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Nākat iekšā, Ziemassvētki,
Nu mēs jūs gaidīsim;
Namamāte durvis vēra,
Rokā gaiša uguntiņa.
(L.t.dz.)

Lai Saulgriežu gaisma
ir mūsu iekšējās gaismas
atmodināšanas brīdis!

Kā attīstīties
novadam?
Ozolnieku novada dome ir
uzsākusi darbu pie Ozolnieku novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
izstrādes, kas noteiks novada
prioritātes un galvenos attīstības virzienus nākamajiem
7 gadiem.
Ozolnieku novada domei ir ļoti
svarīgi zināt, kā jūtas iedzīvotāji,
ko domā un plāno novada uzņēmēji,
kas veido novada attīstības pamatkapitālu.
Šādā sakarībā notika novada attīstības programmas izstrādes darba
grupu sanāksme.
Četrās darba grupās piedalījās

pašvaldības un tās iestāžu speciālisti,
uzņēmēji un NVO pārstāvji.
Programmu izstrādā SIA „Metrum”. Firmas speciālisti informēja
par iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas
rezultātiem.
Iedzīvotājiem ir iespējams paust
savu viedokli, piedaloties sabiedriskajā apspriešanā, par ko būs informācija novada mājas lapā.
ANTRA POŠEIKA,
investīciju speciāliste

Izstrādāts novada
teritorijas plānojums
Saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2011.gada 8.novembra lēmumu Nr.11 apstiprināta
Ozolnieku novada teritorijas
plānojuma 2012.-2024.gadam
galīgā redakcija.
Ar minēto redakciju var iepazīties
Ozolnieku novada domē (Stadiona
ielā 10, Ozolniekos), Branku pakalpojumu centrā (Parka ielā 4, Brankās),
Ānes pakalpojumu centrā (Celtnieku
ielā 12B, Ānē), Sidrabenes pagasta
pārvaldē („Vīgriezēs”, Emburgā) līdz
2011.gada 5.decembrim, kā arī novada mājas lapā www.ozolnieki.lv.

Rakstiskas atsauksmes par teritorijas plānojuma galīgo redakciju
var iesniegt Ozolnieku novada domē
personīgi, vai nosūtot pa pastu, vai uz
e-pasta adresēm: peteris.veleckis@
ozolnieki.lv vai antra.plotnikova@
ozolnieki.lv. Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās no plkst.14
līdz 17 un ceturtdienās no 14 līdz
18. Tālruņi informācijai 63084704
vai 63084707.
Publiskā apspriede par Ozolnieku
novada teritorijas plānojumu 2012.2024.gadam notiks 2011.gada 1.decembrī plkst.17 Ozolnieku novada
domes ēkā.

Atsauksmes nedalītas: darbs veikts godam!
Celtnieku ielu Ānē komisija
pieņēma vēsturiskā brīdī:
11.11.11. plkst. 11.
Darbu veicējs – SIA CBS „Igate”.
Pārlūkojot izdarīto, nācās dzirdēt:
darbs veikts godam! (Šādu viedokli
pauda arī pilnīgi visi aptaujātie Ānes

iedzīvotāji).
Pieņemšanas akts tika parak
stīts, novada vadībai un būvniekam
savstarpēji pateicoties par labo sadarbību. Jauka pieredze! Diemžēl...
visai reta.
Novada domes izpilddirektora
Pētera Veļecka vērtējums: „Darbi
ir veikti augstā kvalitātē, savlaicīgi,

pie tam – kas nav mazsvarīgi -, minimāli traucējot transporta plūsmai.
Profesionāla pieeja!
Celtniecības darbu finansējums,
kas nav mazs, ir no nodokļu maksātāju naudas. Es ļoti ceru, ka ānenieki
pratīs cienīt celtnieku darbu un sevi,
nepiegružojot ietves un piegulošo
teritoriju.”

Kā ielas būvniecības gaitā novēroja „OA” un paši Ānes iedzīvotāji,
„Igates” vīri parādīja pārdomātu
darba organizāciju, saskaņotu rīcību
un disciplīnu. Paši celtnieki atzīst,
ka lielā mērā tas esot darbu vadītāja palīga Aleksandra Veršakova
nopelns.

(Turpinājums 3.lpp)
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Novada domes novembra sēdē
Nolēma:
- Atjaunot Gunta Rozīša Ozolnieku novada domes deputāta
pilnvaras.
- Apstiprināt izglītības, kultūras,
veselīga dzīvesveida veicināšanas
komitejas sastāvu: Anita Bībere – komitejas priekšsēdētāja
Dina Štelmahere, Rasma Skruļa,
Rolands Baranovskis, Guntis
Rozītis.
- Apstiprināt Garozas pamatskolas nolikumu.
- Apstiprināt grozījumus Teteles
pamatskolas nolikumā.
- No 2012. gada 1. janvāra visām
novada pirmsskolas skolotājām
noteikt samaksu par vienu pedagoģisko likmi Ls 295 – 305 atkarībā
no darba stāža.
• Turpināt realizēt esošo piemaksu kārtību novada pirmsskolas
skolotājām.
• Visām skolotājām, kuras apguvušas alternatīvas mācīšanas
metodes un izmanto iegūtās zinā-

Lēmums

Nepiemēros
soda procentus
SIA „Ozolnieku KSDU” valde
pieņēmusi lēmumu nepiemērot
soda procentus komunālo maksājumu parādniekiem, kuri līdz š.g.
31.decembrim samaksās pilnībā
savus parādus.

Pedagogiem
būs piemaksas
Novadā tiek domāts par piemaksām pedagogiem. Pirmais
solis, kas tiks sperts – algas
pielikums pirmsskolas izglītības
iestāžu skolotājiem.
Novada domes izpilddirektors Pēteris Veļeckis:
Valstij nedara godu attieksme pret
skolotājiem, viņu atbildīgā darba materiālā atlīdzība. Īpaši to izjūt pirmsskolas
skolotāji, kuriem tika izvirzīta obligāta
prasība – augstākā izglītība. Cilvēki
studēja, centās, bet valdības atalgojums
– „nogrieztas” algas.
PII pedagogiem ir minimāla iespēja
piestrādāt.
Tieši pirmsskolas izglītībai ir īpaši
svarīga nozīme – kā bērni tiks sagatavoti skolai, tas arī ietekmēs tālākās
mācības.
Patlaban veidojas pirmsskolas skolotāju deficīts. Kvalitatīvus kadrus var
piesaistīt konkurētspējīgs atalgojums.

