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ar saknēm novadā

Sirsnīgā gaisotnē nosvinēti Baltā
galdauta svētki

Aizstājot
vienaldzību
un kūtrumu ar lepošanos,
labās gribas un ticības apliecinājumu, kaut nedaudz
mainām sevi un pasauli
apkārt. Katra izvēlēs un attieksmē sakņojas nākotne
- mūsu un valsts nākotne.
Latvijas valsts simtgade
ir iespēja godam, lepni un
priecīgi svinēt valsts dzimšanas dienu, liekot kopā
novadu stāstus, veidot nākotnes Latviju.
4. maijā atklājām Latvijas valsts simtgades
svinības, kad Latvijā un
visur, kur vien ir latviešu
kopienas, tika svinēti Baltā
galdauta svētki, kas neredzamiem gaišu domu pavedieniem vienoja tautiešus
visā pasaulē. Balts galdauts
latviešiem jau vēsturiski
ir simbols kopīgai sanākšanai pie svētku galda ar
cienastu, sniedzot iespēju
būt kopā, sarunās stiprinot
piederību savai dzimtajai
vietai, kā arī pakavēties
domās par ģimenes devumu savai valstij. Šogad arī
Ozolnieku novadā sešās
svinību vietās iedzīvotāji
tika aicināti ar ģimeni, kaimiņiem, draugiem, darba
un domubiedriem uzklāt

baltus galdautus un kopā
svinēt mūsu brīvību!
Šajā dienā svinējām Latvijas otro dzimšanas dienu,
mūsu “par” dienu, pieminot
1990. gada 4. maiju, kad
Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju
“Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu”
– lēmumu, kas atjaunoja
Latvijas suverenitāti.
Ozolnieku novads valsts
100 gadu jubilejas pasākumu ciklu ieskandināja ar
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai
veltītiem svētku koncertiem
un sarūpētu cienastu visos
novada ciemos, godinot
Latvijas valsti.
Svētku rītā Sociālajā
aprūpes centrā “Zemgale”,
priecējot seniorus, muzicēja pūtēju orķestra “Zelmeri
Pro” kvintets un Ozolnieku Tautas nama vokālais
ansamblis “Madara”, bet
Ozolnieku
vidusskolas
skolēni bija sagatavojuši
pašu zīmētus apsveikumus
senioriem. Svinību stafeti
pārņēma Branku ciems,
kur norisinājās PII “Bitīte” audzēkņu, deju kopas
„Ozolnieki” un ansambļa
„Procesā” koncerts, mu-

zicēja Maija
Kaulēna ar
grupu. Svētku dalībnieki
varēja piedalīties Latvju
rakstu gleznošanā
un
jauniešu radošajā darbnīcā “Dāvāt
prieks” savām rokām
no sarkanbalti sarkanām
lentītēm veidojot pinumus,
ar ko izrotāja groziņus. Novada pašvaldības sarūpētie
groziņi, pildīti ar saldumiem, iepriecinās novadniekus, kuriem šogad aprit
85 un 90 gadu dzīves jubilejas. Kopumā novadā tie ir
56 seniori.
Pie Ānes kultūras nama
svinību dalībniekus ar skanīgu dziedājumu priecēja
muzikālā apvienība “Jaunieši” un radošās darbnīcas. Svētku dalībnieku atsaucību guva „Draudzības
skrējiens”, veicot 2.5.km
garu distanci.
Salgales pagastā svinības norisinājās divās vietās- Garozā pie pakalpojumu centra “Eži”, kā arī
Emburgas centrā pie Sal-

gales Mūzikas un mākslas
skolas.
Garozā svētku koncertā
viesojās Lēdmanes kultūras nama dāmu vokālais
ansamblis “Stari”, bet latviskā deju solī ieveda Garozas senioru deju kopa “Garroze”. Dalībnieki gleznoja
Latvju rakstus un piedalījās radošās darbnīcās, kā
arī sportiskās aktivitātēs un
konkursos kopā ar atraktīvo pasākuma vadītāju Aināru Ašaku. Emburgā priecēja Salgales Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu
orķestra uzstāšanās, kam
sekoja Tautas sadziedāšanās un mielasts pie svētku
galda. Līdztekus Emburgas
jaunieši varēja arī sportot
un radoši izpausties darbnīcās.

Svinību
kulminācijas
vieta bija pie Ozolnieku
ezera, kur novadniekus
priecēja Ozolnieku Tautas
nama kolektīvu koncerts
un grupas “Labi cilvēki”
patriotisko dziesmu repertuārs. Ģimenes ar bērniem
labprāt piedalījās radošajās
aktivitātēs– Latvju rakstu
gleznošanā, karodziņu veidošanā, darbnīcā “Dāvāt
prieks”, kā arī izmēģināja
mobilo virvju trasi, loka
šaušanu un foto orientēšanos. Visās svinību vietās
varēja sildīties pie ugunskura, baudīt karstu tēju,
pīrādziņus, cept kartupeļus
mundierī un piedalīties aktivitātēs brīvā dabā, jo svētku dienā priecēja silts un
saulains laiks.

Solvita Cukere

3. jūnijā dosimies uz vēlēšanām!
Sestdien, 3. jūnijā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanas. Ozolnieku novadā iesniegti seši deputātu kandidātu saraksti, kas izlozes kārtībā ir sarindojušies šādā
secībā:
1. Latvijas Reģionu Apvienība
2. Nacionālā apvienība „Visu

Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
3. “Latvijas Zemnieku savienība”
4. Latvijas Zaļā partija
5. “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
6. Partija “VIENOTĪBA”
Iecirkņu
darba
laiks
3. jūnijā ir no plkst. 7.00 līdz
22.00.
Trīs dienas pirms vēlēšanām
dažas stundas dienā varēs nobalsot iepriekš:

31.maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00
1.jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00
2.jūnijā: no plkst. 10.00 līdz
16.00
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29.
maija līdz 3. jūnija plkst. 12.00
varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā
atradīsies sava iecirkņa teritorijā.
Lai pieteiktu balsojumu mājās,
vēlēšanu iecirknī ir jānogādā iesniegums, to nododot sociālajiem darbiniekiem vai kādai no

uzticības personām. Iesniegumā
jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds,
personas kods un adrese. Iesniegumus pieņems arī vēlēšanu
dienā pēc plkst. 12.00. Vēlēšanu
komisijas locekļi centīsies rindas
kārtībā apmeklēt arī šos vēlētājus
līdz 3. jūnija plkst. 22.00. Atgādinām, ka piedaloties pašvaldību
vēlēšanās, jāuzrāda derīga pase
vai personas apliecība (eIDkarte).
Neskaidrību gadījumā lūgums
zvanīt 63050241 vai 28652208.
Novada vēlēšanu komisija
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domes ziņas

Ozolnieku KSDU paveiktais un plānotie
darbi 2017.gadā
aukstā ūdens guļvadu un
stāvvadu cauruļu nomaiņa,
kā arī Rīgas ielā 16 guļvadu
nomaiņa. Ir sniegti pakalpojumi Ozolnieku novada
pašvaldībai ikdienas darba
nodrošināšanai un pašvaldības objektiem veikti nepieciešamie remontdarbi.
Veikti darbi objektā „Lietus
kanalizācijas tīklu, kas atrodas pie Teteles pamatskolas
izbūve”, par kopējo summu
EUR 13 844,09 apmērā.
Pērn veikta būvuzraudzība
Ozolnieku novada pašvaldības būvētiem objektiem
- centralizētajai kanalizācijas sistēmai Ceriņu ielā,
Ozolniekos, kanalizācijas
tīklu un bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
“Mežāboliņi”,
Ozolnieku
pagastā, kā arī ūdensvada,
saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu izbūvei un
ielas seguma atjaunošanai
Celtniecības ielā, Ozolniekos.”
SIA “Ozolnieku KSDU”
vadība 2017. gadā plāno
veikt ražošanas pamatlīdzekļu efektivitātes izvērtēšanu, atbrīvojoties no tiem,
kas saimnieciskajā darbībā
netiek izmantoti vai tiek izmantoti neefektīvi, iegūtos
līdzekļus ieguldot ražošanas izmaksas samazinošos
pamatlīdzekļos un tehnoloģijās.
Šogad ir paredzētas
būtiskas izmaiņas, kas ietekmēs siltumsaimniecības nozari, jo dabasgāzes
tirgus atvēršanas rezultātā paredzamas dabasgāzes piegādes nosacījumu
un cenas izmaiņas, kas
ietekmēs uzņēmuma siltumenerģijas
ražošanas
izmaksas. Ņemot vērā likumdošanas
izmaiņas,
ar 2017. gada 30.
jūniju ir pare«Ozolnieku Avīze»
dzama
uzņēmuMetiens – 3500 eks.
ma
koģenerācijas
Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas nr. 00702098
procesā saražotās
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
elektroenerģijas
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
obligātā iepirkuma
Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
pārtraukšana, kā
Tālr. 29448482
rezultātā saražotā
e-pasts: avize@ozolnieki.lv
elektroenerģija būs
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
jārealizē brīvā tiruz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
gus apstākļos.
Par rakstos minētajiem faktiem
Lai
mazinātu
atbild autors.
iepriekš
minēto

