaļlaukumiem esam 
izlikuši aizlieguma zīmes, kas aizliedz 
suņu uzturēšanos šajās vietās. Taču 
par ko sūdzas paši iedzīvotāji? Tipiska 
neapmierinātība: “Kaimiņu suns, kā 
pa dzīvokļa durvīm ārā, tā rīta tualete 
- durvjpriekšā, zālienā vai bērnu 
rotaļu smiltiņās.”

Suņu pastaigas vietu būtu iespējams 
atrast arī Ozolniekos, dome labprāt 

sagaidītu iedzīvotāju priekšlikumus.
Spēkā ir stājušies jauni normatīvie 

akti par suņu un kaķu turēšanu. 
Diemžēl ne likums, ne policistu 
modrība neizmainīs katra suņa 
saimnieka izpratni par to, kas ir 
nepieņemama rīcība. Pozitīvas 
izmaiņas spēj radīt tikai sabiedrība, 
tās attieksme.

Vai nezinām, kura kaimiņa vai 
nama iedzīvotāja mīlulis piemēslo 
apkārtni? Zinām! Nebaidīsimies 
aizrādīt! Ikviens būsim prasīgāki 
pret tiem, kuri ignorē mūs un mūsu 
tiesības dzīvot sakoptā vidē.”

cēlakmeņiem, kas maksā tikai... 
12 999 eiro.

B i o l o ģ i s ko  b a r ī b u ,  r a ž o t u 
suņiem, droši varot baudīt ikviens 
divkājains „feinšmekers”.

2009. gadā Vācijā par suņu barību 
tika iztērēti 27 miljardi eiro, cilvēku 
mazuļiem – tieši ceturtā daļa no šīs 
summas.

Ja jūsu sunītis saguris, ievietojiet 
v iņu  suņu  v iesn ī cā  Ber l īnē . 
Apkalpojošā personāla skaitā ir arī 
šoferis – tikai suņu vajadzībām!

Berlīnes universitātē viena no 
zinātniskajām tēmām – ko darīt, ja 
suns ierastās kaudzītes vietā atstāj 
pašķidru plācenīti. Pētījums tiekot 
atzīts par īpaši aktuālu.

Kādudien izlēmām iepazīt 
savu paplašināto novadu, 
iegriežoties arī Garozā.

Upes iela... Droši vien tuvumā 
upe, kaut kas jauks? Jāpalūko.

Pā r s t e i g u m s  t i e š ā m 
neizpalika! No mājas, kurai 
nav žoga uz ielu, izleca visai 
iespaidīgs “vilks”. Kāds vīrs, 
iespējams, saimnieks, pat zinis 
nelikās!

Pēc nedaudz metriem 
niknajam mājas sargam  
pievienojās vēl divi “vilki”. Tad 
nu trijotne parādīja, kas ir ielas 
saimnieki!

Vai uz Garozas suņu 
turētājiem suņu turēšanas 
noteikumi neattiecas?

Arvīds

Iela, kur saimnieko suņi
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Namu	apsaimniekotājs

Zaļā	 nama	 atrašanās	 vieta	
Ozolniekos	ir	īpaša:	durvju	priekšā	
mežs	-	var	baudīt	svaigu	gaisu,	bet	
Veselības	 trasē	 -	kustību	prieku.	
Mežā	var	doties	sēņot	un	ogot.	Mājai	
blakus	ir	iela,	kas	ved	gan	uz	tautas	
namu,	gan	vidusskolu.

Namam grūti paiet garām, neievērojot 
lielisko kārtību, augu un ziedu 
stādījumus.

Kāda māja, tāds saimnieks - pārbaudīta 
patiesība.

Rūpes par daudzdzīvokļu ēkas 
apsaimniekošanu uzņēmusies SIA “Zaļais 
Nams”.

Mājas iedzīvotāji vislielāko paldies 
par sakoptību saka diviem firmas 
darbiniekiem Svetlanai un Georgijam 
Novikoviem.

- Kā	izprotat	savas	
apsaimniekošanas	funkcijas?