šanas savā darbā, turpināt piemaksāt Ls 30 katru mēnesi.
• Visām skolotājām, kurām ir
tiesības vadīt tālākizglītības kursus un kuras to dara Ozolnieku novada kolēģēm bez maksas, turpināt
piemaksāt Ls 80 mēnesī.
• Noteikt skolotāju darba kvalitātes veicināšanas piemaksu
fondu 20% apmērā no iestādes
algu fonda pirmsskolas izglītības
skolotāju darba samaksai, kuru
dalīt pēc vienotiem kritērijiem
visās novada pirmsskolas iestādēs
2 reizes gadā.
- Piedalīties ELFLA līdzfinansētā projektu konkursā, iesniedzot
projektu „Ozolnieku ezera apkārtnes labiekārtošana”.
- Apstiprināt ieteicamās autoceļu uzturēšanas klases Ozolnieku
novada ielām un ceļiem.
- Noteikt uzturēšanās maksu
SAC „Zemgale” 2012.gadā.
- Apstiprināt Ozolnieku novada
teritorijas plānojuma 2012.-2024.

gadam galīgo redakciju.
- Noteikt zemes vienībām lietošanas mērķus.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- VMD Zemgales virsmežniecībai sniegt atzinumus par meža
zemes transformācijas pamatotību
un plānoto darbību zemes vienībās
„ Jēgeri”, „Pipariņi” un „Mārtiņlīči” (Cenu pagasts).
- Atzīt par spēku zaudējušiem
Sidrabenes pagasta padomes 2009.
gada 18.jūnijā apstiprinātos saistošos noteikumus „Par detālplānojuma apspriešanas pabeigšanu”.
- Izslēgt no adrešu reģistra 13
adreses Salgales pagastā.
- Izmaksāt pabalstu sakarā ar nenodrošināšanu ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē 6 personām.
- Atbalstīt sportista piedalīšanos
Pasaules čempionātā pauerliftingā.
- Izmaksāt vienreizēju pabalstu.
- Neatcelt Ozolnieku novada

d o m e s s a i s t o š o s n o t e i ku m u s
17/2011 „Grozījums saistošajos
noteikumos 6/2011 „Ozolnieku novada domes sabiedriskās kārtības
noteikumi””.
• Izslēgt no saistošajiem noteikumiem administratīvā pārkāpuma
soda sankcijas piemērošanu par
smēķēšanu neatļautās vietās.
• Nepiekrist LR vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pretrunām norādei
likuma „Par tabakas izstrādājumu
realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” neievērošanu
un pašvaldībai noteikto pilnvaru
pārkāpumu.
• Domes lēmumu nosūtīt LR
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram.
• Saistošos noteikumus 17/2011
„Grozījumi saistošajos noteikumos 6/2011 „Ozolnieku novada
sabiedriskās kārtības noteikumi””
publicēt laikrakstā „Ozolnieku
Avīze”.

Jauni speciālisti

Novadā – sabiedrisko
attiecību speciāliste
Pie saviem darba pienākumiem ir ķērusies sabiedrisko attiecību speciāliste Evita
Kairiša. Šāds amats novadā
iedibināts pirmo reizi.
E.Kairiša ir beigusi Jelgavas
2.Valsts ģimnāziju, pēc tam studējusi: LLU organizāciju un sabiedrības
pārvaldes socioloģiju.
Krietna darba pieredze ir iegūta
kooperatīvajā sabiedrībā „Latraps”,
tur veicot sabiedrisko attiecību speciālistes uzdevumus.
Kāpēc jaunā speciāliste izvēlējusies

darbību Ozolnieku pašvaldībā?
- Darbs pašvaldībā ir jauns izaicinājums, te saskatu aktivitāšu daudzveidību.
Sabiedrisko attiecību speciālista
pienākumu amplitūda ir ļoti plaša.
Tā aptver dažādas nozares un jomas:
ražošanu, sociālo darbu, kultūru,
sportu u.t.t. Papilnam iespēju radoši
izpausties!
Pats vissvarīgākais pienākums –
informēt sabiedrību par aktualitātēm
un norisēm novadā. Informācijai
ir jābūt objektīvai, pilnvērtīgai un
savlaicīgai, lai nerastos nevajadzīgi

pārpratumi vai neizpratne par domes
rīcību. Ļoti nopietni vērtēju sadarbību
ar medijiem.
Priekšlikumus un informāciju labprāt
uzklausīšu pa telefonu 63084702.

Organizēs jauniešu atpūtu
Jaunizveidotajā amatā – jaunatnes lietu speciālists – novadā
darbu uzsācis Valdis Otzulis.
Pēc Jelgavas 4.vidusskolas beigšanas Valdis studēja Latvijas Universitātē, Vēstures un filozofijas fakultātē.
Kādēļ diplomētais vēsturnieks
izvēlējies kļūt par jaunatnes lietu
speciālistu?
- Pats esmu jauns, jauniešu intereses man nav svešas.
Zinu, ka Ozolnieku pašvaldībā ir
noturīgas kultūras un sporta tradīcijas. Tas ir viens no redzamākajiem
novadiem valstī.

Kad izlasīju darba piedāvājumu,
izlēmu uzreiz: tas ir priekš manis!
Ānē ir svarīgi izveidot jauniešu
centru, īpaši rosināt sportam, jo
ciematā ir lieliska sporta bāze, visas
iespējas tur pavadīt brīvo laiku. Es
pats spēlēju basketbolu.
Tā kā pašvaldībai ir nodoms iegūt
telpas jauniešu iniciatīvu centram,
tad tā būs lieliska iespēja atpūsties
saturīgi un daudzveidīgi.
Iegūstot pieredzi, līdzīgus jauniešu centrus varētu izveidot Garozā
Esmu sastopams Tetelē Bērnu
un Emburgā. Un gan jau darāmais
atradīsies arī Ozolniekos, jauniešus un jauniešu centrā. Gaidu jauniešus
domu apmaiņai.
kopā pulcinot!
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Būvaktivitātes

Kāpēc nācās lauzt līgumu?
Ozolnieku tautas nama remontdarbus turpmāk veiks
SIA „GRANADA PRO”.
Kādi tam iemesli? Būvuzraugs Jānis
Graudulis: „Iepirkumā renovēt tautas
namu 3.kārtā (pirmajās divās nebija
gribētāju) kā vienīgā firma pieteicās
SIA „Lata CMD”. Darbus saskaņā
ar līgumu bija jāpabeidz 24.augustā.
Tie nav veikti arī tagad – pēc diviem
mēnešiem.
Firmai nebija finanšu, ne darbaspēka resursu, apzināti remonts
vilkts garumā. Tika izdomāti dažādi
argumenti, no pašvaldības pieprasīta
nauda. Iespēju robežās dome būvniekus arī atbalstīja.
Kad pārliecinājos, ka būvnieki netiks galā ar objektu, domei ierosināju
lauzt līgumu. „Lata CMD”, uzskatu,
šantažēja pašvaldību: ja neveiksiet
starpmaksājumus, nedarīsim darbus
(kaut tas līgumā nebija ietverts).
Jaunajā iepirkumā pieteicās SIA