“Ozolnieku KSDU” izvērtējis pērn paveikto un
nospraudis jaunus mērķus uzņēmuma darba
pilnveidošanai.
Rihards
Zakrepskis, SIA “Ozolnieku
KSDU” valdes priekšsēdētājs, vērtē paveikto: “Lielākais pērn paveiktais darbs
siltumsaimniecībā
bija
ekspluatācijā nodotā jaunizbūvētā Šķeldas katlu māja
ar nominālo jaudu 3,1 MW,
siltumenerģijas ražošanas
darbību uzsākot novembrī.
Līdz gada beigām, patērējot
665 t kurināmās šķeldas,
tika saražots 1127,4 MWh
siltumenerģijas. 2016. gada
aprīlī apturēta gāzes katlu
mājas Skolas ielā 9, Ozolniekos, darbība. Vienai
koģenerācijas iekārtai ir
veikts kapitālais remonts,
atjaunojot iekārtas resursu.
2016. gadā kopumā saražota siltumenerģija 9894
MWh apmērā, no tās 4492
MWh koģenerācijas režīmā. Patērētājiem pārdots
7795 MWh siltumenerģijas.
Zudumi siltumtrasēs salīdzinoši ar iepriekšējo gadu
samazinājušies par 3%. Trīs
koģenerācijas stacijas 2016.
gadā, patērējot 964694 nm3
dabasgāzes,
saražojušas
3200780 kWh elektroenerģijas. Ražošanas procesiem
kopā patērēts 1472761 nm3
gāzes un 664,942 t koksnes
šķeldas. 2016. gadā Ozolnieku novada teritorijā ir
likvidētas vairākas ūdens
noplūdes, samazinot zudumus par 50 tūkst.m3. Iegūtais ūdens apjoms 2016.
gadā sastādīja 230 tūkst.
m3. Kopējie attīrītie ūdeņi
vairākus gadus sastāda ap
231 tūkst m3. 2016. gadā
daudzdzīvokļu mājā Skolas
iela 9, Brankās, ir veikta

faktoru ietekmi uz uzņēmuma finanšu rādītājiem
un naudas plūsmu, 2016.
gadā uzsākta šķeldas katlu
mājas ekspluatācija, kā
rezultātā ir mazinājusies
uzņēmuma atkarība no dabasgāzes cenu svārstībām.
Papildus pēc 2016./2017.
gada apkures sezonas beigām paredzēts izstrādāt
jaunu siltumenerģijas tarifu un iesniegt attiecīgu tarifa izmaiņu pieprasījumu
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai.
2016. gadā uzņēmums
ir uzsācis darbu arī pie uzņēmuma neenergoefektīvo
siltumtrašu rekonstrukcijas. Rekonstrukcijas projekta ietvaros ir paredzēts
veikt novecojošo siltumtrašu nomaiņu Meliorācijas, Kastaņu un Parka
ielās. 2017. gadā plānots
izstrādāt siltumtrašu rekonstrukcijas
tehnisko
projektu un piesaistīt projekta realizācijai Kohēzijas
fonda finansējumu SAM
4.3.1. programmas “Veicināt energoefektivitāti un
vietējo AER izmantošanu
centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.
2016. gadā ir uzsākts
darbs jaunu kanalizācijas
tīklu izbūvei Ozolnieku
aglomerācijā, 2017. gadā
šim projektam paredzēts
piesaistīt Kohēzijas fonda
finansējumu SAM programmas 5.3.1. “Attīstīt
un uzlabot ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un

nodrošināt pieslēgšanas
iespējas” ietvaros. 2017.
gadā plānots izstrādāt
tehnisko projektu jaunu
kanalizācijas tīklu izbūvei un esošo ūdens tīklu
rekonstrukcijai Zvaigžņu,
Nākotnes, Vītolu, Liepu,
Plēsuma un Rubeņu ielās.
SIA “Ozolnieku KSDU”
sadarbībā ar Ozolnieku
novada pašvaldību 2017.
gadā paredz piedalīties
ūdensvada un kanalizācijas izbūves projekta realizācijā Raubēnos, pēc projekta realizācijas izbūvētos
tīklus Ozolnieku novada
pašvaldība plāno nodot
uzņēmuma valdījumā un
attiecīgi paplašināt uzņēmuma ūdens saimniecības
pakalpojumu sniegšanas
teritoriju.
Papildus 2017. gadā ir
plānots uzņēmuma vajadzībām iegādāties hidrodinamisko mašīnu, kas
nodrošinās uzņēmumam
iespēju operatīvi veikt kanalizācijas tīklu, sūkņu staciju un attīrīšanas iekārtu
tīrīšanu un skalošanu, nepiesaistot ārpakalpojumus.
Daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanā
plānots
turpināt darbu pie ēku
apsaimniekošanas plānu
izstrādes un saskaņošanas
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, būtisku uzmanību
veltot sniegto pakalpojumu
efektivitātes un kvalitātes
uzlabošanai.
Uzņēmums turpinās dzīvokļu īpašnieku izglītošanu,
sniedzot nepieciešamo in-

formāciju par apsaimniekošanas pakalpojumiem,
apsaimniekotāja un dzīvokļa īpašnieku tiesībām un
pienākumiem.
Šogad SIA «Ozolnieku KSDU” plāno turpināt
daudzdzīvokļu ēku energoefektīvu renovāciju, izmantojot ALTUM grantu piedāvātās finansēšanas iespējas.
Šī gada sākumā, ņemot
vērā dzīvokļu īpašnieku
un māju vecāko aktivitāti, izrādot vēlmi piedāvāt
risinājumus
dažādos
aktuālos ar pārvaldīšanu
saistītos jautājumos, SIA
«Ozolnieku KSDU» valde
ir ierosinājusi izveidot dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto pārstāvju konsultatīvo
padomi. Dzīvokļu īpašniekiem caur izvirzītajiem
pārstāvjiem ir iespēja
noteiktā kārtībā skatīt ar
apsaimniekošanu saistītos jautājumus un sniegt
uzņēmuma valdei savus
ierosinājumus. SIA “Ozolnieku KSDU” ir sagatavojusi konsultatīvās padomes nolikuma projektu.
Aicinām dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iepazīties un rūpīgi
izvērtēt sagatavoto dokumentu, aktīvi līdzdarboties
šajā procesā iesniedzot
priekšlikumus uz elektroniskā pasta adresēm ilze@
oksdu.lv, info@oksdu.lv vai
pa tālruni 27873945 (juriste Ilze Žeivote).
Rihards Zakrepskis,
SIA “Ozolnieku KSDU” valdes
priekšsēdētājs

aktualitātes

Ozolnieku
novads
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Izvērtēti konkursam „Es zinu, varu un
daru” iesniegtie projekti

2017.gada projektu konkursam tika iesniegti 18
projektu iesniegumi par
kopējo summu 15 766,01
EUR. No Cenu pagasta iedzīvotājiem tika saņemti
13 iesniegumi, tajā skaitā 2
iesniedzēji iesnieguši pa 3
projektiem un viens – divus
projektus. No Ozolnieku
pagasta iesniegti 3 iesniegumi, no Salgales pagasta
– 2 iesniegumi. No kopējā
skaita 4 projektus iesniegušas novada biedrības,
pārējos projektus – fiziskas
personas.
Projektu konkursa mērķis un viens no galvenajiem
vērtēšanas kritērijiem ir
pašu iedzīvotāju līdzdalība
un ieguldītais darbs projektu īstenošanā, kā arī projekta nozīmība un ieguvums
iedzīvotājiem.
Izvērtējot
projektus, komisija nolēma
apstiprināt 9 projektus par

summu 8 172,03 EUR. Septiņos apstiprinātajos projektos paredzēta teritoriju
sakopšana un labiekārtošana – arī šogad tiks rīkota
Iecavas upes sakopšanas
talka, tiks labiekārtotas
teritorijas Brankās, Ānē,
Tetelē un Emburgā, vienā
projektā paredzēts organizēt ģimeņu stiprināšanas
pasākumu.
Apstiprināto projektu
iesniedzēji tiks informēti
par laiku, kad jāierodas parakstīt projektu īstenošanas
līgumi. Projekti jāīsteno
līdz š.g.15.septembrim, 2
nedēļu laikā pēc šī termiņa
jāiesniedz atskaites.
Paldies novada aktīvajiem iedzīvotājiem par atsaucību, un veiksmi projektu īstenošanā!
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Foto no konkursa iepriekšējos
gados realizētajiem projektiem.

Antra Pošeika, Attīstības
plānošanas daļas vadītāja

Ozolnieku novada pašvaldība
uzsāk projekta “Jaunatnes politikas
īstenošanas veicināšana Ozolnieku
novadā, stiprinot jauniešu domes
darbību” īstenošanu
IZLAIDUMI PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN SKOLĀS
Pirmsskolas izglītības iestādes

“Bitīte” 26.maijā plkst. 11.00
„Saulīte” 25.maijā plkst. 10.00 izlaidums “Mārīšu” grupā
26.maijā plkst. 11.00 izlaidums “Kamenīšu” grupā
Salgales pirmsskolas grupa 25.maijā plkst.16.00
Garozas pirmsskolas grupa 26.maijā plkst.10.00
„Zīlīte” 26.maijā plkst.11.00 ”Rūķi”
„Zīlīte” filiāle 25.maijā plkst.11.00 ”Zvaigznītes”
26.maijā plkst.13.00”Lāsītes”
26.maijā plkst.14.30 ”Zvaniņi”

Skolas

Ozolnieku vidusskolas 12.klases 10.jūnijā plkst.17.00
Ozolnieku vidusskolas 9.klases 10.jūnijā plkst.13.00
Teteles pamatskola 9.B klase 10.jūnijā plkst.12.00
Teteles pamatskola 9.A klase 10.jūnijā plkst.15.00
Salgales pamatskola 9.klase 10.jūnijā plkst.16.00
Garozas pamatskola 9.klase 9.jūnijā plkst.16.00
Ozolnieku Mūzikas skolas izlaidums 29. maijā
plkst.17.00
Salgales Mūzikas un mākslas skolas izlaidums
25.maijā plkst.18.00

