Kā vēlēsim 6.jūnijā?
Pašvaldību un Eiropas PadoIedzīvotājiem, kuri tiks apmeklēti
mes vēlēšanas notiks vienlaicīgi mājās, lūgums sameklēt pases sav6.jūnijā.
laicīgi.
Vēlētāju ievērībai: jums tiks izNo 3. līdz 5.jūnijam vēlēšanu iecir- sniegtas divu krāsu vēlēšanu zīmes:
kņos notiks iepriekšēja balsošana.
zilā – EP vēlēšanām, un sarkanā
Vēlētājiem, kuri nevarēs nokļūt – pašvaldību vēlēšanām. Attiecīgās
vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa krāsas aploksnēs jāievieto atbilstošas
dēļ, būs iespēja pieteikt balsošanu pa vēlēšanu zīmes.
tālruni 63050241 6.jūnijā, ne vēlāk par
Vēlēšanu iecirkņi 6.jūnijā būs
plkst.12. Vēlēšanu komisijas pārstāvji atvērti no plkst.7 rītā līdz plkst.10
ieradīsies dzīves vietā pēcpusdien.
vakarā.
Aicinām nepiemirst paņemt
pases!
Vēlēšanu komisija

„Paziņojums par SIA „Ozolnieku KSDU”
siltumenerģijas tarifa projektu, kas aprēķināts
atbilstoši tālāk tabulā norādītajām
dabasgāzes cenām
SIA „Ozolnieku KSDU”, vienotais reģistrācijas Nr.41703003356, juridiskā
adrese Rīgas ielā Nr.23, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, Jelgavas rajons,
LV-3018. 2009.gada 9.aprīlī iesniedza Jelgavas reģionālajam Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram SIA „Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas tarifa projektu. Tarifa
izmaiņas saistītas ar dabasgāzes tirdzniecības cenas samazinājumu.
SIA „Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas tarifs atkarībā no dabasgāzes
tirdzniecības cenas
Dabasgāzes
tirdzniecības
cena
(Ls /tūkst.n.m3
pie faktiskās
siltumspējas)
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175

Dabasgāzes
diferencētais
tirdzniecības
gala tarifs
(Ls /tūkst.n.m3
pie faktiskās
siltumspējas)
141.10
146.10
151.10
156.10
161.10
166.10
171.10
176.10
181.10
186.10
191.10
196.10
201.10
206.10
221.10
216.10
221.10
226.10

Siltumenerģijas
tirdzniecības
tarifs
Ls/Mwh
bez PVN

Pieaugums
pret spēkā
esošo tarifu
(%)

28.26
28.91
29.56
30.21
30.86
31.52
32.17
32.82
33.47
34.12
34.77
35.42
36.07
36.72
37.37
38.02
38.68
39.33

-35.59
-34.12
-32.63
-31.15
-29.67
-28.17
-26.69
-25.21
-23.72
-22.24
-20.76
-19.28
-17.80
-16.32
-14.84
-13.35
-11.85
-10.37

Plānotie siltumenerģijas tarifi stāsies spēkā ar 2009.gada 1.jūniju pēc to
apstiprināšanas Jelgavas RSPR ar Regulatora lēmumu.
SIA „Ozolnieku KSDU” diferencētie siltumenerģijas tarifi atkarībā no
dabasgāzes tirdzniecības cenas no 180-550 Ls/tūkst.n.m3 pie faktiskās
siltumspējas apstiprināti ar Jelgavas reģionālā Sabiedrisko pakalpojumu
regulatora Padomes 2008.gada 26.septembra lēmumu Nr.26 un ir spēkā no
2008.gada 1.novembra.
Lietotāji ar tarifa projekta publiski pieejamo informāciju var iepazīties SIA
„Ozolnieku KSDU” ceturtdienās no pl.13.oo – 17.oo, telefons 63050111 vai
Jelgavas RSPR Uzvaras ielā Nr.8, Jelgavā.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu lietotājs var iesniegt 15
dienu laikā pēc to publicēšanas.