„Granada PRO”, kas, ceru, strādās
godprātīgi.”
Novada domes izpilddirektors
Pēteris Veļeckis: “SIA „Lata CMD”
apsolīja – ja pašvaldība veiks starpmaksājumu -, tad darbus pabeigs.
Pēc starpmaksājuma saņemšanas
diemžēl darbi tika kavēti. Saprotot
to, ka firmai nav nepieciešamo re-

sursu, tika pieņemts lēmums līgumu
lauzt.”
Tautas nama direktore Rita Barona:
„Ievilcinātie remontdarbi paralizēja
kultūras dzīvi – septembrī un oktobrī
nevarējām rīkot nevienu pasākumu.
Visvairāk šādu situāciju izjuta amatiermākslas kolektīvi un kursi.”
Mūzikas skolas direktore Dina

Tauriņa: Mūzikas skola šos pāris mēnešus strādāja pilnīgi nepieņemamos
apstākļos. Redzot šādu attieksmi no
būvnieku puses, nolaižas rokas! Vide
joprojām ir nomācoša, piedrazota.
Ļoti ceru, ka jaunā būvfirma pildīs
līgumsaistības un darbus pabeigs
vēl šogad.”
Anna Veidemane

Par daudzdzīvokļu
māju siltināšanu

Atsauksmes nedalītas:
darbs veikts godam!
(Turpinājums no 1.lpp)
Kas izdarīts, komentē Jānis Alksnis, SIA CBS „Igate” projekta vadītājs:
- Objekts ir paliels, turpat kilometra garumā, to jāpabeidz bija īsā
termiņā.
Kas veikts? Izbūvējām ietves,
atjaunojām Celtnieku ielas segumu,
sakārtojām ielas apmales1200 metru
garas. No jauna izbūvējām lietus
ūdens kanalizāciju. Ir sakārtota lietus ūdens atvades sistēma (grāvji).
Celtnieku iela ir ieguvusi labu apgaismojumu. Tagad divās autobusu
pieturvietās ir nojumes. Pēc veiktajiem būvdarbiem sakārtojām ielai

piegulošo teritoriju, iesējām zālīti.
Manuprāt, saspringtā darba tempā
veicām kvalitatīvu darbu. Cerams, ka
ānenieki kļūs apzinīgāki un uzturēs
ielu kārtībā – izsmēķiem, papīriem
un pudelēm atradīs konteinerus.
Atkritumu tvertnes ir uzstādītas arī
autobusu pieturvietās.
Kādas ānenieces izjūtas: „Mūsu
ciemats ir pilnībā izmainījies! Liels
paldies pašvaldībai, ka tika īstenots
vērienīgs projekts! Līdz šim mums
nebija ietvju, tikai celiņš. No jauna
ir uzbūvētas divas glītas, ar jumtiņu
pārsegtas autobusa pieturvietas. No
šosejas līdz fabrikai tagad ir lielisks
apgaismojums! Tā ir ļoti jauka dāvana
gada nogalē!”

Iepriekšējā „OA” numurā tika
izklāstītas problēmas un izteikti
dažādi viedokļi par māju siltināšanas darbu gaitu Ozolniekos un
radušos problēmu risinājumu
variantiem. Tika konstatēts arī
uzticības trūkums starp SIA
„Ozolnieku KSDU” un būvuzņēmēju, kas neļāva pragmatiski
risināt problēmas.
Sniedzu informāciju par SIA „Ozolnieku KSDU” un pašvaldības aktivitātēm.
Pēc būvdarbu pārtraukšanas SIA
„Ozolnieku KSDU” un būvuzņēmēja
pārstāvis kopā ar būvuzraugu apsekoja
katru māju un sastādīja aktus jau par
izdarīto, lai uzsāktos darbus iekonservētu uz ziemas laiku.
Ozolnieku KSDU ar pašvaldības
pārstāvju līdzdalību panāca vienošanos ar būvuzņēmēju par mājas Rīgas
ielā 19 siltināšanas pabeigšanas nosacījumiem: KSDU apmaksā 75% no jau
izpildītiem darbiem, bet būvuzņēmējs
nodod objektu 24.11.2011. un saņem
samaksu 95% apmērā no izpildītiem
darbiem. No darbu vērtības 5% veido
garantijas summu defektu novēršanai garantijas laikā (divi gadi). Otra
vienošanās paredz samaksu 75% no
jau izpildītiem darbiem mājā Kastaņu

ielā 4, pagarinot mājas siltināšanas
termiņu līdz nākamā gada rudenim,
pie nosacījuma, ka būvuzņēmējs veic
visu iesākto māju konservāciju. Pēc
konservācijas pabeigšanas būvuzņēmējs saņems 95% naudas par Kastaņu
ielas 4 veiktajiem darbiem .
Visu māju konservāciju būvuzņēmējs veic par saviem līdzekļiem.
Lai nodrošinātu visu veikto darbu
apmaksu, SIA „Ozolnieku KSDU”
noslēdza ar banku kredītlīgumu. Oktobra beigās SIA „Ozolnieku KSDU”
jau samaksāja uzņēmējam vairāk nekā
44 tūkst. latu, izpildot savas saistības
saskaņā ar noslēgtajām vienošanām
par mājām Rīgas 19 un Kastaņu 4.
24. oktobrī būvuzņēmējs paziņoja
par darbu pabeigšanu mājā Rīgas ielā
19, tur strādā pieņemšanas komisija.
Konservācijas darbi notiek visās mājās, izņemot - pagaidām -, māju Saules
ielā 11, Brankās. Protams, mēs esam
neapmierināti ar darbu tempiem un
kvalitāti, paturam tiesības aicināt
citus uzņēmējus veikt darbus, ja netiks izpildīti vienošanās nosacījumi.
Tālākas sarunas ar būvuzņēmēju
par iespējamo sadarbību nākotnē
sāksies tikai pēc konservācijas darbu
pabeigšanas.

Pēteris Veļeckis,

novada domes izpilddirektors
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Problēma

Vai noliegsim ārstu
profesionalitāti?
Novada deputāti domes sēdē
atbalstīja lielas iedzīvotāju
daļas vēlmi aizliegt smēķēt uz
balkona un lodžijas, kā arī pie
atvērta loga.
Deputātu viedoklis: ja likumdevējs
ir atļāvis smēķēt 10 metru attālumā
no sabiedriskām ēkām, tad vēl jo
vairāk šāds ierobežojums attiecas
uz dzīvojamo māju, kur katram ir
jārēķinās ar kaimiņiem.
Deputāti, pieņemot saistošos noteikumus, vadījās no likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta 1.daļu, kurā
ir noteikts, ka dome ir tiesīga izdot
saistošos noteikumus, paredzot
administratīvu atbildību – ja tas nav
paredzēts likumā.
Pašvaldības likums nosaka kārtību
jomā – sanitārā tīrība. Uzskatām, ka
smēķēšana apdraud sanitāro tīrību.
Neizpratni rada Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) nekonsekvence lēmumu
pieņemšanā. Tukuma un Smiltenes
pašvaldībai VARAM ir aizliegusi ēdienu gatavošanu, grilēšanu uz balkona
vai lodžijas, uzskatot, ka ēdienu smakas un dūmi ietekmē cilvēku labsajūtu. Tukuma novadā par šo pārkāpumu
draud 50 latu naudas sods, bet Smiltenes – Ls 15. Un šādus noteikumus
VARAM ir apstiprinājusi!
Vai smēķēšanas dūmi rada mazāk
antisanitārus apstākļus, apdraudējumu citu personu veselībai? par
tabakas dūmu koncentrācijas neatgriezenisko un bīstamo iespaidu uz
cilvēka veselību trauksmi mūsu valstī
un pasaulē ceļ mediķi.
VARAM jurista atzinumu, ka pašvaldība neesot tiesīga pieņemt šādus

LĀB atbalsta Ozolnieku novada
pašvaldības r ūpes par saviem
iedzīvotājiem un izprot, ka ierobežojumi ir radīti. lai aizsargātu
līdzcilvēku, galvenokārt jau dzimušu un vēl nedzimušu bērnu
veselību.