2017.gada
20.aprīlī
Ozolnieku novada pašvaldība uzsāka projekta
“Jaunatnes politikas īstenošanas
veicināšana
Ozolnieku novadā, stiprinot jauniešu domes darbību” (Turpmāk – Projekts,
Līguma Nr.2-35/14) īstenošanu.
Projekts tiek īstenots ar
mērķi:
 veicināt jaunatnes
politikas īstenošanu Ozolnieku novadā un pilnveidot darba ar jaunatni sistēmu;
 stiprināt novada
Jauniešu domes darbību,
nodrošinot pašvaldības
jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību;
 nodrošināt pašvaldības atbalstu jauniešu
iniciatīvām,
problēmu
risinājumam no jauniešu
skatupunkta, sagatavojot

priekšlikumus novada domei.
Projekta galvenās aktivitātes paredz pieredzes
apmaiņas
braucienus
Ozolnieku novada Jauniešu domes pārstāvjiem,
jauniešu domes pārstāvju
profesionālās un personīgās kapacitātes stiprināšanu, Jauniešu domes
darbības stratēģijas izstrādi un novada jauniešu
līdzdalības veicināšanu,
iesaistīšanu jaunatnes politikas veidošanā novadā.
Tiešā Projekta mērķauditorija ir Jauniešu domes
pārstāvji, taču projektā
kā netiešā mērķa grupa
tiks iesaistīti gan novada
jaunieši, gan pašvaldības
deputāti un pārstāvji, gan
sabiedrība kopumā. Projekta rezultātā, īstenojot
aktivitātes, kas vērstas uz
darba ar jaunatni sistēmas pilnveidi, tiks veici-

nāta jauniešu līdzdalība
pašvaldības
realizētās
jaunatnes politikas jomā.
Projekts tiek īstenots
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
2017.gadam
1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai
vietēja līmenī saskaņā ar
vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas
plānošanas
dokumentiem” ietvaros. Projekta
īstenošanai
piešķirtais
finansējums ir 3300,12
euro, tas norisināsies līdz
2017.gada
2.oktobrim.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2017.
gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Dace Mauliņa,
Attīstības plānošanas daļas
projektu vadītāja
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Jānis Rubenis – uzvarētājs nominācijā „Gada saimnieks
sava sētā”
Jānis Rubenis ar dzīvesbiedri Santu un četriem
bērniem, ar latviešiem raksturīgo pamatīgumu un
mērķtiecību, saskanīgi un
čakli saimnieko lauku sētā
“Caunītes”, Ozolnieku novada Cenu pagastā, kas pērn
konkursā „Ozolnieku novada Gada cilvēks” ieguva
galveno balvu nominācijā
„Gada saimnieks savā sētā”.
Ģimene kopīgi 5 gados paveikusi lielu darba apjomu,
pamesto novada lauku sētu
pārvēršot par vienu no vietām, kur tiek kopta latviskā
dzīvesziņa un tradīcijas, ar
kurām pamatoti varam lepoties ne tikai novada, bet
arī valsts mērogā un aiz tās
robežām.Uz sarunu aicināju ģimenes galvu - saimnieku Jāni Rubeni.

Cik ilgi Jūsu dzīve ir
saistīta ar Ozolnieku
novadu?
Mūsu darbošanās „Caunītēs” un pašlaik daļa mūsu
ģimenes dzīves ar Ozolnieku novadu ir saistīta nedaudz vairāk par 5 gadiem.
Nosauciet, Jūsuprāt,
būtiskākās
īpašības,

vēstures lappuse

Ņemot vērā to, ka rūpēties par kultūru un sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, tai skaitā
atbalstīt kultūras pieminekļu saglabāšanu, ir pašvaldības autonomā funkcija,
2017. gada 11. aprīļa domes
sēdē deputāti nolēma atbalstīt īpašuma “Zvaniņi”
saglabāšanu kā kultūrvēsturisku mantojumu, vienojoties ar ēkas šī brīža īpašnieku par īpašuma maiņu
pret līdzvērtīgu pašvaldības
nekustamo īpašumu. „Zvaniņi” ir viena no senākajām
celtnēm Ozolnieku novadā,
kuru vairākas paaudzes pazina kā Salgales skolu. Pašvaldība apņēmusies kārtot
nepieciešamās formalitātes, lai pārņemtu ēku savā
īpašumā un veiktu nepieciešamos darbus ēkas ārējā
vēsturiskā izskata saglabāšanai.
Skolas pirmsākumi saistīti ar 1851.gadu, kad Em-

kas raksturo Ozolnieku
novada iedzīvotājus?
Cik man ir izdevies pa šo
laiku iepazīt Ozolnieku novada cilvēkus, tad kā būtiskākās īpašības, kas nāk prātā - sportiskums, aktivitāte
un atsaucība.
Pastāstiet kādu kuriozu atgadījumu no

savas ikdienas, kas
norisinājies Ozolnieku
novadā?
Vienā reizē, kad pie
mums „Caunītēs” viesojās kāda skolēnu grupa
un tēma bija par latviešu
maskošanās
tradīcijām,
tad uz jautājumu bērniem,
kādas latviešiem raksturīgās maskas viņi var
nosaukt, kāds zēns, acis
nemirkšķinot, ļoti pārliecinoši noskaitīja: Supermens, Spaidermens un
Betmens.
Vai, atbalstot tradīciju, plānojat izvirzīt
kādu novadnieku konkursa „Ozolnieku novada Gada cilvēks” 2017.
gada nominācijām?
Man šobrīd vēl nav sanācis par to nopietni padomāt.

Ko Jums nozīmē
konkursā iegūtais tituls
“Gada saimnieks savā
sētā”?
Man patīkami apzināties, ka mūsu ģimenes kopīgais veikums ir pamanīts
un novērtēts, kā arī tas
ir labs stimuls darboties tālāk, jo lauku sētas atjaunošanā vēl gana daudz ieplānotā un darāmā.
Ko Jūs novēlēsiet
Ozolnieku novadam 15
gadu jubilejā, ko svinēsim nākamgad?
Lepoties ar savu novadu,
sakopt vidi sev apkārt, pasmaidīt un katram izdarīt
kādu labu darbu ne tikai
sev, bet ko tādu, kas dod
labumu arī citiem un novadam.
Solvita Cukere

Ozolnieku novada pašvaldība savā īpašumā
pārņems bijušo Salgales skolu

burgas Gala krogā atvērta
skola. Nedaudz vēlāk tajā
pašā vietā bija uzcelta ķieģeļu ēka, ko sauca par Emburgas skolu vai Veco skolu. Tad, kad ap 1880.gadu
uzcēla ķieģeļu ēku pie Emburgas – Iecavas lielceļa, to
sauca par Salgales skolu jeb
Jauno skolu. Šajā skolā mācījušies rakstnieks Līgotņu
Jēkabs (īstā vārdā Jēkabs
Roze) un dzejnieks Edvarts
Virza (Eduards Liekna).
19.gadsimta beigās un līdz
Pirmajam pasaules karam
skolā bija divas klases, vidēji skolā mācījās ap 40 bērni.
Latvijas brīvvalsts laikā to
pārveidoja par četru klašu
jeb pirmās pakāpes pamatskolu. Vienlaikus skolā mācījās vidēji 60 skolēni.
Salgales
pamatskolas
pedagoģe Anda Silgaile
pētījusi skolas vēsturi un
saglabājusi Ilgvara Silgaiļa
atmiņas. Tajās viņš stāsta par sava tēva Gustava

Silgaiļa pierakstiem, kur
aprakstītas Salgales skolas
iekštelpas. Gustavs Silgailis tajā mācījies ap 1906.
gadu. Tajā laikā Salgales
skolā pirmajā stāvā bijušas
divas lielas klašu telpas,
ēdamistaba, virtuve, kā arī
skolotāja dzīvoklis. Otrajā
stāvā atradās divas lielas telpas, kurās sākumā
bijušas zēnu un meiteņu
guļamistabas. Vēlākajos
gados tās pārtapa par rokdarbu klasēm. Ilgvars Silgailis savukārt skolā mācījies laika posmā no 1938.
– 1942.gadam. No viņa
uzzinām, ka mācības skolā
notika divās telpās – vienā
mācījās 1.un 2.klases, bet
otrā 3.un 4.klases skolēni.
Skola šajā ēkā darbojās
arī padomju laikā līdz 1980.
gadam. Skolas likvidēšanu
pamatoja, ka paplašināta
Staļģenes pamatskola un
uzbūvēts jaunais tilts pār
Lielupi. 1989.gadā ar kolhoza „Draudzība” finansējumu uzbūvēja skolu Emburgas ciemā, kura tagad
nes Salgales pamatskolas
nosaukumu.
No Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saņemta atsauksme, ka
ēka ir kultūrvēsturiski vērtīga un pārstāv 19.gadsimta

eklektisma stila administratīvās arhitektūras reģionālās
tendences, un tās nojaukšana nebūtu pieļaujama.
Pieminekļu inspekcijas speciāliste Maija Irbīte atzīmē,
ka šāda stila ēkas bija raksturīgas 19.gadsimta pēdējai desmitgadei un 20.gadsimta pirmajai desmitgadei.
Zemgalē šādas ēkas arī cēla
laukos, zemnieku saimniecībās, piemēram, Zaļenieku
pagasta „Daukšās”. Salgales
skolai līdzīga ēka ir Iecavas
skola, ko cēlis grāfs Pālens.
M.Irbīte iesaka precizēt
Salgales skolas celtniecības
datējumu (līdz šim literatūrā datēts ar 1881.gadu) un
kas finansējis ēkas būvi. Tā

kā Salgales skola nekad nav
bijusi aizsargājamo objektu
sarakstā, tad inspekcijai nav
datu par šo ēku. M.Irbīte
rosina ēkai noteikt aizsargājama kultūras projekta
statusu.
Skolas vēstures glabātājus interesētu kādas dokumentu vai vizuālās liecības
par veco Salgales skolu, kuras lūgums nodot skolotājai
Andai Silgailei Emburgā
vai vēsturniekam Aigaram
Stilleram Ozolnieku novada
vēstures ekspozīcijā, Ozolniekos.