- Mūsu pienākums ir radīt maksimāli 
labus apstākļus nama iedzīvotājiem 
un, cik vien ātri iespējams, reaģēt 
uz katru iedzīvotāju iebildi, novērst 
tehnisku bojājumu. Praktiski ar visiem 
tehniskajiem defektiem tiek galā pats 
Georgijs. Kad ar pacēlāju tīrīja sniegu no 
jumta, korē stāvēja Georgijs, jo viņam ir 
apliecība, kas ļauj strādāt lielā augstumā.

-	Lieliski	kopts	zāliens,	puķes,	
atpūtas	zonā	galds,	soliņi,	pat	ūdens	
baseiniņš...	Apgaismots	vakarā,	tas	
veido	romantisku	stūrīti.

Zaļais nams patiešām ir zaļš!

- Tas viss ir Svetlanas “lauciņš”!

-	Bērnu	laukumā	ir	ierastā	smilšu	
kaste,	šūpoles,	bet	batuts?

- Batuts iegādāts pašu iedzīvotāju 
kopīgiem spēkiem. Mūsu namā ir vairāki 
desmiti bērnu!

-	Ļoti	daudziem	apsaimniekotājiem	
nākas	karot	ar	nemaksātājiem	par	
komunālajiem	pakalpojumiem.

- Ir atsevišķas ģimenes, kur 
saskaramies ar šādu problēmu. Tad kopīgi 
apspriežamies, lemjam. Ikvienā gadījumā 
ir individuāls risinājums. Saprašanos rod 
tikai mierīgu sarunu ceļā.

-	Kādi	ir	rēķini?
- Tie nav no pašiem mazākajiem. 

Tas ir aprēķins ne tikai par sniegtajiem 
komunālajiem pakalpojumiem, bet arī 
par dzīves kvalitāti: iežogota teritorija, 
vārtu barjera, sava ūdens attīrīšanas un 
mīkstināšanas iekārta, ierādīta katrai 
automašīnai stāvvieta, dalītā atkritumu 
izvešana, vienmēr ir tīras visas kāpņu 
telpas. Un kur nu vēl nama ekskluzīvā 
atrašanās vieta!

Katrā dzīvoklī ir lokālā apkures sistēma 
ar skaitītāju.

Ķieģeļu nams ir pamatīgi nosiltināts. 
Ir iedzīvotāji, kuri pat ziemā neieslēdzot 
apkures katlu. Piecu ēkas ekspluatācijas 

gadu laikā ne mazākā plaisiņa - to nodrošina 
dzelzsbetona viengabala pamats.

-	Stāsta,	ka	jums	te	esot	pat	savs	
tehniskais	dienests...

- Labs humors! Tiesa, ja kādam 
velosipēda kamera plīsusi, jāuzlādē 
automašīnas akumulators vai citas sīkas 
tehniskas ķibeles, novēršam.

Ar velosipēdiem gan varam lepoties!
To novietošanai ir atvēlēta īpaša telpa. 

Mūsu mājas ļaudis ir aktīvi šī veselīgā 
sporta veida piekritēji, neizlaiž arī lielās 
novada rīkotās velotūres.

- Kā	ar	sabiedrisko	dzīvi?
- Augustā notika pikniks, kur bija lielākā 

daļa nama iedzīvotāju. Bija “groziņi”, bet 
joprojām atmiņā ir teatralizēts iestudējums 
bērniem. Režisore bija mūsu nama 
iedzīvotāja. Noslēdzām vakaru ar dejām. 
Izlemts, ka šādu saietu jārīko katru gadu.

- Tad	jau	sadarbība	ar	iedzīvotājiem	
vedas	labi?

- Iedzīvotāji izprot apsaimniekotāja 
rūpes, ļoti palīdz. Kāds atved mulču, cits 
- kūdru vai piedāvā stādus. Ziemā mums 
palīdz notīrīt sniegu. Reizi gadā dodamies 
kopīgā talkā.

No savas puses mēs neskopojamies ar 
labu vārdu, atzinību. Esam ļoti pateicīgi 
par labvēlīgo gaisotni, kas valda namā, par 
atbalstu mūsu centiniekiem.

Arī mums pašiem ir prieks dzīvot un 
strādāt namā, kas patiesi ir zaļš!

Anna	Veidemane

Labdarības aktivitātes Latvijā īpaši 
izvērstas pēdējā laikā.