Apstiprināti ar novada
domes 2011.gada 11.oktobra
sēdes lēmumu Nr.1.
Izdarīt pašvaldības domes
2010.gada 8.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.6/2010 „Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar
3.11.punktu un izteikt to šādā
redakcijā:
3.11. aizliegt smēķēšanu
daudzdzīvokļu māju balkonos,
lodžijās un pie atvērta loga un
tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu
ēkas.
Jānis Vīgants,
novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

Spēkā ir vispārējais
tiesību princips

noteikumus, var vērtēt kā juridisko
normu interpretāciju, kas neatsedz
lēmuma patieso būtību – rūpes par
cilvēka veselību.
Vai ārstu kompetence veselības

jautājumā būtu apšaubāma?
Anita Bībere,
deputāte, izglītības, kultūras un
veselīga dzīves veida veicināšanas
komitejas priekšsēdētāja

Lasītājs

Vēlos iesaistīties diskusijā
„Smēķēšanas aizliegums uz balkona”
Arī man joprojām ir rūgta pieredze. Dzīvoju daudzdzīvokļu mājas
2.stāvā. Vasarā agri no rīta, vēlu
vakaros, arī pa dienu nevaru atvērt
logu, jo kaimiņiene, kas dzīvo zem
manis, regulāri smēķē.
Mēģināju aizrādīt – viņa mani ap-

saukāja sava mazdēla klātbūtnē.
Pie manis bieži ir bērni. Uzskatu, ka uz balkoniem smēķēt
nedrīkst.



Maiga,
Ozolnieku ciemā

Ārsti atbalsta pašvaldības iniciatīvu
Latvijas Ārstu biedrība
(LĀB) ir iepazinusies ar situāciju Ozolnieku novadā un
iemesliem, kādēļ pašvaldība
radījusi papildus ierobežojumus smēķēšanai.

Ozolnieku
novada sabiedriskās
kārtības noteikumi

Kā sabiedriska organizācija, kas
apvieno profesionāļus medicīnas
nozarē, LĀB vērš sabiedrības uzmanību uz to, ka smēķēšana grūtnieces klātbūtnē ir vardarbība pret
sievieti un viņas nedzimušo bērnu,
tā reāli apdraud vēl nedzimušā
bērna dzīvību un veselību.
Noziedzīga ir smēķēšana bērna
klātbūtnē. Astma, plaušu iekaisums, sirds un asinsvadu mazspēja,
agrīna leikoze ir tikai daļa no slimībām, kas rodas bērnam no vecāku
smēķēšanas viņa klātbūtnē.

Latvijas valsts uzdevums ir nostāties iedzīvotāju, nevis tabakas
industrijas pusē.
Latvijas Ārstu biedrība aicina
Vides un reģionālās attīstības
ministriju, Veselības ministriju
atbalstīt pilsoņu un pašvaldības
iniciatīvu.
Latvijas nākotne ir no cigarešu
dūmiem brīva valsts un veselīga
tauta.
Māris Pļaviņš,
LĀB viceprezidents

Savu viedokli par saistošajiem noteikumiem jautājumā par smēķēšanu uz
balkoniem (lodžijām) pauž
Ozolnieku novada domes
priekšsēdētāj vietnieks
Jānis Vīgants.
Prasība pēc gaisa, kas nesatur
tabakas dūmus, ir ikviena Latvijas iedzīvotāja pamattiesības. To
ir apliecinājusi Saeima, ratificējot
Pasaules Veselības organizācijas
Pamatkonvencijas par tabakas
kontroli un tā ir spēkā Latvijā
no 2005.gada 11.maija. Tādējādi
Latvijas likumdevējs ir atzinis, ka
pastāv nepārprotami zinātniski
pierādījumi tam, ka pakļaušana
tabakas dūmiem izraisa nāvi, slimības un invaliditāti (konvencijas
8.pants).
Uzskatu, ka likumā „Par pašvaldībām” ietvertais deleģējums
ir atbilstošs šādu saistošo noteikumu ierobežošanai.
Likuma „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas
un lietošanas ierobežošanu”
11.pants nosaka smēķēšanas
ierobežojumus, t.i., vietas, kurās
ir aizliegts smēķēt.
Tā kā smēķēšana uz lodžijām
nav aizliegta vai atļauta nevienā
likumā, tad spēkā ir vispārējais
tiesību princips – kas nav aizliegts, tas ir atļauts, tādējādi nav
pamatots VARAM viedoklis,
ka likumi regulē smēķēšanu uz
lodžijām.
Nav pamatots VARAM arguments, ka likums „Par tabakas
izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”
nesatur pilnvarojumu pašvaldībām izdot saistošos noteikumus
par smēķēšanas ierobežošanu,
bet tas arī nav nepieciešams, jo
pilnvarojums ir paredzēts likumā
„Par pašvaldībām”.
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Ziemassvētku galdā –
pašaudzēti garšaugi
Sastapt Ānē zemnieku saimniecības „Tirgoņi” saimnieku
Augustu Sīli ir gandrīz neiespējami. Īsta ūdenszāle! Te
viņš izstādē Rāmavā, te Rīgā
vai ārpus Latvijas. Dienu pirms
intervijas viņu varēja redzēt
TV raidījumā, kur viņš iztirzāja
nakts tirgus problēmas.
Tikšanās ar „OA” notika... pirmajā
brīvajā dienā pusgada laikā! Arī tad
sekoja piebilde: „Šovakar ieradīsies
igauņu vairumtirgotājs, lai iegādātos
100 kilogramus loku. No agra rīta uz
Rīgu aizgādāju 5 tonnas kartupeļu.”
Vai šādu dienu var nosaukt par brīvdienu?
Ik dienas – 700 kilometri
Augusts Sīlis ir ražotājs, kas Ānē
apsaimnieko 2000 m2 segtās platības.
Lauka kultūras audzē 32 hektāros
dažādās vietās.
Ikdiena? „Četras piecas tūres, parasti maršruts Āne – Rīga un otrādi,
700 kilometri dienā. Izlīdzu arī brāļu
tautai Lietuvā. Darba diena man sākas
četros no rīta.”
Segtajās platības pamatā audzē
dārzeņu stādus. Uz lauka – visus iespējamos dārzeņus un garšaugus.
Iespējams, ka ānenieks ir viens
no vislielākajiem loku ražotājiem
valstī. Neba citādi apdomīgais igaunis
mērotu tik tālu ceļu! Kāpēc? „Viņu
zemnieki nejēdz izaudzēt lokus cauru
gadu! Tāpēc loki Tallinā maksā 7 eiro
kilogramā.”
Tirgotājs no „Tirgoņiem”
Vai sakritība, ka izveicīgais tirgotājs
dzīvo „Tirgoņos”? Realizēt izdevīgu
preci – tas ir jāprot! „Izaudzēt spēj
jebkurš, pārdot par sevi cienošu cenu
– retais.”
„Tirgoņus” uzcēlis Augusta vecaistēvs 1936.gadā pēc dienesta austriešu
armijā. Ulmaņlaikā vecaistēvs vietējā
ķieģeļnīcā bija inženieris, vienlaicīgi
zemniekojot – audzēja labību, turēja
liellopus.
Viņa mazdēls biznesu iesāka ar
tomātu stādu audzēšanu; drīz vien
velnam mazais pirkstiņš bija atdots.
Zemnieks apzinās, ka ir mazs ražotājs, taču visai pašapzinīgi izskan
vārdi: „Savu statusu pret lielražotāju
nemainītu.”