Aigars Stillers,
Ozolnieku novada vēstures
krājumu glabātājs

Aicinām pieteikt novada
sakoptākās sētas!

Lai veicinātu novada
vides sakoptību, kā arī, lai
noskaidrotu un godinātu
sakoptāko un skaistāko
lauku individuālo māju,
zemnieku saimniecību,
ražošanas
uzņēmumu,
iestāžu un daudzdzīvokļu
māju pagalmu īpašniekus (apsaimniekotājus),
līdz 2017. gada 1. jūlijam
ikviens novadnieks var
pieteikt
pretendentus

konkursa “Ozolnieku novada Gada cilvēks” nominācijai “Gada saimnieks
savā sētā”. Pieteikuma
anketu var aizpildīt elektroniski pašvaldības mājas lapā vai izgriežot to no
“Ozolnieku Avīzes” aprīļa
numura un aizpildītu iesniedzot pašvaldībā. Pamanīsim skaisto sev apkārt un dalīsimies priekā
ar citiem!

vēlēšanas

Saraksts Nr.1 ”Latvijas Reģionu Apvienība”
deputātu kandidāti

1. Dainis Liepiņš
2. Varis Krūmiņš
3.Miķelis Rēdlihs
4.Raivis Duplinskis
5. Kristīne Vilka
6. Zigmārs Babčuks
7. Jānis Kurpnieks
8. Daina Užule
9. Mārtiņš Vaselis
10.Sintija Ciša
11. Raitis Avots
12. Juris Pošeika
13. Kaspars Siļķe
14. Krišs Kupčus
15.Artis Rītelis
* Pilnu informāciju par kandidātu izglītību un darbavietu skatīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā.

Mēs,
dažādas
profesijas pārstāvoši un ikdienā aktīvi
Ozolnieku
novada
iedzīvotāji, kuri nav
vienaldzīgi par novadā notiekošo, esam
apvienojušies vienotā komandā, lai kā
sabiedrības pārstāv-

ji piedalītos 2017.
gada pašvaldību vēlēšanās un kopīgiem
spēkiem
veicinātu
Ozolnieku
novada
attīstību un tā iedzīvotāju
labklājības
līmeņa celšanos. Lai
piedalītos
vēlēšanās, esam izvēlējušies sadarboties ar
“Latvijas
Reģionu
Apvienību”, jo tās
darbības mērķi un
vērtības ir vistuvāk
reģionos dzīvojošo
cilvēku vajadzībām.
Mums ir pārliecība,
ka Ozolnieku novads
ir labākā vieta, kur
dzīvot, tādēļ esam
nolēmuši nebūt malā
stāvētāji un kritizētāji.
Mūsu pamatvērtības ir
cieņa, ģimene, atbildība
un ieinteresētība. Cieņpilna attieksme pret
līdzcilvēkiem, nediskriminējot nevienu un nodrošinot vienlīdzīguma
ievērošanu. Ģimene kā
vērtība visās paaudzēs.
Atbildība par doto solījumu īstenošanu. Iein-

teresētība būt aktīvam
un nebūt vienaldzīgam
pret novadā notiekošo.
Mēs nodrošināsim uz
sadarbību vērstu Ozolnieku novada pašvaldības pārvaldi ar vienlīdzīgu iespēju un dzīves
līmeņa nodrošinājumu
visā novada teritorijā,
atbalstot
iedzīvotāju
tiekšanos uz patiesi demokrātisku pilsonisko
sabiedrību, kura vēlas
būt saimnieki savā novadā, attīstīt kultūrvidi,
saimniecisko darbību
un novada izaugsmi.
Mēs izveidosim labvēlīgu vidi investīcijām un
uzņēmējdarbībai, veicinot ciešu un atklātu
sadarbību starp novada
uzņēmējiem un pašvaldības administrāciju,
atbalstot jaunu darbavietu izveidošanu, mazo
un vidējo uzņēmumu
attīstību, kas kopā nodrošinās
iedzīvotāju
nodarbinātības palielināšanos un ienākumu
paaugstināšanos. Mūsu
misija ir kalpot novada
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iedzīvotāju interešu aizstāvībai, aktīvi darbojoties novada attīstības
labā. Galvenie uzdevumi, kuri realizējami līdz
2021.gadam: 1. Novada
sabalansēta attīstība: vienlīdzīgas tiesības un
iespējas visiem novada
reģioniem un iedzīvotājiem; - pirmsskolas
izglītības iestāžu (bērnudārzu, bērnu pieskatīšanas centru) pieejamība visiem novadā
dzīvojošajiem bērniem;
- “Ozolnieku kartes”
ieviešana, lai novada iedzīvotāji uz atvieglotiem
nosacījumiem izmantotu pašvaldības sniegtos
pakalpojumus un infrastruktūru; - regulāras
sabiedriskā transporta
kustības nodrošināšana
no Emburgas, Garozas,
Teteles, Ānes un Brankām uz Ozolniekiem un
atpakaļ; - nepārtraukts
dialogs un sadarbība
ar visiem novada uzņēmējiem; - intensīva ES
fondu un citu finanšu
resursu piesaiste novada

attīstībai; - kvalitatīva
municipālās
policijas
darba nodrošināšana
visā novadā; 2. Izglītība: - izglītības kvalitātes
līmeņa paaugstināšana
Ozolnieku
vidusskolā; - vienlīdz kvalitatīvu
izglītības pakalpojumu
piedāvājumu
nodrošināšana visās novada izglītības iestādēs;
- Ozolnieku novada
sporta skolas izveidošana; - skolu pieejamība
pēc iespējas tuvāk dzīves
vietai bērniem līdz 6.klasei; 3. Veselības aprūpe:
- atbalsts ģimenes ārstu
privātpraksēm, palīdzot
risināt to pieejamību
iedzīvotājiem; - sociālās palīdzības pabalstu
sistēmas un sociāla dienesta darba pilnveidošana; - atbalsts novada
iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām un
invaliditāti pašvaldības
infrastruktūras izmantošanā un finansiālu
jautājumu risināšanā,
nepieciešamo speciālistu pieejamība; 4. Sports,

kultūra un veselīgs dzīvesveids: - peldbaseina izbūve Ozolniekos;
- priekšrocības novada
iedzīvotājiem izmantot
pašvaldības sporta būves un objektus; - padarīt novada iedzīvotājiem
pieejamu un labiekārtot
Ozolnieku Sporta centru
un stadionu; - ierīkot un
labiekārtot āra sporta
laukumus pie Salgales
pamatskolas, Brankās,
Ānē; - āra apgaismojuma ierīkošana Slēpošanas trasē un Veselības
takā; - atbalsts Ozolnieku mākslas un mūzikas skolas attīstībai;
5. Tautsaimniecība un
infrastruktūra: - gājēju
tilta izbūve pār Iecavas
upi pie Garozas pamatskolas; - gājēju ietves
izbūve no Brankām līdz
Ozolnieku dzelzceļa stacijai; - sadarbībā ar VAS
“Latvijas Valsts ceļi”
izveidot rotācijas apļus
Rīgas/Skolas ielu (Ozolniekos) un A8 šosejas un
Eglaines/Saules ielu (pie
Brankām) krustojumos.

Saraksts Nr.2 Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
deputātu kandidāti

1. Guntars Akmentiņš
2. Aldis Alksnis
3. Gundars Liepa
4. Artūrs Semjonovs
5. Dina Tauriņa
6. Eva Johansone
7. Valdis Labanovskis
8. Juris Antonovs
9. Roberts Antonovs
10. Lolita Meinharde
11. Jānis Rēdiņš
12. Toms Grinevics
13. Lauris Līdaka
14. Raitis Grunde
15. Edgars Krilovs
16. Aina Ābola
* Pilnu informāciju par kandidātu izglītību un darbavietu skatīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā.

Latvijas valsts izaugusi no latviešu tautas
vienprātības, tā ir palikusi stipra caur Latvijas
tautas vienprātību, pierādījusi visu savu darba gribu un spēju, kas
ir mūsu valsts pamats.
Tikmēr, kamēr tauta
nav zaudējusi gribu un
spēju strādāt, tikmēr
mēs varam būt droši,
ka mūsu valsts plauks
un attīstīties uz priekšu.
(Jānis Čakste)
PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
• Racionāls, sabalansēts, budžets un tā

priekšvēlēšanu programma
prioritātes: novada infrastruktūras attīstība,
konkurētspējīga izglītība un iedzīvotāju sociālā aizsardzība
• Godīga nekustamā
īpašuma nodokļa un
atvieglojumu piemērošana
• Publiski pieejams budžets un tā izlietojums
• Finanšu rezervju nodrošināšana ārkārtas gadījumiem
PĀRVALDE
• Labas un efektīvas
pārvaldības principu īstenošana pašvaldībā
• Iedzīvotāju viedokļa
noskaidrošana, aktīvāka iesaiste un līdzdalība
pašvaldības darbā
• Saprotama pašvaldības iepirkumu plānošana un kvalitatīva to
īstenošana • Elektronisko pakalpojumu klāsta
paplašināšana
• Ozolnieku novada administratīvo pakalpojumu sniegšanas koordinācijas uzlabošana
KOMUNĀLĀ UN
MĀJOKĻU SAIMNIECĪBA
• Pašvaldības Kapitālsabiedrības (OKSDU)
reorganizācija un māju
apsaimniekošanas
maksas samazināšana
• Dzeramā ūdens kvalitātes un apgādes

uzlabošana Cenu un
Salgales pagastu apdzīvotajās vietās
• Centralizētās kanalizācijas sistēmas plānveidīga izbūve Ozolniekos un Tetelē
• Attīrīšanas iekārtu atjaunošana Ānē
• Mājokļu siltināšanas
programmas pabeigšana
• Pašvaldības funkciju
realizēšanai paredzētā
dzīvokļu fonda efektīva
apsaimniekošana un
uzturēšana pēc nodokļu maksātājiem saprotamiem un atklātiem
principiem
• Dalīto atkritumu laukuma izveide
SABIEDRISKĀ
KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
• Iedzīvotājiem pieejama, operatīva un
reaģētspējīga pašvaldības policija • Energoefektīvs apgaismojums
nakts laikā
• Video novērošanas
sistēmas uzstādīšana
uz galvenajām novada
ielām
• Operatīvās informācijas centra izveide, GPS
sistēmas ieviešana
• Labiekārtotas suņu
pastaigu vietas un dzīvnieku apbedīšanas vietas izveide
TRANSPORTS UN