Labdarība ir naudas, laika, prasmju vai 
citu resursu ziedošana sabiedriskā labuma 
mērķim.

Kā ziedot īstajam cilvēkam īsto 
ziedojumu īstajā veidā - ar šādiem 
ievadvārdiem sapulcējušos (lielākoties 
skolotājus) uzrunāja novada izglītības 
speciālists Uldis Gāle.

Palīdzību grūtībās nonākušajiem var 
sniegt kā formālā, tā neformālā ceļā. 
Veidojot sabiedrisku organizāciju novadā, 
sadarbības partnere ir pašvaldība.

Sanāksmes mērķis bija apzināt un 
apkopot informāciju par labdarības 
veidiem novadā, kas jau ir vērā ņemama 

pieredze, kā arī izveidot iniciatīvas grupu 
novada fonda izveidei.

Tālākejošs mērķis - nevalstiskas 
organizācijas dibināšana.

Diskusijā iezīmējās 3 virzieni, kur 
labdarība būtu visrezultatīvākā: sociālā 
misija, izglītība un kultūra.

Klātesošie tika lūgti veidot trīs darba 
grupas, apzinot savas jomas mērķauditoriju 
un tās vajadzības, paust radošas idejas, kā 
izvērst novadā labdarības kustību.

Vai iniciatīva nesīs augļus? Tas - pašu 
novadnieku ziņā.

Par patīkamu izklaidi parūpējās Bērnu 
un jauniešu muzikālā teātra “Nianse” 
dziedātāji.

Anna	Veidemane

Vai novadā būs labdarības kustība?
Novada	1.	spartakiādes	trīs	pirmo	

vietu	ieguvēji	saņēma	naudas	balvas	
ar	 noteikumu	 summu	 izmantot	
ekskursijām	transporta	 izdevuma	
segšanai.

Otro vietu spartakiādē izcīnīja komanda 
“Ozolnieki 4”.

Naudas balva - 300 latu - tika izmantota 
atbilstoši nosacījumam.

Komandas kapteinis Jānis Valerts 
uzņēmās noorganizēt ekskursiju.

J. Valerts: “ Devāmies uz Kurzemi. 
Saldū vērojām “gotiņu” ražošanu, Ēdoles 
pilī iepazinām vēsturi, interesanti bija 
murkšķu fermā. Ir ko redzēt Alsungā: 
pils un muzejs! Mums par prieku ziņģes 
“uzrāva” suitu sievas.” Bērnus ne atraut no 

Kapteiņi, saņemieties!
Sabiles lellēm! Pieaugušajiem pārsteigums 
bija kaklasaišu kolekcionāra azarts.

Ekskursijā devāmies 25 pieaugušie un 
15 bērni.

Šāda novada pašvaldības balva par 
sasniegumiem sportā ir saņemta pirmo 
reizi. Tā ir ļoti vērtīga!

Brauciens sniedz jaunus iespaidus, taču 
galvenais - kaimiņi iepazīst viens otru, 
veidojas kopības izjūta, kas ne tikai sportā 
ir ļoti svarīgi.

Mans novēlējums citām komandām: 
“Kapteiņi, saņemieties! Nelaidiet garām 
iespēju gūt lieliskas izjūtas! Atliek 
vienam cilvēkam uzņemties nelielas 
organizatoriskās rūpes, bet iegūst visi! Arī 
rudenī un ziemā ir daudz kurp doties!”

Garozas pamatskolas 8. un 9. klašu 
skolēni visu rudeni piedalījās TAČ 
(pieskārienu) regbijā. Iegūta 4. vieta 
Latvijā!

Vēl iepriecinošs notikums: šajā 
sporta veidā Lietuvā atkal panākumi 
un atzinība - 400 eiro.

Paldies skolēniem un skolotājam 
Jurim Jevsinam par ieguldīto darbu!

Dina	Štelmahere,
Garozas pamatskolas direktore

Ozolnieku ledus skolas “Zemgale” 
šorttreka trenere Evita Krievāne Ventspilī, 
Latvijas čempionātā šorttrekā, izcīnījusi 
bronzas medaļu 1000 metru slidojumā.