pastāvēt nevar. Ja es trīs stundās pārdodu pāri par trim tonnām kartupeļu
un tonnu sīpolu? Nevienā lielveikalā
to izdarīt nevar! Kurš lielveikals man
piedāvās kartupeļus par 14 santīmiem
kilogramā? Neviens! Un vai redzēsiet
veikalā tādu rindu pircēju kā pie manis? Ir kļūdaini domāt, ka nakts tirgū
ir lētākā prece. Visu izšķir kvalitāte!
Ja tā ir tāda kā man, tad cena ir lielāka,
salīdzinot ar lielveikaliem vai centrāltirgu. Nakts tirgus ir elastīgs – dažreiz
prece jāpārdod arī gandrīz par velti.
Sava veida loterija – vai pārdot, vai
mest ārā.
Ar ko pircēju saista nakts tirgus?
Ar kvalitāti! Vēlākais pēc 24 stundām
burkāns no dobes jau ir pie pircēja.
Pirms 5 gadiem visu izšķīra cena,
tagad – vai prece ir vietējā, svaiga.
Nakts tirgū galvenokārt iepērkas
pensionāri un jaunās ģimenes, viņu
„susurīšiem” un grūtniecēm dodu
atlaides. Vēl saražoto pārdodu vairumuzpircējiem igauņiem un mazo
Rīgas tirdziņu pārdevējiem.
Anglijā es nevarētu nopelnīt tik
daudz, cik pelnu tepat Latvijā.”

Guļamistaba busiņā
Nakts tirgū viņu pazīst visi – Gustiņš no Ānes. „Bet vai cena par šo
godu un arī ienākumiem nav pārmēru
Visu izšķir kvalitāte
„Kurš tirgus izdevīgāks?” Atbilde augsta? Neizdzenot sevi?”
„Droši vien. Kādi ir varianti? Dienviennozīmīga: „Rīgā, nakts tirgus.”
Uz jautājumu, kāpēc, seko izsmeļo- naktī gulēt sanāk trīs četras stundas.
ša atbilde: „Bez uzpircējiem ražotājs Savā guļamistabā? Alojaties! No pava-

sara līdz rudenim mana naktsmītne ir
busiņā, kur izklāju matraci, spilvenu
un segu. Es, ražotājs, esmu kļuvis arī
par tirgotāju.
Strādnieku saime? Mana sieva, es
un abas mūsu meitas, topošās juristes. Vasarā par atpūtu ne domas!”
Ģimenes kopābūšanu Augusts vērtē ļoti augstu: „Esam bijuši Kanāriju
salās, Ēģiptē pat vairākkārt.”
Lielā politika zemnieka tirgotāja
biznesu neietekmējot, tā bilde esot
skaidra: „Rietumiem mēs esam vajadzīgi kā patērētāji, nevis kā ražotāji
konkurenti. Krievijā esam ražotāji.”
A.Sīlis spēj pārsteigt! Tehnika,
kas notīra, sašķiro un maisos sapilda
sīpolus, ir „Made in „Tirgoņi””. Paša
saimnieka roku darbs!

Un vēl kāds piedzīvots jauks
pārsteigums. Tas, ka laulātie strādā
daudz un saskanīgi, nav retums.
Iesaistoties sarunā par ražošanu,
namamāte Ilze, it kā starp citu, pasacīja ko tādu, par ko patiešām var
apskaust ikvienu ģimenes galvu:
„Tā strādāt, kā mans vīrs, spēj retais.
Talants tirgoties, vienreizēji augstas
darbaspējas, allaž jaunas idejas. Un
kārtīgs ģimenes tēvs! Tādi vīrieši
šodien sastopami ļoti maz.”
Mammas vārdus papildināja abas
meitas: „Mūsu tētis patiešām ir
paraugu paraugs.”
Ziemassvētku galdu saimniece
greznos ar pašaudzētiem zaļumiem.


Anna Veidemane

Rudens manā dārziņā
Ozolnieku pensionārus uz
atpūtas pēcpusdienu un ziemai sagatavoto krājumu degustēšanu aicināja pensionāru
padome.

Vispirms mūs iepriecināja teatralizēts uzvedums „Es varēju nesteigties” Ritas Baronas, Ilzes Ungures
un Dināra Stundiņa izpildījumā.
Liels paldies māksliniekiem par šo
priekšnesumu! Mums visiem tas
ļoti patika!
Degustējām un vērtējām rudens
veltes. Gan Ilgas, gan Tamāras, Anitas, Gunāra un Ausmas un arī citu

senioru ziemai gatavotie krājumi
bija ļoti garšīgi.
Mūsu vakaru kuplināja Ilga Tračuma un Ināra Kondrāte. Ilga un
Ināra spēlēja, dziedāja, arī pārējie
pievienojās dziesmai. Mūsu daži
vīrieši arī izdancināja dāmas.
Liels paldies visiem, kuri atnāca
uz šo pēcpusdienu. Paldies māk
sliniekiem, paldies Inārai un Ilgai,
kuras palīdzēja gūt labu noskaņojumu.
Tiekamies 21. decembrī Ziemassvētku ballē!
Vija Vildava,
pensionāru padomes priekšsēdētāja
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Sagatavojot bērnu skolai
Svarīgi, lai pāreja no pirmsskolas uz skolu bērnam neradītu bažas, lai psiholoģiski
un metodiski būtu sagatavoti
visi: bērni, vecāki, pedagogi,
sabiedrība.
Ozolnieku novada pašvaldība, sadarbojoties ar Vācijas Nordhauzenas
pilsētas pašvaldību, uzvarēja ES
Comenius Regio projektu konkursā,
iegūstot 33 tūkstošus eiro projekta
realizēšanai. Projekta mērķis ir optimizēt bērna pāreju no bērnudārza
uz pamatskolu.
Viens no projekta uzdevumiem ir
pārņemt labāko abu valstu pieredzi
bērna pārejā no bērnudārza uz skolu.
Vācu kolēģi vēroja, kā strādā mūsu
PII “Zīlīte”, iepazinās ar Ozolnieku