CEĻU INFRASTRUKTŪRA
•Novada ceļu un meliorācijas sistēmu uzturēšana un atjaunošana
• Savlaicīga un kvalitatīva ielu un ceļu tīrīšana
ziemā
• Apļveida krustojuma
izbūve Ozolniekos Rīgas, Skolas un Eglaines
ielas krustojumā
• Drošības uzlabošana
ceļa posmā Ozolnieki Skuju skola
• Asfalta seguma atjaunošana ielām Ozolniekos, Tetelē, Dalbē, Garozā un Emburgā
• VAS Latvijas ceļi pārziņā esošo novada ceļu
uzraudzība Brankās
• Efektīvi un ekonomiski skolēnu transporta
maršruti
• Pašvaldības transports
maršrutā Jaunpēternieki
- Dalbe - Ozolnieki
• Jaunu velo un gājēju
celiņu izveide
• Autobusa pieturu labiekārtošana novadā
TAUTSAIMNIECĪBA
•Atbalsts
zemnieku
saimniecību, mazās un
vidējās
uzņēmējdarbības attīstībai, jaunu
darba vietu radīšanai
un bezdarba samazināšanai novadā
•Atbalsts vietējo ražo-

tāju lauksaimniecības
produkcijas pieejamībai iedzīvotājiem un
izmantošanai pašvaldības izglītības iestāžu
audzēkņu ēdināšanai
• Atbalsts tūrisma infrastruktūras attīstībai
• Ozolnieku ezera un
novada peldvietu labiekārtošana atpūtas zonas attīstība
• Ozolnieku novada
iedzīvotāju karte sabiedrisko pakalpojumu
saņemšanai
• Sadarbība ar kaimiņu
pašvaldībām
• Ozolnieku novada
sakopšana iedzīvotāju
talkās divas reizes gadā
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
• Pašvaldības sociālo
māju izveide un pašvaldības dzīvokļu pārdošana iedzīvotājiem
•Rehabilitācijas centra
izveide Ozolniekos
•Senioru aktīvāka iesaistīšana novada sabiedriskajā dzīvē
•Atbalsts ģimenēm ar
bērniem un nepilnām
ģimenēm
•Vasaras nometņu organizēšana Ozolnieku
novada bērniem un
jauniešiem
IZGLĪTĪBA
• Mūsdienīgu sporta
laukumu izveide novada skolās

• Ozolnieku vidusskolas
izglītības kvalitātes celšana, eksakto priekšmetu padziļināta apguve
• Jaunas PII celtniecība
Ozolniekos, Saules ielā
• Ozolnieku Mūzikas
skolas telpu paplašināšana
• Jauniešu centru pārveide par visu vecumu
cilvēku dienas centriem
KULTŪRA
• Atbalsts nacionālo
vērtību un tradīciju popularizēšanai un saglabāšanai
• Atbalsts iedzīvotāju
biedrībām un nevalstiskām organizācijām
• Atbalsts Ozolnieku
pašdarbības
kolektīviem
• Vēsturisko piemiņas
vietu apzināšana, uzturēšana un izgaismošana
SPORTS
• Ozolnieku Sporta centra un stadiona rekonstrukcija
• Sporta infrastruktūras
brīva izmantošana novada iedzīvotājiem
• Atbalsts novada sportistu līdzdalībai valsts
un starptautiska mēroga sacensībās
• Bērnu un jauniešu
sporta programmu piedāvājumu klāsta paplašināšana • Mototrases
izveide Ozolniekos.

* Priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegtajā redakcijā.”Ozolnieku Avīze” neatbild par iesniegto materiālu saturu un pareizrakstību.
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Saraksts Nr. 3 “Latvijas Zemnieku savienība”
deputātu kandidāti

1. Pēteris Veļeckis
2. Jānis Valerts
3. Jānis Vīgants
4. Ervins Vēveris
5. Ilgvars Lecis
6. Aija Ziemeļniece
7. Dina Štelmahere
8. Guntis Rozītis
9. Rita Barona
10. Diāna Pavlovska
11. Inguna Bergmane
12. Raivis Zigmunds
13. Rita BorteleJaseviča
14. Gundars Kļava
15. Einārs Ervīns
Deribo
16. Andris Vincāns
17. Sandris Miļūns
18. Inese Kuniga
* Pilnu informāciju par kandidātu izglītību un darbavietu skatīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā.

IZGLĪTĪBA Nodrošināsim: Esošo novada skolu tīkla saglabāšanu,
optimizējot
katras skolas darbību,
apgūstot jaunā satura
programmas. Nova-

da daudzfunkcionālās
“Skolēnu kartes” ieviešanu stundu apmeklējumu uzskaitei, norēķiniem par pusdienām,
braucieniem autobusos. Visus novada bērnus ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs,
palielināsim materiālo
atbalstu
ģimenēm,
ja bērns tiek apmācīts mājās. Izglītības
kvalitātes
izaugsmi,
veidojot skolotāju un
audzēkņu labu sekmju stimulēšanas programmas.
Sadarbību
starp skolām un bērnu dārziem pirmklasnieku sagatavošanā.
Karjeras konsultantu
katrai novada skolai,
veicinot karjeras izvēles iespējas novada jauniešiem. Stipendijas
profskolu audzēkņiem.
Atbalstīsim: Daudzveidīgu interešu izglītības
programmu
saturu
novada izglītības iestādēs. Pašvaldībā esošās
profesionālās ievirzes
izglītības iestādes. Jauniešu pilsonisko un
politisko līdzdalību novadā, veidojot jauniešu
konsultatīvo padomi
un iniciatīvu centrus,

brīvprātīgā darba sistēmu. Cittautiešu integrāciju, nodrošinot
latviešu valodas apmācības. Mūžizglītību.
NOVADA INFRASTRUKTŪRA
UN
TAUTSAIMNIECĪBA
Īstenosim: Sadarbībā
ar LV ceļiem, apļa izbūvi Skolas un Rīgas ielu
krustojumā Ozolniekos,
Branku ceļa, ceļa posma līdz Garozas skolai,
ceļu Jelgava – Iecava
un Emburga-Code sakārtošanu. Lauku ceļu
sakārtošanas programmu.
Daudzdzīvokļu
namu pagalmu sakārtošanu un auto stāvlaukumu ierīkošanu. Komunālo dienestu darba
un tarifu sakārtošanu.
Uzlabosim: Uzņēmējdarbības vidi, sakārtojot infrastruktūru.
Ar NĪN politiku sekmēsim ekonomiskās
aktivitātes un graustu
sakārtošanu. Ceļu apsaimniekošanas efektivitāti. Būvēsim: Un
renovēsim ūdens apgādes un kanalizācijas
tīklus novada ciemos.
Veicināsim privātmāju
pieslēgumus pie centralizētas kanalizācijas.

Saraksts Nr.4 “Latvijas Zaļā partija”
deputātu kandidāti

1. Mārtiņš Prīsis
2. Ģirts Neija
3. Jānis Kažotnieks
4. Rasma Skruļa
5. Raimonds Elpe
6. Artūrs Vaselis
7. Vidmants Staņevičus
8. Andris Ozoliņš
9. Andrejs Valters
10. Rinalds Vācers
11. Marina Cīrule
12.Igors Baimanovs
13. Ziedonis Jorens
14. Jaroslavs Orbidāns
15. Jānis Rozentālbergs
16. Kārlis Dinsbergs
17. Ronalds Strazds
* Pilnu informāciju par kandidātu izglītību un darbavietu skatīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā.

Latvijas Zaļās partijas galvenās vērtības ir
laimīgi un ar pašvaldības darbu apmierināti novada iedzīvotāji,
kā arī sakopta un zaļa
vide, kurā gan novada
iedzīvotāji, gan novada
viesi vēlas pavadīt savu
brīvo laiku un jūtas

komfortā ar sevi. Lai
to panāktu organizēsim atklātu un visiem
saprotamu pašvaldības
un to iestāžu darbu,
kas būs vērsts novada
ilgtspējīgai
attīstībai
un mūsu iedzīvotāju
interešu
realizācijai.
Lēmumus pieņemsim
novada un iedzīvotāju,
nevis atsevišķu grupu
vai indivīdu interesēs.
Rūpēsimies par visu
novada pagastu vienlīdzīgu attīstību – nodrošināsim infrastruktūras
uzlabošanu, kultūras
pasākumu pieejamību,
sporta un atpūtas vietu
labiekārtošanu, bērnu
rotaļu laukumu izbūvi
visā novada teritorijā.
Novadnieku viedoklis
būs svarīgs lēmumu
pieņemšanā, projektu
realizācijā un novada
attīstībā.
Veicināsim
investīciju piesaisti ražošanas un tautsaimniecības jomā, kā arī
ievērojami uzlabosim
ES finansējuma piesaisti pašvaldības un
iestāžu realizētajos projektos. Kopā veidosim
tādu novadu, kurā mēs
paši gribam dzīvot, veidot savas ģimenes un

priekšvēlēšanu programma

Pieslēgsim Aizupes pie
centralizētas
ūdens
apgādes. Gājēju un
veloceliņu tīklu novadā (t.sk. apgaismots
celiņš uz Brankām). Ik
gadu, jaunu cieto ceļa
segumu vismaz divām
ielām novada ciemos,
iesaistīsimies Klijēnu
ceļa sakārtošanā. Apgaismotus bērnu rotaļlaukumus. Atbalstīsim
daudzdzīvokļu māju
renovāciju.
Iesaistīsimies Iecavas upes
sakopšanas un Velna
grāvja sliekšņa izbūves
projektā. Paplašināsim
atkritumu šķirošanas
laukumu skaitu, popularizēsim zaļo domāšanu, sakārtosim
vēsturiski piesārņotās
vietas. Modernizēsim
novada mājas lapu, paplašināsim e-pakalpojumu klāstu, bezmaksas WIFI pieejamību
publiskās vietās.
VESELĪBA,
SOCIĀLĀ APRŪPE UN
DROŠĪBA Turpināsim
finansiāli un materiāli
atbalstīt grūtībās nonākušos iedzīvotājus, invalīdus, politiski represētos. Īpaši atbalstīsim
audžu ģimenes, aizbild-