Arī viņas audzēkņi Tomass Bakēvics 
no Ozolniekiem Nils Dobrājs no Dalbes 
startēja trijās sava vecuma grupas 
disciplīnās.

Vislabāk puišiem veicās 500 metru 
slidojumā - 11 valstu konkurencē attiecīgi 
12. un 13. vieta.

Ilze	Aleksa,
“Ozo” ledus halles sporta pasākumu 

organizatore

Sevi pierāda šorttrekistiGan slava, 
gan nauda!
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Pēdējā	 laikā	 sporta	 centrs	
“Ozolnieki”,	kā	izsakās	daudzi,	savu	
darbību	ir	aktivizējis.
Sporta	dzīves	vadītājs	Ozolniekos	

(dažādos	posteņos)	kopš	1967.	gada	ir	
Rolands	Baranovskis	–	kompetentākā	
personība	sporta	lietās.

-Kā	mainījusies	 sporta	politika	
no	 valsts	 puses	 sociālismā	 un	
kapitālismā?

-Gan PSRS laikos, gan tagad sportošana 
nostiprina cilvēka veselību, tā ir iespēja 
lieliski pavadīt brīvo laiku.

Būtiskā atšķirība: padomijā valsts 
programmu mērķis bija iedzīvotāju 
masveida sporta pasākumi, dažkārt pat 
netieši piespiedkārtā.

Šodien ir radītas iespējas sportot, 
izvēle ir pašu cilvēku ziņā. Datorizācijas 
laikā svarīgi likt saprast sporta un kustību 
nepieciešamību, īpaši bērniem un 
jauniešiem – Latvijas mediķu pētījumi 
nav iepriecinoši.

-Taču	finansiālā	“barjera”?	
-Mūsu novadā nesaskatu problēmas, ka 

maksa būtu šķērslis pievērsties sportam. 
Bez maksas aicinām bērnus divās vecuma 
grupās: no 6-8 un 9-11 gadu vecumam 
iegūt vispārējo fizisko sagatavotību. Pēc 
mācībām skolā tā ir iespēja lietderīgi pavadīt 
brīvo laiku, apgūstot koordināciju un citas 
sportiskas iemaņas. Atsaucība ir liela. Ja ir 
interese, speciālists iesaka, kādam sporta 
veidam pievērsties turpmāk.

Futbolu daudzi sāk spēlēt jau piecu 
gadu vecumā, ne mazums karatistu ir 
septiņgadnieki.

-Sporta	 centra	 piedāvājums	
pieaugušajiem?

-Futbols, volejbols, basketbols, aerobika, 

nūjošana, ir atdzimis novuss. Nāciet 
uzspēlēt tenisu, padarboties trenažieru 
zālē vai uzmest šautriņas!

Esam atvērti iedzīvotāju vēlmēm. 
Piemēram, ja būtu interese spēlēt 
badmintonu – laipni lūgti!

Jauninājums: katru sestdienu un 
svētdienu par brīvu atvēlam izmantot 
sporta nama telpas – ja vien noorganizētas 
iedzīvotāju grupiņas.

Iepriecina atsevišķu ielu un minirajonu 
iedzīvotāju sportiskās aktivitātes, tur 
ir izveidojušās komandas. Ģimenes ar 
bērniem varētu pasportot arī sporta 
centrā.

Vasarā var izmantot otro futbola 
laukumu.

-Ir	 noslēgusies	 1.	 novada	
spartakiāde.	Secinājumi?

-Dažādās sporta disciplīnās startēja 
1226 dalībnieki, 12% no novada iedzīvotāju 
kopskaita. Jau ir izstrādāts 2010./11. 
gada spartakiādes nolikuma projekts. 
To apspriedīsim kopā ar sporta dzīves 
aktīvistiem, tad apstiprināsim domē.

Ziemas mēnešos pievērsīsimies ziemas 
sporta un galda sporta veidiem.

-Ozolnieki	turpat	pus	gadsimta	ir	
volejbola	flagmanis	Latvijā.

-Mūsu izlases komanda papildināta ar 
daudziem jauniem vietējiem spēlētājiem. 
Galvenie komandas finansētāji ir novada 
pašvaldība un SIA “Poliurs”.