Vēlēšanu iecirkņu
darba laiki
Eiropas Parlamenta un
Pašvaldību vēlēšanām 06.06.2009.
Ozolniekos – Stadiona ielā 10 domes ēkā,
Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
27.05.2009.
28.05.2009.
29.05.2009.
30.05.2009.
31.05.2009.
01.06.2009.
02.06.2009.
03.06.2009.
04.06.2009.
05.06.2009.

no 09.00 – 13.00
no 15.00 – 19.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 17.00 – 20.00
no 09.00 – 12.00
no 10.00 – 16.00

Brankās – Parka ielā 4, Branku pakalpojumu
centra ēkā, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
27.05.2009.
28.05.2009.
29.05.2009.
30.05.2009.
31.05.2009.
01.06.2009.
02.06.2009.
03.06.2009.
04.06.2009.
05.06.2009.

no 09.00 – 13.00
no 15.00 – 19.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 17.00 – 20.00
no 09.00 – 12.00
no 10.00 – 16.00

Ānē – Celtnieku ielā 12B, Ānes kultūras nama ēkā,
Cenu pagasts, Ozolnieku novads
27.05.2009.
28.05.2009.
29.05.2009.
30.05.2009.
31.05.2009.
01.06.2009.
02.06.2009.
03.06.2009.
04.06.2009.
05.06.2009.

no 09.00 – 13.00
no 15.00 – 19.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 17.00 – 20.00
no 09.00 – 12.00
no 10.00 – 16.00

Sidrabenes pagasta padomes ēkā,
«Vīgriezēs», Emburgā
27.05.2009.
28.05.2009.
29.05.2009.
30.05.2009.
31.05.2009.
01.06.2009.
02.06.2009.
03.06.2009.
04.06.2009.
05.06.2009.

no 09.00 – 13.00
no 13.00 – 17.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 09.00 – 13.00
no 17.00 – 20.00
no 09.00 – 12.00
no 10.00 – 16.00
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2009. gada maijs

Novada domes maija sēdē nolēma:
– Apstiprināt Ozolnieku novada
domes 2008.gada publisko pārskatu.
– Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.12/2009 “Grozījumi Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos
Nr.4/2009 “Par Ozolnieku novada
domes budžetu 2009.gadam””.
– Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.6/2009 Grozījumi Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos
Nr.1/2004 „Suņu un kaķu turēšanas
noteikumi Ozolnieku novadā”” :
– Izslēgt noteikumu 4.5.4. punktu:
(4.5. Naudas sods līdz 50 latiem var
piemērot:
4.5.4. ja pavairo un pārdod Pitbulterjera, Argentīnas Doga, Brazīlijas
Fila, Tosa Inu, Amerikas Stafordšīrterjera šķirnes suņus).
Lai izvērtētu SAC “Zemgale” finansiālo situāciju un iespējamo pārņemšanu, Ozolnieku novada dome nolemj
izveidot komisiju sekojošā sastāvā:
Māris Ainārs – Ozolnieku novada
domes priekšsēdētājs
Guntis Rozītis – finansu komitejas
loceklis
Alfrēds Puriņš - finansu komitejas
loceklis
Rasma Skruļa - finansu komitejas
locekle
Jānis Vīgants – Sidrabenes pagasta
padomes priekšsēdētājs
– Sakarā ar Latvijas armijas dižkareivja, Ozolnieku novada iedzīvotāja
ANDREJA MERKUŠEVA bojāeju,
pildot dienesta pienākumus Afganistānā, atbalstīt ģimeni un piešķirt Ls
500 sievai Līnai Merkuševai.
– Segt uzturēšanās izmaksas

pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” bērniem Sabīnei Merkuševai,
dzimušai 2005.gada 14.decembrī un
Jegoram Merkuševam, dzimušam
2005.gada 13.decembrī, līdz 2011.
gada decembrim.
– Apstiprināt Ozolnieku novada domes sociālā dienesta un sociālo lietu
komitejas 2009.gada 27.aprīļa sēdes
protokolu Nr.7 un 2009.gada 29.aprīļa sēdes protokolu Nr.8 un sociālo
jautājumu komitejas sēdes protokolu
Nr.9 no 11.05.2009. par trūcīgas
ģimenes statusa piešķiršanu, sociālo
pabalstu un brīvpusdienu piešķiršanu
Ozolnieku novada maznodrošinātajām
ģimenēm:
– Piešķirt brīvpusdienas, sedzot tās
100 % apmērā diviem skolēniem.
– Segt uzturmaksas atlaides 100%
apmērā Ozolnieku novada četriem
trūcīgo ģimeņu bērniem.
– Piešķirt pabalstus veselības stāvokļa uzlabošanai Ls 435 vienpadsmit
maznodrošinātiem iedzīvotājiem.
– Piešķirt Ls 315 septiņiem aizbildnības bērniem, pamatojoties uz MK
noteikumiem nr.857 „Par sociālajām
garantijām bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem pilngadību sasniegušajiem, turpina mācības
un ir sekmīgi” 31.punktu.
– Ievietot vienu Ozolnieku novada
iedzīvotāju SAC „Zemgale”.
– Piešķirt pabalstu Ls 450 malkas
iegādei četrām maznodrošinātām
ģimenēm.
– Piešķirt pabalstu komunālajiem
maksājumiem Ls 25 mēnesī Ozolnieku novada trūcīgām ģimenēm,
MK noteikumiem Nr. 214, nestrādā-