ņus, bērnu adoptētājus,
daudzbērnu ģimenes.
Uzlabosim pašvaldības
policijas darbību, pastiprināti
apkarosim
narkotisko vielu un
nelegālo
alkoholisko
dzērienu apriti. Nodrošināsim kvalitatīvus un
mūsdienīgus medicīnas
pakalpojumus.
Veidosim: Taisnīgu NĪN
atvieglojumu politiku.
Sociālas palīdzības centru Ānē. Sociālo dzīvokļu fondu. Novada
videonovērošanas tīklu.
Suņu pastaigu laukumus, izvietosim īpašas
urnas gar pastaigu celiņiem.
KULTŪRA UN
SPORTS
Veidosim:
Sporta attīstības programmu,
nodrošinot
attiecīgas infrastruktūras izveidošanu, ierīkojot veselības takas, āra
trenažierus. Finansiāli
atbalstīsim visu paaudžu sportistu piedalīšanos dažāda mēroga
sacensībās. Jaunas tradīcijas, radot iedzīvotājos piederības sajūtu
novadam. Pasākumu
un atpūtas kompleksu
Jāņu pļavā un kalnā
Ozolniekos.
Jaunas

publiskas peldvietas.
Apgaismotu slēpošanas trasi. Jaunus velo
un ūdens maršrutus,
veicinot tūrismu novadā. Nodrošināsim:
Tautas mākslas attīstību, radoša brīvā laika
pavadīšanas iespējas.
Piedāvāsim daudzveidīgus un kvalitatīvus
kultūrizglītības pasākumus visos novada
ciemos.
Ozolnieku
Tautas nama lielās zāles rekonstruēšanu un
aprīkošanu ar mūsdienīgu gaismas un skaņas aparatūru. Novada
kultūrvēsturiskā mantojuma kopšanu un
popularizēšanu. Bērnu
peldētprasmes apguvi.
Ozolnieku stadiona rekonstrukciju. Novada
kultūrvēsturiskā mantojuma
apzināšanu,
kopšanu un popularizēšanu. Veicināsim:
Novada tēla atpazīstamību, veidojot vides
dizaina objektus un
labiekārtojot atpūtas
skvērus. Kultūras centra izveidi Emburgā.
Privāto investoru interesi izbūvēt veselības
centru ar peldbaseinu.

priekšvēlēšanu programma

būt drošiem, ka mūsu
domas tiek uzklausītas
un atbalstītas! Izglītība
Esam panākuši, ka skolās un bērnudārzos ir
nodrošināta bezmaksas
ēdināšana, iesākto turpināsim, liekot uzsvaru
uz novadnieku audzēto produktu klāstu; Ar
pašvaldības iespējām
un privāto iestāžu palīdzību nodrošināsim
visiem novada bērniem
iespēju apmeklēt bērnudārzu bez rindas;
Panāksim, ka interešu
izglītība, tajā skaitā vasaras nometnes, būs
daudzveidīgas un visiem pieejamas novada
teritorijā, tādējādi radot
jaunas darba vietas un
veicinot lokālpatriotismu mūsu bērnos; Uzlabosim izglītības sistēmu visos līmeņos ar
papildus finansējumu
un kvalificētu speciālistu piesaisti. Nodrošināsim pamatskolu pēc
iespējas tuvāk dzīvesvietai, katram novada
bērnam. Sports Uzsāksim darbu pie novada
sporta infrastruktūras
sakārtošanas darbiem,
gan ar pašvaldības, gan
ES fondu, gan privāto

uzņēmumu atbalstu un
nodrošināsim, ka ikvienam novada iedzīvotājiem tā ir pieejama; Sakarā ar sakārtoto sporta
infrastruktūru un novadā pieejamo dabisko
vidi, pateicoties novada
uzņēmējiem
ēdināšanas, medicīnas un
tūrisma jomā - panāksim, ka Ozolniekos tiks
rīkotas Latvijas sporta
komandu izlašu nometnes; Sakārtosim un attīstīsim kalna teritoriju
un Jāņu pļavu, veidojot
to kā atpūtas un rekreācijas telpu gan novada
iedzīvotājiem, gan viesiem. Kultūra Turpināsim sniegt atbalstu
pašdarbības
kolektīviem un atbalstīsim
kultūras pasākumu organizēšanu visā novada
teritorijā; Caur kultūras
aktivitātēm
veicināsim Ozolnieku bērnu
lokālpatriotismu
un
lepnumu par savu novadu; Izveidosim katra
pagasta centrā vietu ar
patstāvīgu valsts karoga vietu; Apvienosim
esošās Izglītības, kultūras un sporta nodaļas.
Infrastruktūra Panāksim, ka Ozolnieku no-

vada kapitālsabiedrība
„Ozolnieku
KSDU”
strādā iedzīvotāju interesēs un sniedz visiem
pieejamus un saprotamus pakalpojumus visā
novada teritorijā; Ar
iedzīvotāju līdzdalību
turpināsim daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
energoefektivitātes procesu visā novada teritorijā; Sakārtosim Rīgas
un Skolas ielu krustojumu izveidojot apļveida satiksmes mezglu;
Turpināsim ielu, ietvju
remontdarbus,
tajā
skaitā „guļošo policistu” izveidi Ozolnieku,
Branku, Ānes, Garozas
un Salgales ciemos;
Panāksim ievērojamus
uzlabojumus ietvju un
ceļu tīrīšanā ziemas
periodā; Ūdensvada un
kanalizācijas sistēmu
sakārtošana visā novada teritorijā. Sociālā politika Veicināsim NVO,
labdarības kustību, novada jauniešu centru un
brīvprātīgo iesaistīšanu
sociālo jautājumu risināšanā un sadarbību
ar Sociālo dienestu; Sakārtosim novada dzīvojamo fondu un sociālo
pabalstu sistēmu tā, lai

palīdzību saņemtu tie,
kuriem tā visvairāk nepieciešama; Izvērtēsim
Pašvaldības
policijas
funkcijas un darba efektivitāti, panākot, ka tiek
uzlabota drošības situācija novadā; Izveidosim
jaunus un sakārtosim
esošos sociālos punktus
katrā pagastā. Komunikācija Būsim atvērta un
zaļi domājoša pašvaldība - strādāsim atbildīgi
un visiem saprotami,
atbalstīsim jaunas idejas un komunicēsim
ar novadniekiem; Ar
pilotprojektu palīdzību
(vietējo uzņēmēju tirdziņš, gada cilvēka nominācija, kopīgi radīti
infrastruktūras objekti)
veicināsim novadnieku
un uzņēmēju socializēšanos un kopīgu svētku
svinēšanu; Iesim līdzi
laikam un tehnoloģijām – būsim aktīva
pašvaldība sociālajos
tīklos, rīkosim sapulces
un domes sēdes ārpus
darba laika un dažādās
novada vietās. Iesaistīsim savā darbā visa vecuma, sociālā stāvokļa
un nacionalitātes iedzīvotājus, veicinot kopības sajūtu.

* Priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegtajā redakcijā.”Ozolnieku Avīze” neatbild par iesniegto materiālu saturu un pareizrakstību.
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Saraksts Nr. 5 “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija priekšvēlēšanu programma
deputātu kandidāti

1.Ruslans Vrobļevskis
2.Andrejs Marudins
3.Jeļena Žoide
4.Eduards Gedrovičs
5.Inga Gedroviča
6.Mihails Rekaikins
7.Igors Orlovs
8.Svetlana Kolkova
9.Jeļena Butromejeva
10.Ramona Gozena
* Pilnu informāciju par kandidātu izglītību un darbavietu skatīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā.