vidusskolu un Garozas pamatskolu.
Līdz šim sadarbība ar vācu partneriem mums robežojās tikai ar
sadarbību pirmsskolā, tagad jāiet
solis uz priekšu-no pirmsskolas uz
skolu. Izglītības procesā jāizveido
nepārtrauktība.
No visas projektā paredzētās
naudas 19 tūkstoši eiro ir pedagogu
braucieniem uz Vāciju.
Projekta ietvaros tiks radīta rokasgrāmata vecākiem un pedagogiem.
vecākiem, pedagogiem un bērniem.
Projekta noslēgumā vecākiem un
pedagogiem ir plānota konference.
Saliksim visus prātus kopā!

Ar sirdsdegsmi
par Latviju
Lāčplēša dienā piemiņas
pasākumi notika visās novada
izglītības iestādēs.

Savdabīga vēstures stunda bija
atcere par Latvijas brīvības cīnītāju
gara spēku un apņēmību stāties pretī
Bermonta vadītajiem vācu un krievu
baltgvardu pulkiem.
11.novembrī Latvijas armija atbrīvoja Daugavas kreiso krastu, taču
cīņas turpinājās.
Piemineklī pie bijušās Skuju skoMāra Pūre, las iegravēti vārdi: „Varonīgajiem
novada starptautisko izglītības tēvzemes dēliem 1919”. Atgādināprojektu koordinatore jums paaudžu paaudzēm par kaujām
un kritušajiem šajā apkaimē.
Domes deputāts Guntis Rozītis atsauca atmiņā Latvijas tapšanas ceļu,
Viesuļu virpuļos piedzima Latvijas
skandējot Edvarta Virzas alegorisko
dzeju – par laiku, kad visapkārt kauc valsts. Par to mūzikas un dzejas
valodā vēstīja paši skolēni.
un gaudo vēji, plosās negaisi.

Godināti izcilākie
novadnieki

Bija īsts jampadracis!
Mārtiņos jākauj gaili – sena
tradīcija.

Latvijas valsts dibināšanas
svētki tika svinēti Salgalē,
Ānē, Ozolniekos.
Ozolnieku tautas namā novadniekus uzrunāja novada domes priekšsēdētājs Jānis Vīgants, atsaucot
atmiņā valsts noieto ceļu – upurus
uz brīvības altāra un gadu desmitus,
kas ne vienmēr mūsu zemītei bijuši
labvēlīgi.
Novada perspektīvu deputāts iezīmēja cerīgu: mācībiestādēs pieaudzis
skolēnu skaits, aug dzimstība, top
jaunbūves. Viņa mudinājums: „Lai
katrā sirdī vietu rod dzimtenes mīlestība. Tā stiprināsim mūsu valsti!”
Ar savu profesionalitāti pazīstams
ir vokāli instrumentālais ansamblis
Rūta (vadītāja Biruta Deruma). Šoreiz mūziķu izjūtas sakausējās jaukā
viengabalainībā ar novada amatierteātra aktieru valodu. Ilze Ungure,
Rita Barona un Dinārs Stundiņš ru-

nājās ar zvaigznēm, izstāstot Māras
Zālītes pasaku par laimes kreklu. Būt
mīlētam... Nezaudēt cerības... Gūt
laimi. Patiesības gan tālā senatnē,
gan šodien. Klausītāju atsaucība
bija nedalīta! Režisores R.Baronas
koncertiestudējums ir viens no viņas
jaunrades darbiem. Tie uzrunā!
Latvijas valsts jubilejā novada ļaudis sveica viesi no Rumānijas, kurus
vieno Comenius projekts ar Teteles
pamatskolu.
Par stabilu tradīciju ir izveidojusies
sakoptas vides un labāko darba darītāju sveikšana tieši valsts jubilejā.
Ziedus, atzinības rakstus, veltes un
pateicības vārdus no pašvaldības saņēma daudzi: Māra Grimze, Edvīns
Bērziņš, Georgijs Novikovs, Klāra
Stepanova, Jurijs Rešetilovs, Ņina
Gasūne, Juris Indrušonoks, Ausma
Pūce, Ēriks Pūce, Ilze Lindenbauma, Dina Tauriņa, Rita Barona, Ilze
Ungure, Igors Baimanovs.

Ozolnieku tautas nama rīkotajā
Mārtiņdienas jampadracī pavārmeistare Ilzīte visiem no lielā grāpja
piedāvāja varen gardu gaiļa zupu.
Varēja jau Mārtiņtirgū baudīt arī
citus našķus.
Pēc Skrīveru gotiņām pat rindā
nācās stāvēt.
Izrādās: sakaltēts breksis pārvēršas par voblu.
Pēc sentēvu metodēm kūpināta
gaļa, desas, zivis – velc tik maciņu
ārā!
„Stienberģu” saimnieces no Garozas gan neviens pārspēt nespēja.
Kāposti vien 5 veidu! Konservēti
augļi, dārzeņi, pašu siets siers un
kults sviests, ābolmaize un pīrādzi-

ņi! Kā to visu spēj paveikt māte ar
meitu?
Nauda tirdziņā gandrīz vai pati
slīdēja ārā: liela grāmatu izvēle, koka
mēbeles un māla trauki, adījumi,
pinumi. Pat gleznas!
Kāds asprātis novadniekiem piedāvāja plāksni „Dūmotava” (esot
pīpēšanas vieta).
Bērniem, kā allaž, izjādes ar ponijiem bija ļoti lielā cieņā.
Varen lielu piekrišanu baudīja
leļļinieki no Liepājas, vēstot par
Kliņģerīša piedzīvojumiem.
Mūzikas skolas audzēkņu koncerts, radošās darbnīcas - tur tapa
brīnumjaukas lietas no dabas materiāliem... Dzintara Čīčas un Kaspara
Antesa smeldzīgās un drastiskās
melodijas...
Bija īsts jampadracis!
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Triki apgūti pašmācības ceļā
Ozolnieku puisim Ernestam
Skrūzmanim ir 13 gadu, vietējais skeitparks viņam ir kļuvis
par iecienītāko atpūtas vietu.
Ernestu vilina ekstrēmie sporta
veidi: „Tos skatos televīzijā, tā arī
sāku skrituļot. Vislabāk patīk braukt
pa minirampu. Īpaši aizraujoši tas ir
Ventspilī, kur var traukties divstāvu
mājas augstumā.”
Ernesta sportista ceļš ir iesācies
trīs gadu vecumā: „Kā mani uzlika
uz slidām, tā aizgāja! Māsa turējās
pie apmalēm, man tas nebija vajadzīgs. Vēlāk sāku spēlēt hokeju un
futbolu.”
Īstā azartā jaunais sportists „griež
grādus” – ap sevi virpuļo 360 grādu
lokā.
Trenera puisim nav: „Nezinu, vai ir