Izveidots volejbola farmklubs, kur spēlē 
nākamā lielā volejbola maiņa. Lai veidotos 
pilnīga volejbolistu pēctecība, domājam 
par iespēju volejbolu spēlēt bērniem.

-Vēl	 “ozīši”	 slaveni	 kā	 aktīvi	
velobraucēji.

-Novadā arvien vairāk tiek veidoti 
veloceliņi. Tas mudina iedzīvotājus vēl 

nopietnāk pievērsties šai veselīgajai 
sportiskajai nodarbei. Pirms 10 gadiem 
pirmo velotūri organizējām ar zināmām 
šaubām, šogad bijām pāri par 400 
riteņbraucēju! Lieliska tradīcija, kas 
jāveicina! Man kā PSRS sporta meistaram 
šosejas riteņbraukšanā šī lieta sirdij 
tuva.

-Arī	skriešanas	tradīcijas	novadā	
ir	godā	celtas.

-Skrējēju klubs “Ozolnieki” ar savām 
aktivitātēm “Ielūdz Ozolnieki” un 
“Ozolnieku apļi” ir masu pasākumi, 
pieejami ikvienam, dažādiem 
vecumiem.

-Tiek	domāts	par	 sporta	bāzes	
pilnveidošanu.

-Īstenojot projektu par Eiropas 
f i nansē jumu un  pašva ld ības 
līdzfinansējumu (15 tūkst. latu), nākamgad 

iegūsim strītbola laukumu ar 3 vairogiem, 
skatītāju minitribīnes, lielā tenisa laukumu, 
sakārtosim pludmales volejbola laukumu, 
kā arī ierīkosim skeitparku. Padomā ir 
Ozolnieku stadiona rekonstrukcija. Ir laiks 
pievērsties BMX braucēju interesēm, 
veidojot atbilstošu trasi.

Uzskatu, ka nauda “jāliek” bērnos, 
noteikti būs atdeve!

-Komunikācijas	 nozīmību	 ar	
sabiedrību	par	zemu	novērtēt	nevar	
nedz	politikā,	nedz	arī	sportā.

-Saikne ar iedzīvotajiem ir mūsu 
darbības balsts!

Novadā ienāk arvien vairāk gados 
jaunu iedzīvotāju, viņi prot novērtēt 
piedāvātās iespējas. Cilvēki ir atsaucīgi un 
ieinteresēti sadarboties, atbalstīt ieceres 
un sportot. Nešaubos, ka arī turpmāk 
– kā jau bijis līdz šim – Ozolnieku vārds 
izskanēs visciešākajā saistībā ar sportu.

Izvēle sportot – vislielākā!

B a l t i j a s 	 č e m p i o n s	
ūdensmotociklists	Jānis	Uzars	sevi	
pārbaudīja	pasaules	čempionātā	ASV,	
Havasu	ezerā.

Izcīnīta 5. vieta ekspertveterānu klasē 
“Open” un PRO-AM Ski -”Stock”, kur 
startē profesionāļi.

Pasaules čempionāts vienu reizi 
gadā notiek tikai ASV, Eiropā nav tādas 
tradīcijas. Par pasākuma popularitāti liecina 
dalībnieku skaits no pasaules valstīm 
- kādugad tas sasniedzis pat divarpus 
tūkstošus braucēju.

Amerikā ir rūpnīcu profesionāļu 
komandas, atvēlēts tiek iespaidīgs 
finansējums.

Pasaulē ūdensmotociklu sports 
pazīstams gadus 30, Latvijā - padsmit.

Būt pasaulē piektajam labākajam divās 
klasēs ir izcils sasniegums, ja vēl ieklausās 
Jāņa stāstā.

- Biju pilns apņēmības labi startēt, taču 
mans ūdensmotocikls jau pēc 5 minūšu 
iesildīšanās sāka niķoties. Izpalīdzēja kāds 
krievu sportists, taču viņš aizdedzi bija 
noregulējis atbilstoši savam braukšanas 
stilam, ievērojami atšķirīgam no standarta 
regulējuma.

Padoties neesmu radis!

Padoties neesmu radis! Devos uz 
motociklu nomu, un kopvērtējumā biju 
piektais.

Nākamajā dienā kvalifikācija profesionāļu 
klasē. Kādā no tramplīna apļiem “ieurbjos” 
ūdenī, nenoturu braucamo un... “mocim” 
tikai spuras ārā!