Mēs, SDP Saskaņa
uzskatām, ka šobrīd
Latvijā sabiedrību ar
augstu labklājības līmeni spēs radīt tikai tādas
politikas realizācija, kas
balstīta uz sociāldemokrātiskām pamatvērtībām. Kopā izveidosim
sabiedrību, kas katram
tās loceklim sniegs
vienlīdzīgas iespējas īstenot savas ieceres un
attīstīties. SDP Saskaņa
iestājas par vienlīdzīgām tiesībām uz izglītību, darbu, medicīnisko
aprūpi, pajumti, sociālo
palīdzību, kultūru un

atpūtu, kā arī tehnoloģiju un informācijas
pieejamību neatkarīgi
no indivīda sociālās
izcelsmes un piederības. Ozolnieku novada
domes darbu organizēsim atklāti, nodrošinot
iedzīvotāju
interešu
pārstāvību pašvaldībā,
kā arī regulāri informēsim sabiedrību par pašvaldības finansiālo un
saimniecisko darbību.
DARBU KATRAM:
Nodrošināsim bezmaksas biznesa apmācību
kursus katra novadnieka
izaugsmei. Atbalstīsim
jaunu darbavietu izveidošanu, ieguldot novada
līdzekļus
industriālās
infrastruktūras izbūvei.
Sadarbībā ar Jelgavas
pilsētu un novadu veidosim kopīgas investīciju
piesaistes programmas
ģeogrāfiski izdevīgā vietā esošajam Ozolnieku
novadam. Palīdzēsim
vietējiem
ražotājiem
realizēt saražoto produkciju, labiekārtojot
tirdzniecības
vietas,
kur iedzīvotāji varēs
iegādāties novadnieku
preces. Nodarbināsim

jauniešus, kā arī ļaudis
no sociālā riska grupām,
novada sakopšanā un
labiekārtošanā.
ATBALSTĪSIM
NOVADNIEKUS: Atbalstīsim
daudzbērnu ģimenes, piešķirot
100% atlaidi no maksas,
apgūstot profesionālās
ievirzes programmas,
pašvaldības sporta, mūzikas un mākslas skolās.
Nodrošināsim bezmaksas sabiedrisko transportu daudzbērnu ģimenes bērniem novada
teritorijā. Nodrošināsim
efektīvākus sabiedriskā transporta kursēšanas maršrutus un laika
grafikus visiem novada
iedzīvotājiem. Nodrošināsim bezmaksas svešvalodas kursus, veicinot
novadnieku konkurētspēju darba tirgū. Izveidosim izglītības centru,
kura darbības virzieni ir
pieaugušo tālākizglītība
un karjeras veidošana.
Nodrošināsim rehabilitācijas ārstēšanu vienu
reizi gadā novada senioriem. Uzlabosim vides
pieejamību cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, kā

arī veicināsim veciem
ļaudīm draudzīgas vides radīšanu pašvaldībā,
piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus.
Nodrošināsim bezmaksas latviešu valodas un
pilsonības eksāmena sagatavošanas kursus, veicinot novadnieku konkurētspēju darba tirgū.
Realizējot šo nozīmīgo
uzdevumu, panāksim,
ka mēs, kā sabiedrība,
esam vienoti un dzīvojam saskaņā. Atbalstīsim sadzīves pakalpojumu centra izveidošanu
novada centros.
PAR IZGLĪTOTU,
KULTŪRAS BAGĀTU
UN SPORTISKU NOVADU: Rūpējoties par
bērnudārzu pieejamību, izvērtēsim iespēju
izmantot privātās un
publiskās partnerības
iespējas. Organizēsim
kopīgus
izglītojošus,
izklaides un sporta
pasākumus starp novada skolām. Nodrošināsim visiem novada
skolēniem drošu ceļu
līdz skolai. Uzbūvēsim
gājēju celiņus Āne Atpūtas ielā no Celtnieku

ielas līdz Teteles skolai,
Ozolniekos
Eglaines
ielā no ’’Dižozoliem’’
līdz Ozolnieku stacijai.
Izmantojot Eiropas Savienības finanšu instrumentus, labiekārtosim Garozes un Teteles
pamatskolu stadionus.
Nodrošināsim
līdzfinansējuma piešķiršanu
visu vecumu un sporta
novirzienu
pārstāvju dalībai sacensībās.
Finansiāli atbalstīsim
pašdarbības kolektīvus
un kultūras masu pasākumus. Nodrošināsim
atpūtas vietu labiekārtošanu katram novada
ciematam. Atbalstīsim
veselīgu dzīvesveidu, iekārtosim katrā novada
ciematā āra trenažierus
bērniem un pieaugušajiem. Labiekārtosim
pludmales laukumus
ūdenstilpņu
tuvumā
visā novadā.
SAIMNIECĪBA: Kopīgi strādājot novada
labā, parūpēsimies, ka
Ozolnieku novads kļūs
ne vien par sakārtotu,
bet arī mūsdienīgu.
Daudz lielāku uzmanību pievērsīsim ielu

un ceļu sakārtošanai
novada ciemos, piesaistot Eiropas Savienības
fondu līdzekļus. Informēsim iedzīvotājus par
iespējām samazināt komunālo pakalpojumu
izmaksas. Turpināsim
veloceliņu tīkla izbūvi
novadā. Ierīkosim velostāvvietas pie novada
veikaliem un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietām. Nodrošināsim pāreju uz videi
draudzīgāko LED ielu
apgaismojumu, piesaistot Eiropas Savienības
fondu līdzekļus, papildus veidojot plašāku
apgaismojuma tīklu novadā. Uzlabosim ceļu,
ielu un gājēju ietvju
stāvokli, pievēršot pastiprinātu vērību darbu
plānošanai un kvalitātei. Vakaros nodrošināsim papildu autobusu
reisus. Uzlabosim ceļu,
ielu un gājēju ietvju
stāvokli, pievēršot pastiprinātu vērību darbu
plānošanai un kvalitātei. Uzstādīsim papildus novērošanas kameras novada un pilsētas
sociāli nozīmīgās vietās.

Saraksts Nr. 6 Partija “VIENOTĪBA” priekšvēlēšanu programma
deputātu kandidāti

1.Uldis Ainārs
2.Irēna Rituma
3.Ainārs Kākers
4.Mārīte Skrinda
5.Andris Apaļais
6.Maija Sproģe
7.Ģirts Landsmanis
8.Edgars Balodis
9.Ināra Gaile
10.Oskars Šmeliņš
11.Igors Vinokurovs
12.Inga Zundure
13.Ilona Ekmane
14.Olga Dzene
15.Līga Tamberga
* Pilnu informāciju par kandidātu izglītību un darbavietu skatīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā.

Vienotības mērķis ir
Ozolnieku novada ilgtspējīga attīstība - pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes uzlabošana,
sakārtota pašvaldības
infrastruktūra, pārdomāta budžeta un nodokļu politika, iedzīvotāju
un uzņēmēju iesaiste
lēmumu pieņemšanas
procesā. Mūsu prioritātes Ozolnieku novada
attīstībā:
IELAS, CEĻI UN SA-

BIEDRISKAIS TRANSPORTS
• Regulāri novērtējot ceļu un ielu stāvokli,
nosacīsim prioritātes to
sakārtošanai.
• Ielu un ceļu rekonstrukciju realizēsim
caurspīdīgi,
ievērojot
loģiskas pēctecības principu komunikāciju tīklu
izbūves un ceļu seguma
atjaunošanas darbos.
• Pilnveidosim ielu
un iekšpagalmu apgaismojuma sistēmu.
• Risināsim stāvlaukumu problēmas iedzīvotāju automašīnām.
•
Paaugstināsim
satiksmes drošību uz
ielām, ceļiem un brauktuvju šķērsošanas vietās.
• Izvērtējot iedzīvotāju vajadzības, izbūvēsim gājēju un velosipēdistu celiņus.
• Uzlabosim sabiedriskā transporta pieejamību visiem novada iedzīvotājiem kā prioritāti
izvirzot iespēju nokļūt
uz darba vietu un izglītības iestādi.
DAUDZDZĪVOKĻU
NAMU APSAIMNIEKOŠANA UN KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI
• Strādāsim, lai komunālo pakalpojumu
tarifi būtu pamatoti un

iedzīvotājiem saprotami.
• Ievērojot iedzīvotāju vēlmes un risināsim
karstā ūdens nodrošināšanas problēmas Ānes
daudzdzīvokļu namos.
• Sniegsim atbalstu
daudzdzīvokļu
namu
siltināšanas procesā.
• Piesaistot ES fondu līdzfinansējumu, paplašināsim ūdensvada
un kanalizācijas tīklus,
uzlabosim
dzeramā
ūdens kvalitāti, veiksim
notekūdeņu savākšanu
un attīrīšanas ietaišu
ierīkošanu novada ciemos.
IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE UN PIEEJAMĪBA, KULTŪRA, VIDE
• Uzlabosim izglītības kvalitāti novadā:
- izveidojot motivējoša
atalgojuma un materiālās
stimulēšanas
sistēmu, - attīstot tehniskās jaunrades interešu izglītību novada
skolās, - ieviešot pedagoģisko darbinieku
tālākizglītības sistēmu
novadā, - piesaistot
jaunus pedagogus, paredzot studiju maksas
kompensēšanu, dienesta viesnīcu vai pašvaldības īres dzīvokli.
• Ar pašvaldības un

piesaistot ES fondu
finansējumu, sakārtosim stadionus izglītības iestādēs.
• Nodrošināsim visiem bērniem vietas
pašvaldības bērnudārzos pēc iespējas tuvāk
dzīvesvietai vai adekvātu kompensāciju.
• Internetā sniegsim informāciju par
rindām pirmskolas izglītības iestādēs.
• Finansiāli atbalstīsim novada pašdarbības kolektīvus,
sportistus, kultūras un
sporta pasākumus.
• Organizēsim izzinošas un izglītojošas
vasaras nometnes novada bērniem un jauniešiem. • Rūpēsimies
par apkārtējās vides un
dzīves kvalitātes uzlabošanu, lai mūsu bērni
augtu drošā, sakoptā un
veselīgā vidē: - novada
ciemos labiekārtosim
bērnu spēļlaukumus un
aktīvās atpūtas vietas,
- īpašu vērību pievērsīsim vidi degradējošu
objektu sakārtošanai.
Mūsu redzējums – videi draudzīgs un sakārtots novads.
ATBILDĪGA
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA POLITIKA