un kur ir skrituļošanas treneri. Trikus
apguvu pašmācības ceļā. Ļoti svarīga
ir līdzsvara izjūta, vēl arī spēks un
apņēmība apgūt triku. Skrituļošanai
ir ļoti jāpatīk. Man tas tā ir.”
Skrūzmaņu privātmājā ir atrasta
vieta skeitam. Skeitošanu Ernesta
tētis kā bijušais brīvās cīņas sportists
uztver ar sapratni.
Vecāki dēlam ir apsolījuši iegādāt
labus bleidus, kas nav lēti.
„Sports norūda, veido gribasspēku
un izturību. Tas tev, Ernest, tiešām
dzīvē noderēs, lai arī profesijas izvēlei vēl daudz laika”.
„Zinu jau tagad! Būšu biznesmenis
un noteikti sportošu!”
Patlaban Ernests (atbilstoši vārdam vācu valodā) nopietni trenējas,
jo nodomājis nākamvasar Ventspilī
startēt sacensībās skrituļslidošanā.

Labākā sezona kluba vēsturē
Beigusies futbola sezona.
Futbola klubam “Ozolnieki” tā
bija labākā sezona mūsu kluba
vēsturē kopš 2007. gada.

Normunds Kaļķis

2011.gadā L atvijas reģionālā
telpu futbola čempionātā izcīnījām
trešo vietu. Trešo gadu pēc kārtas
vinnējām 2.līgas Zemgales čempionātu!
Latvijas 2.līgas čempionāta finālturnīrā zaudējām tikai čempioniem
"Rīnūži/Strong" no Rīgas, mēs
ieņēmām trešo vietu. Tas ir labākais panākums futbolā Ozolnieku

Nāc, sportosim kopā!
Ar zolītes turnīru ir iesākusies Ozolnieku novada 3.
spartakiāde.
Ikviens novada iedzīvotājs laipni
aicināts piedalīties dažādos sporta
veidos un sporta aktivitātēs. Nav
svarīga meistarība vai pirmās vietas
iegūšana, bet gan kopā sanākšana,
sapazīšanās un pozitīvu emociju
gūšana. Katrs jūsu starts dod ieskaiti
kādai no astoņām komandām pēc
jūsu dzīvesvietas. Labākās komandas
spartakiādes noslēgumā ar Ozolnieku
novada domes atbalstu dodas ekskursijā. Centra, Ozokalna un Kauguru
komandas jau izmantojušas šo izdevību, ar pilnu sparu gatavas cīnīties par
nākošo iespēju. Vistālākās – Salgales
komandas piemērs rāda, ka attālums
nav šķērslis, un, ja atrodas tāds aktīvists kā Agris Kozlovs, tad iepriekšējie uzvarētāji-saturieties!
Arī jūsu teritorijās dzīvo izcili spor-

tisti, veselīga dzīvesveida piekritēji
un sabiedrībā aktīvi novadnieki. Kopīgiem spēkiem viss ir iespējams!
No novembra līdz pat aprīlim šautriņu mešanā aicināti visi kopā ar
ģimenēm samest pēc iespējas vairāk
punktu. Visu punktu kopskaits noteiks
masveidīgāko novada komandu. Šajā
spartakiādē ir paredzētas slēpošanas
sacensības piecās vecuma grupās.
Ar novada domes gādību šajā sezonā
katrai komandai būs iespēja iegādāties
vienāda tipa treniņtērpus ar komandas
logo, uz atvieglotiem nosacījumiem
un mēnesi pirms katra sporta veida
starta Ozolnieku sporta centrā bez
maksas ievingrināties sportošanai.
Sekojiet sacensību kalendāram
mājas lapā, afišām, zvaniet un nāciet!
Mēs esam stipri tikai tad, kad esam
aktīvi.
Irēna Leitēna,
spartakiādes galvenā tiesnese,
tālr. 63050526, mob. 26440373

vēsturē. Par labāko spēlētāju 2.
līgas Latvijas čempionātā atzina
Normundu Kaļķi.
Atklātajā Jelgavas turnīrā ieņēmām pirmo vietu. Komanda jau
gatavojas Zemgales čempionātam
telpu futbolā, kas sāksies 10. decembrī, kur spēlēs divas mūsu komandas. Ne tik labi pagaidām sokas
jauniešu futbola čempionātā, bet
zēni un meitenes trenējas! Darbs
dos rezultātus tuvākajā laikā.
Jelgavas novada un Ozolnieku
novada 44. Skolēnu sporta spēlēs futbolā mēs esam vieni no

pirmajiem. A grupā vidusskolām
Ozolnieku vidusskolai - 1. vieta. B
grupā Ozolnieku vidusskola arī pati
labākā. Teteles pamatskola - otrā.
C grupā Ozolnieku vidusskolai
3. vieta, Teteles pamatskolai - 2.
vieta. Ozolnieku futbolam aug laba
nākotne.
Vēl ir iespējams pieteikties futbola treniņiem (gan meitenēm, gan
zēniem), vecuma grupā no 4-6 un
7-9 gadiem.



Rimants Štopis,
treneris

Novadnieks –
trīskāršs čempions!

Ūdensmotociklistu skaits
Latvijā palielinās.
Izlemts, ka esošajām sporta klasēm turpmāk piepulcēsies jaunas
– hobijklase (iespējas masveida
sportošanai) un veterānu – tiem,

kuriem ir 45 plus...
Pats rezultatīvākais braucējs
Latvijā SKI GP sporta klasē atkal
šogad ir Ozolnieku iedzīvotājs Jānis
Uzars! Šajā pat sporta klasē viņš ir
kļuvis arī par Igaunijas un Baltijas
čempionu.

8.lpp.

2011. gada novembris

Mīļi sveicam decembra jubilārus!

Piedalīsimies fotokonkursā!

Ar mīļu vārdu
katru dienu sāc.
Ar gaišu smaidu
viņai pretim nāc.
Tad Tava bēda
ātri projām steigs
Un katra diena
Tevi mīļi sveiks.
Gunārs Barups
Ilga Drellena
Jānis Ulmanis
Laima Brakše
Ārija Burdikova
Ludmila Jekševica
Gaisma Sondore
Anastasija Ezeriņa
Eugenija Maciulīte
Valija Žodziņa
Tatjana Korshunkova

Ozolnieku tautas nams sadarbībā ar biedrību „FotoOzo”
aicina piedalīties foto konkursā „Mans Ozolnieku novads”.
Konkursā var piedalīties ikviens interesents
bez vecuma un nodarbošanās ierobežojuma. (Nolikumu skatīt www.ozolnieki.lv). Bildes elektroniski sūtīt uz
fotozo@inbox.lv līdz 15. janvārim.
Pēc konkursa darbu iesniedzējiem būs iespēja darboties
tautas nama foto studijā. Konkursa labāko darbu autori katrā
vecuma grupā saņems veicināšanas un simpātiju balvas!