Tagad apzinos, ko spēju, kā braukšu - 
trenera man nav. Esmu sapratis, ka mierīgi 
varu apsteigt amerikāņus!

Novadā droši  sevi  p iesaka 
ūdensmotociklu sports - valsts labākie 
braucēji trenējas Ozolniekos.

Daudzus interesē, 
kas  t iek  būvēts 
“Ozo” ledus halles 
teritorijā.

L e d u s  h a l l e s 
telpas bieži vien 
i r  p ā r b l ī v ē t a s  - 
gan treniņu, gan 
sacens ību  l a ikā . 
Tāpēc ēkai tiek celta 
piebūve.

D r ī z  v i e n 
ieguvums būs  2 
lielas un modernas 
ģērbtuves un pirtis 
ar dušām, kas nodrošinās iespēju 
darboties lielākam skaitam hokejistu, 
daiļslidotāju, šorttrekistu, slidotāju.

Halles īpašnieks Dainis Liepiņš: 
“Esmu pārliecināts, ka jaunās 
iespējas cels  spor ta  iestādes 
prestižu un konkurētspēju Latvijā 
un ārzemēs.

Šis ir viens no halles attīstības 
noslēguma posmiem, lai mēs spētu 
piedāvāt pakalpojumus profesionālā 
līmenī.

Tā kā par halli un mūsu sniegtajiem 
pakalpojumiem arvien l ielāku 

interesi izrāda profesionāļi, tostarp 
ārzemnieki, saprotam, ka viņu 
prasībām ir jānodrošina attiecīgs 
komforta līmenis. Visakūtākā ir 
nepieciešamība pēc plašākām 
ģērbtuvēm. Tādējādi ledus halle 
atbildīs visiem standartiem, lai 
veiksmīgi konkurētu, piemēram, ar 
Skandināvijas un citu valstu hallēm. 
Mūsu īpašā priekšrocība ir viesnīca, 
skaistā daba, sportam atbilstoša 
infrastruktūra, Rīgas un lidostas 
tuvums.”

Anna	Veidemane

Paplašinās “Ozo” ledus halle
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Aizsaulē aizgājuši:

Gaļina Aleksandroviča (1945)
Ausma Ābele (1930)
Anna Berage (1934)
Jānis Bergmanis (1947)
Osvalds Kļava (1936)
Jefrosnija Mironova (1910)
Sofija Piļka (1916)
Jēkabs Voldemārs Rijkurs (1934)

Anna Rutkovska (1922)
Ludmila Strautniece (1934)
Dzidra Strupe (1925)
Valija Trusova (1939)
Egons Vīgants (1931)
Marijona Žīdiņa (1921)

Mīļi sveicam novembra jubilārus!

Ievij savas dzīves prieku
saules pavedienā,
Lai ar viņas pieskārienu
varu starot priekā!

Vilma Viduce
Jaroslavs Bojanovskis
Zigurds Hāze
Ādolfs Mičulis
Irēna Miķilpa
Aleksandrs Stepanovs
Jekaterina Novikova

    Praskovja Stepanova
Aleksandra Maskova

Sidrabenes	pagasts

Mirdza Kūlmane
Anna Prošenkova
Aina Pūce

Anna Zagnibeda
Ilmārs Freimanis
Ņina Solovjova 
Velta Šķēle

Georgijs Šadurovs
Haralds Teihmanid
Staņislavs Brokāns

Novada	dome

6.11.	plkst.	10	–	15		Mārtiņdienas	
jampadracis!	
Pie	tautas	nama:	10	–	15	svētku	tirdziņš	

leijerkastes	skaņās.	
Tautas	namā:	10.30	–	14	radošas	darbnīcas	

bērniem	„Dārzeņu	un	masku	brīnumi”;
11	–	13	Rīgas	Zoodārza	zvēriņu	apskate;	
12	ķekatu	tērpu	konkurss.	
Darbosies ēstuvīte – kāposti ar desiņām! Ieeja brīva. 
Plkst.	13 Kaspars Antess, Ieva Sutugova un flamenko deju 

grupa „Duende” koncertprogrammā „Čigāniskā sirds!”. Ieeja 
Ls 1
Plkst.	21	Saulaino	dziesmu	ballīte (ar groziņiem) kopā ar 

Kasparu Antesu. 
Ieeja Ls 2,50. Biļešu iepriekšpārdošana.
17.11.	plkst.	18	valsts	svētku	koncerts	„Skani,	Latvija!”.	