• Pārskatīsim nekustamā īpašuma atlaižu
piemērošanu, novēršot
novadā dzīvojošo iedzīvotāju diskrimināciju.
• Samazināsim nekustamā īpašuma nodokļus
pastāvīgajiem
novada iedzīvotājiem,
īpaši senioriem.
• Veicināsim uzņēmējdarbību, izstrādājot
pārdomātu nekustamā
īpašuma nodokļa atlaižu
sistēmu novadā.
SABIEDRISKĀ
KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
• Izveidosim videonovērošanas sistēmu
novada ciemos un infrastruktūras objektos.
• Stiprināsim pašvaldības policijas kapacitāti, organizēsim regulāras
patrulēšanas
novada
ciemos, pie izglītības iestādēm, izklaides pasākumos un atpūtas objektu
apkārtnē.
SOCIĀLĀ POLITIKA
UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
• Materiāli atbalstīsim seniorus, cilvēkus
ar īpašām vajadzībām,
politiski
represētos,
daudzbērnu ģimenes un
maznodrošinātos.
• Paplašināsim fizio-

terapijas pakalpojumu
pieejamību novada doktorātā.
• Uzlabosim SAC
“Zemgale” iemītnieku
dzīves apstākļus, veicot
iekštelpu remontu un
paplašinot brīvā laika
pavadīšanas iespējas.
•
Nodrošināsim
novada iedzīvotājiem
izmantot pašvaldības
iestāžu sniegtos pakalpojumus un infrastruktūru uz atvieglotiem nosacījumiem.
LABA PĀRVALDĪBA
NOVADĀ
• Uzklausot iedzīvotāju viedokļus lemsim par novada attīstības prioritātēm gan
par konkrētajā vietā
veicamo.
• Regulāri publicēsim informāciju par
pašvaldības budžeta
līdzekļu izlietojumu.
• Uzlabosim pašvaldību
iepirkumu
procesa caurspīdīgumu nosakot, ka piedāvājumu atvēršanas
sēdēm jābūt atklātām.
• Veidosim sabalansētu budžetu, kurā
galvenās prioritātes
būs izvirzīta izglītība
un pārdomātas investīcijas novada infrastruktūrā.

* Priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegtajā redakcijā.”Ozolnieku Avīze” neatbild par iesniegto materiālu saturu un pareizrakstību.
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ziņojumu dēlis

Sveicam jūnija jubilārus!
Šī diena lai Tev
skaistāka par
citām,
Šī diena tikai reizi
gadā aust,
Lai pietiek spēka
katram dzīves
rītam,
Lai katrs rīts kā
skaisti ziedi
plaukst!.

Vladislavs Vanags
Anna Kaļva		
Aleksejs Kozirkovs
Vera Folomejeva		
Aina Kesmina		
Ojārs Leinerts		
Vladimir Mishin		
Varvara Paškova		
Valentīns Percovs
Antoņina Timofejeva
Sofija Laskeviča		
Jekaterina Miķelsone
Melita Kalēja		
Boriss Kolosovs		
Jons Žukaitis		
Juris Silamiķelis		
Nellija Blekte		
Vera Bruncvika		

90
85
85
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75

23.jūnijā no plkst.21:00 līdz 4:00
Līgojam Ānē!

Ozolnieku Tautas nams
jūnijā ielūdz
No 20. maija līdz 30. jūnijam Kristapa Grasmaņa fotogrāfijas izstādē “Izgaršo
pasauli sajūtās un krāsās”.
2. jūnijā plkst. 19:00 Ozolnieku Tautas nama vokālā ansambļa “Procesā” koncerts “Lidojumam labvēlīgs laiks”. Ieeja bez maksas.
5. jūnijā plkst. 18:00 Muzikālā teātra “Nianse” un bēbīšu skolas “Mazulis”
koncerts “Mīļdziesmiņa vasarai”. Ieeja bez maksas.
23. jūnijā Līgosim Ozolnieku Jāņu pļaviņā! Plkst. 21:00 Dziesmas un dejas
kopā ar “Rīgas Danču klubu”. Plkst. 22:30 – 04:00 Zaļumballe ar grupu “Teacher’s ”.
Darbosies Jāņu bufetīte!

Cienījamie Ozolnieku novada iedzīvotāji!

Šogad atkal vasaras viducī 22. jūlijā septītos Ozolnieku novada svētkus
„Ar saknēm novadā” svinēsim pie Ozolnieku ezera! Aicinām iestādes,
uzņēmumus, kolektīvus un ģimenes ieplānot šo sestdienu kopīgai atpūtai.
Svētku programmā –aktivitātes uz ūdens, izklaides un atrakcijas bērniem
un jauniešiem. Muzicēs Mārtiņš Jātnieks ar grupu, pūtēju orķestris “Zelmeri
Pro” ar Ati Auzānu, grupa “Dandy Deluxe” ar Normundu Rutuli u.c. Pusnaktī
pārsteigums - uguns skulptūras un svētku salūts! Baudīsim svētkus kopā!
Organizators – Ozolnieku novada Kultūras nodaļa T. 26525350, 63050144,
tautasnams@ozolnieki.lv

Deju kolektīva “Čaukstenes” priekšnesumi,
ugunskurs un jautra mūzika līdz rīta gaismai!

Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrības
VASARAS SAULGRIEŽU PASĀKUMS

2017. gada 17. un 18. jūnijā Ozolnieku novada, Cenu pagasta “Caunītēs”.
Gaidīsim esošās un topošās novada daudzbērnu ģimenes!
Līdzi ņemsim teltis, laika apstākļiem atbilstošu apģērbu, klēpi ar Jāņu
zālēm un cienastu.
Pieteikšanās pasākumam: daudzberni@ozolnieki.lv līdz 14.06.2017

MAINĪJUŠIES PIEŅEMŠANAS LAIK I

Ozolnieku Mūzikas
skolas 10 gadu
jubilejas svinības
7. jūnijā
 plkst.15.00 svinīgajā sēdē
skola pateiksies pedagogiem,
skolas darbiniekiem un
atbalstītājiem
 plkst. 17.00 muzicēs audzēkņi,
absolventi un pedagogi.

Informējam, ka SIA “Beires prakse” un “Marutas
Seržānes ģimenes ārsta prakse” no 18.aprīļa
atrodas jaunās telpās Skolas ielā 6a, Ozolniekos,
blakus ”Ozolnieku aptiekai”.
Dr. Marutas Seržānes pieņemšanas laiki un
prakses darba laiki nav mainījušies, bet Dr.
Evelīnai Beirei ir mainījušies pieņemšanas laiki.
Visu Ozolnieku novada ārstu pieņemšanas laiki ir
atrodami pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.
lv sadaļā- Sabiedrība-noderīga informācija.
ĢIMENES ĀRSTE EVELĪNA BEIRE
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

Akūtā stunda
Pēc pieraksta
Akūtā stunda
Pēc pieraksta
Akūtā stunda
Pēc pieraksta
Veselie zīdaiņi
Akūtā stunda
Akūtā stunda
Pēc pieraksta

8:00 – 09:00
09:00 – 13:00
15:00 – 16:00
16:00 – 20:00
8:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 14:00
15:00 – 16:00
8:00 – 09:00
09:00 – 13:00

LĪGO SVĒTKI SALGALES PAGASTĀ

ĀRSTA PALĪGS
DIĀNA LĪGOTĀJA
12:00 – 16:00
11:00 – 15:00
10:00 – 16:00
16:00 - 19:00

 19.jūnijā no plkst.16.00 -18.00 Garozas Pakalpojumu
centrā “ Eži’ 2.stāvā aicinām uz kļavu lapu cepuru darināšanas
nodarbībām.
Līdzi ņemam 150 kļavu lapas ar kātiņiem.
 23.jūnijā Garozā pie Pakalpojumu centra “ Eži”.
No plkst.16.00 - 19.00 kopīgi pīsim Jāņu vainagus. Līdzi
ņemam pļavu ziedus un ozolu zarus.
 No plkst.19.30 līdz 21.00 Joku spēle “Barona Minhauzena
mantojums” 2 daļās ar skatītāju iesaistīšanos.
 Līgu un Jāņu sveikšana.
 Plkst.22.00 Jāņu ugunskura iedegšana.
 Līgosim zaļumballē no plkst.21.30 līdz 4.00.
 Spēlēs grupa “Tandēms trijatā”. Būs nojumes un galdiņi,
līdzi ņemsim cienastu un Jāņu dziesmas.

12:00 – 14:00

Ozolnieku Sporta centra pasākumi jūniJĀ
Datums
4.jūnijā
4.jūnijā
7.,14.,21.,28. jūnijā
17.jūnijā

Plkst.
11.00
11.00
18.00
11.00

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA
JAUNIEŠUS PIETEIKTIES DALĪBAI STARPTAUTISKĀS
APMĀCĪBĀS ITĀLIJĀ
“eMovie LAB – Giochi di Cinema
Senza Frontiere a Casalborgone”
Ja esi 18-25 gadus vecs, Tevi interesē audiovizuālā mediju
māksla un filmu uzņemšana, vēlies piedalīties ERASMUS+
programmas finansētā projektā un iegūt neformālās izglītības pieredzi, tad piesakies dalībai apmācībās. Apmācības
notiks Itālijā (Casalborgone)
no š.g.10.līdz 18.septembrim.
Pieteikuma anketu un vairāk informācijas par projektu
meklē pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv sadaļā
Sākums/Aktualitātes/Aktualitātes izglītībā
PIETEIKŠANĀS LĪDZ 10.JŪNIJAM!

SPORTA PASĀKUMI
Ozolnieku novada 8.spartakiādes Pludmales volejbols
Garo distanču skriešanas seriāls „IELŪDZ OZOLNIEKI 2017” 3.kārta
Tautas sporta un veselības koptreniņi skriešanā „OZOLNIEKU APĻI 2017”
Ozolnieku novada 8.spartakiādes Mini futbols

Aizsaulē
aizgājuši
Voldemārs Zimoveiskis
Elga Žideļūne
Ausma Dzidra Balode
Edmunds Hmeļņickis

1950
1939
1928
1970