Ņina Melenčuka
Ludmila Suslina
Aleksandra Kuzņecova
Nadežda Mirojevska

Tālr. 26525350, e-pasts: tautasnams@ozolnieki.lv

Salgales pagastā
Zigrīda Lielauza
Marija Kovaļevska
Zigfrīds Dreiliņš

Ozolnieku tautas nams
ielūdz decembrī:


(Info: www.ozolnieki.lv, tautasnams@ozolnieki.lv,
tālr: 63050144; 26525350.
Biļešu iegāde Ozolnieku tautas namā P, T, C. 10 – 20)

2012. gada 27. janvārī Kaspars Antess un Dzintars Čīča koncertprogrammā „Atkal kopā”. ieeja: Ls 3 (pensionāriem, skolēniem
Ls 2,50. Biļešu iepriekšpārdošana.

Genadijs Aleksandrovs (1954)
Valentīna Gapejeva (1950)
Valentīna Ivanova (1951)
Apolinarija Izmailova (1926)
Leonards Kokorevičs (1947)
Andrejs Komašilo (1946)
Boļeslavs Kudurs (1933)
Olga Smaida Litvina (1938)
Rasma Lubgane (1930)
Nikolajs Nosovs (1935)

Pasākumi Salgales pagastā
25.decembrī plkst.14 eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Garozas pamatskolā.
17.decembrī plkst.13.50 no Emburgas un plkst.14 no
Garozas izbraucam, lai dotos ekskursijā pa Vecrīgu gida
pavadībā.
Lūdzu iepriekš pieteikties līdz 14. decembrim.
Tel.informācijai: 29109265, Anda

Egons Pētersons (1936)
Anna Pitajeva (1930)
Pāvels Radionovs (1941)
Rasma Strupe (1927)
Jānis Špāks (1944)
Zinaida Zaiceva (1919)
Jefrosinija Zemture (1938)
Vija Kļaveniece (1943)

Dalības maksa 2 lati.
Pieteikties līdz 16.12:
Ānē – Larisa Veipa
sociālajā dienestā – Zeltīte Skrabe

Kā ik katru gadu, Ziemassvētkus sagaidot,
savā brīvdienā pensionāriem - kā dāmām,
tā kungiem -, griezīšu
matus tikai par vienu
latu.
Seniorus gaidu 12. decembrī, Ozolnieku sporta nama frizētavā (3.
stāvā, Stadiona ielā 5).
Klienti tiks gaidīti
no plkst.8-14 rindas
kārtībā.



Inese Auliņa,
friziermeistare

Aicinām darbā
skolotājus
Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņu Ziemassvētku koncerts 15. decembrī plkst. 19 Tautas nama
lielajā zālē.
Salgales Mūzikas skolas audzēkņu Ziemassvētku
koncerts 20. decembrī plkst. 17.30

OZOLNIEKU BAPTISTU DRAUDZĒ

Aizsaulē aizgājuši:

21.12. plkst.16
Ozolnieku tautas namā .
22.12. plkst.16
Ānes kultūras namā.

Pensionāriem Ziemassvētkus
gaidot!

Novada dome

3. decembrī plkst. 16 Ozolnieku tautas nama vidējās paaudzes deju grupas „Zemgaļi” jubilejas koncerts
„Saulgrieži 5 gadu garumā”. Ieeja: brīva.
 4. decembrī plkst. 17 Lailas Ilzes Purmalietes „Jaunā teātra” stand
up komēdija “Stroika ar skatu uz Londonu”. Režisors Mārtiņa Eihe.
Galvenajā lomā Normunds Bērzs. Ieeja: Ls 4, Ls 3 (Biļešu iepriekšpārdošana.)
 6. decembrī plkst. 19 Sandras Strēles lekciju cikla „Gaismas stāsti”
nodarbība „Gaisma cilvēkā.”. Nākamā lekcijas tēma: Atver savu sirdi.
Dalības maksa: Ls 2; Ls 4
 18. decembrī plkst. 17 koncertakcija „Ziemassvētku Roze 2011”.
Adventa koncertā uzstāsies Gada balvas 2009 laureāte nominācijā Labākā operas soliste Inga Šļubovska ar pavadošo sastāvu – Ziemeļlatvijas
kameransambli „Livonia”. Ieeja brīva
 21. decembrī plkst. 16 Ziemassvētku sarīkojums Ozolnieku novada
pensionāriem. Balle ar grupu „Lilioms”. (Dalības iemaksu – Ls 2 – veikt
sociālajā dienestā Ozolnieku novada domē vai Branku pakalpojumu
centrā.)
 22. decembrī plkst. 12.30 “Pinokio neparastie Ziemassvētki”!
Ozolnieku un Branku bērniem, kuri neapmeklē pirmskolas izglītības
iestādes. Ziemassvētku vecītis pasniegs Ozolnieku novada domes sarūpēto dāvaniņu. Pieteikties pa tālr: 26525350, 63050144.
 25. decembrī plkst. 16 “Pinokio neparastie Ziemassvētki”! - brīvam
apmeklējumam ikvienai ģimenei ar bērniem līdz 8 gadu vecumam. Ieeja
bērnam: Ls 1 (Biļešu iegāde līdz 22. decembrim. Līdzi dāvaniņa bērnam
– vēlam augļu vai konfekšu paciņa.)
 31. decembrī plkst. 24 pie Ozolnieku novada domes svētku uguņošana un rotaļas ar Salatēti.

Ziemassvētku
pasākumi
senioriem

11.12. plkst. 12 Trešā Adventa dievkalpojuma laikā plkst. 12
zvanu ansamblis Agritas Locas vadībā. Dievkalpojumā sludinās
draudzes mācītājs Andris Briggs.
17.12. plkst. 17 – 20 bērni vecumā no 10 – 14 gadiem aicināti uz draudzes jauniešu spēļu vakaru. Vakara gaitā dažādas
galda spēles, interaktīvās spēles, našķi un svētbrīdis kopā ar
mācītāju.
24.12 plkst. 17 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums.
Sludina draudzes mācītājs Andris Briggs.
25.12. plkst. 12 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums. Sludina mācītājs Andris Briggs.

Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

Sakarā ar jaunas pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” filiāles atvēršanu Ozolnieku novadā
(Skolas ielā, Ozolniekos)
darbā tiek aicināti pirmsskolas skolotāji!
Vēlama pirmsskolas
vai sākumskolas skolotāja kvalifikācija.
Var pieteikties arī Pedagoģiskās fakultātes
augstskolu studenti.
Tālr. 26656663, 63050116,
e-pasts: zilite@ozolnieki.lv

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