Piedalās: ansamblis Shady Brass Q, Vairis Nartišs, viens no 
vadošajiem Latvijas trombonistiem, un jauktais koris „Līga”. 
Ieeja brīva.
25.11.	plkst.	11	Latvijas	Leļļu	teātra	izrāde. J. Rainis 

„Lellīte Lolīte”. Režisore Vija Blūzma. Ieeja Ls 1
26.11.	plkst.	 18-	21	pozitīvās	domāšanas	 centra	

“Pavasara	studija” seminārs “Es esmu savas dzīves autors’’. 
Vadītāja Inses Prisjolkova. (Info: www.pavasarastudija.lv)

Pieteikšanās pa tel.: 26525350 līdz 22.11.
27.11.	plkst.	16	draudzības	koncerts. Piedalās: ukraiņu 

biedrības vokālais ansamblis „Smereka” un vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Laipa”. Ieeja brīva.
28.11.	plkst.	17	izrāžu	apvienības	„Panna”	izrāde – 

komēdija „Tāda es esmu” ar Zani Daudziņu galvenajā lomā. 
Režisors: J. Rijnieks. Ieeja Ls 5 Biļešu iepriekšpārdošana.

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

Biļešu iegāde P., T., C. 10.00 – 20.00)

18.	novembrī	plkst.	14 
svētku koncerts ar Nacionālā 

teātra aktiera Zigurda Neimaņa 
piedalīšanos. Ieeja	bez	maksas. Pasākumi	Sidrabenes	pagastā

11.11.	Garozā	Lāčplēša	dienā	plkst.	16.30	svinīgs	
pasākums	pie	Vareļu	pieminekļa.
17.11.	plkst.19	Latvijas	Republikas	proklamēšanas	

92.	 gadadienai	 veltīts	 pasākums. Jauktā kora 
“Svīri” koncerts. Ballē spēlēs grupa “Klaidoņi “. 
Pasākums pie klātiem galdiņiem. Dalības maksa Ls 3.50. 
Ar savu groziņu par brīvu. Darbosies bufete.
18.11.	 plkst.11	 jauktā	 kora	 “Svīri	 “	 koncerts	

Salgales	baznīcā. Plkst.19 no Emburgas un plkst.19.10 
no Garozas tiek organizēts brauciens uz svētku salūtu 
Jelgavā .

Z i e d u  v e i k a l s ,  k a s 
Ozolniekos darbojās veikalā 
“Vesko”, tagad laipni aicina 
iegriezties Meliorācijas ielā 2, 
bijušās konditorejas telpās.

Ozolnieku	novadā	notiks	suņu	 
un	kaķu	izbraukuma	vakcinācija	4.	decembrī.

10	-	11 Ozolniekos, stāvlaukumā pie policijas
11:30	–	12 Dalbē pie sludinājumu dēļa
no	12	– pagasta iedzīvotājiem ārpus ciematiem (piebraukšana 
par velti) – pieraksts līdz 1.decembrim.
Marina Mihailova (Ozolnieku un Cenu pag.),  
tālr: 26323043.
Vakcinācijas laikā būs iespējams veikt arī kompleksās potes 
fretkām, kā arī iegādāties attārpošanas medikamentus.

Veselīga	uztura	skola	Ozolniekos

Iemācieties pareizi ēst, izvēlēties pārtiku, kontrolēt svaru 
un saglabāt veselību ilgus gadus!

Piedalieties svara samazināšanas sacensībās 
un laimējiet vērtīgas balvas!

13 nedēļu programma.
Atvediet līdzi draugus un saņemiet dāvanas.
7. novembrī bezmaksas ievadnodarbības.
Tel.: Dace 27044510; Anna 26173964

Vingrosim!
Joprojām gaidu vingrot 

gribētājas, aktīva dzīves veida 
piekritējas, kuras vēlētos 
nodarboties ar fitnesu un 
aizraujoši dinamiskām dejām!

Trenere	Sanita,
tel. 28338300

I z s a ku 	 p a t e i c ī b u  
novada saimniecības daļas 
speciā l is tam Gunt im 
Žeivotam par situācijas 
izpratni un palīdzību.

A.	Krūmiņš,
“Mesteru” īpašnieks

Schenker	līga	-	Poliurs/Ozolnieki
06.11. plkst 18 Poliurs/Ozolnieki - VK Biolars 
14.11. plkst 16 Poliurs/Ozolnieki - Pärnu VK
20.11. plkst 18 Poliurs/Ozolnieki - Valio Voru VK
28.11. plkst 16 Poliurs/Ozolnieki - TTU
1.	Līga(Amatieri)	-	VK	Ozolnieki/JNSS
07.11. plkst 12 VK Ozolnieki/JNSS - Bauska/Rundāle
14.11. plkst 12 VK Ozolnieki/JNSS - VK Ventspils

Pagājušā	 gada	Latvijas	
č emp i o n a 	 komand a	
volejbolā	 sašķēlās	 divās	
daļās.	Ozolniekos	palika	divi	
pamatsastāva	spēlētāji	 Ivo	
Baranovskis	un	Raimonds	
Vilmanis.

Volejbols vienmēr bijis 
Ozolnieku lepnums, būtu 
nepieņemami zaudēt ilgos gados 
uzkrāto pieredzi, jo vairāk - 
skatītāju uzticību un atbalstu.

Apzinot vietējos perspektīvos 
volejbolistus un piepulcinot 
pieredzējušus spēlētājus no 
Jelgavas novada, tika izveidota 
“Poliurs/Ozolnieki” komanda.

Komanda sāka trenēties 
divus mēnešus pirms Baltijas 
“Schenker” volejbola līgas 
čempionāta spēļu sezonas 
atklāšanas, kas, protams, ir īss 
laiks. Uzvara pirmajā spēlē ir 
labs iesākums. Komanda jau 
ir saliedējusies, draudzīga. 

“Jauniņie” treniņos spēlē ar 
atdevi. Spēlēt prasmē jau tagad 
ir jūtams progress. Domāju, 
ka daži jaunie spēs radīt 
konkurenci pieredzējušākiem 
volejbolistiem.

Ceru, ka tribīnes arī turpmāk 
būs piepildītas - kā pirmajā 
spēlē.

No savas puses centīšos 
veidot publicitāti. Jau ir pieejama 
mājaslapa oži - volejbols.lv. 
Tajā ir apkopota 

aktuālākā informācija par “Poliurs/
Ozolnieki” spēlēm, volejbola 
klubu “Ozolnieki” (Amatieru 
līga) un brāļu Baložu pludmales 
volejbolistu cīņām.

Sagādāsim prieku saviem 
faniem - būs iespēja nopirkt par 
simbolisku maksu Ozolnieku 
komandas volejbolistu krekliņus. 
Aktīvākiem līdzjutējiem ir cerības 
tikt pie jaunām pievilcīgām 
spēlētāju formām. Padomā vēl ir 
daži citi pārsteigumi.

To visu nevarētu izdarīt bez 
mūsu labvēļu atbalstu. Lielu 
paldies izsakām SIA “Poliurs” 
šefam Viktoram Melnacim. 
Bez viņa izpratnes un palīdzības 
šīs komandas nebūtu. Sirsnīgs 
paldies sponsoriem: SIA “Jelgavas 
tipogrāfija”, SIA “Tiropa”, SIA 
“Krauss”, SIA “Klintwood 
International”, SIA “Laflora”, SIA 
“Dinex Latvia”, SIA “Gemoss”, 
SIA “Uzars”, bārs “Meka”, firma 
“Vitamax”, Jelgavas novada domei 
un Ozolnieku novada domei.

Ticu, ka atradīsies volejbola 
tradīciju atbalstītāji, novada 
patrioti, kuri spētu komandai 
palīdzēt regulāri,  kaut ar nelielu 
finansiālo vai materiālo atbalstu.

Jānis	Valerts, volejbola 
komandas “Poliurs/Ozolnieki” 

menedžeris

Ceram nepievilt savus atbalstītājus