jošiem pensionāriem un invalīdiem,
kuriem ienākumi mēnesī ir zemāki
par Ls 160, ja šīs personas dzīvo
pašvaldībai piederošā dzīvoklī jeb
dzīvoklis kā īpašums reģistrēts uz
pabalsta prasītāja vārdā, kā arī, ja
nav noslēgts uzturlīgums par aprīli
un maiju Ls 50.
– Piešķirt pabalstu komunālajiem
maksājumiem Ls 12,50 mēnesī
Ozolnieku novada nestrādājošiem
pensionāriem un invalīdiem ,kuriem
ienākumi mēnesī zemāki par Ls
160, bet ja dzīvoklis reģistrēts uz
trešās personas vārdu, tad pabalsts
piešķirams 50% apmērā, par aprīli
un maiju kopā Ls 25.
– Ls 75 ieskaitīt SIA „ĀNE – EP”
kontā
– Ls 50 ieskaitīt SIA „OZOLNIEKU KSDU” kontā
– Ls 500 izmaksāt vienai trūcīgai
ģimenei par maiju un jūniju.
– Pēc LR MK „Noteikumiem Nr.
214 no 18.03.2009., desmit Ozolnieku novada ģimenes tiek atzītās par
trūcīgām .
– Piešķirti GMI pabalsti Ls 790
mēnesī deviņām trūcīgam ģimenēm,
izmaksājot: četrām ģimenēm aprīlī,
maijā un jūnijā un piecām maijā, jūnijā
un jūlijā par kopēju summu Ls 2370,
vienai ģimenei izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgās ģimenes statusam.
– Piešķirts materiāls pabalsts Ls 15
vienai ģimenei pārtikas iegādei.
– Noslēgt līgumu un segt izdevumus par diviem Ozolnieku novada
bērniem Jelgavas rajona bērnu un
ģimeņu atbalsta centram.
– Noteikt Ozolnieku novada pašval-

dībai piederošiem nekustamiem īpašumiem jaunus lietošanas mērķus.
– Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
– Atļaut slēgt pirmsskolas izglītības
iestādi „Bitīte” no 2009.gada 1.jūlija
līdz 3.augustam.
– Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem:
“Lejas Brūveri” un Kalna ceļš 6
(Cenu pag.).
– Atbalstīt Ozolnieku novada ratiņbasketbola izlases spēlētāja piedalīšanos treniņnometnē Cēsīs.
– Atbalstīt novada jaunietes piedalīšanos Pasaules koru olimpiādē
Dienvidkorejā, kura dzied jauniešu
korī „Spīgo”.
– Finansiāli atbalstīt Zemgales
latviešu strēlnieku biedrības rīkoto
pasākumu Svētē 2009.gada 16.maijā,
kas veltīts Pirmajā Pasaules karā
kritušajiem, un piešķirt Ls 50.
– Iznomāt Ozolnieku vidusskolas
sporta zāli un sporta laukumu SELL
studentu spēlēm.
– Izdarīt grozījumus Ozolnieku
novada pašvaldības iestāžu sniegto
pakalpojumu izmaksās 2009.gadā
3. punktā un izteikt to sekojošā redakcijā:
Atrodoties treniņnometnēs virs
5 dienām, atlaide pakalpojumiem
20%.
– Uzdot zemes gabala īpašniekam
SIA „Rumko” nojaukt esošo dzīvojamo ēku un sakopt tai piegulošo
teritoriju desmit darba dienu laikā no
lēmuma spēkā stāšanās.
– Atļaut slēgt pirmsskolas izglītības
iestādi „Saulīte” no 2009.gada 1.jūlija
līdz 9.augustam.

Ozolnieku novada muzejā atklāta
pastāvīgā ekspozīcija
Ozolnieku novada muzeja atklāta pastāvīgā izstāde „Ozolnieku cilvēki pirms 90, 80, 70,
60… gadiem”.
Izstādes aizsākumi bija jau pie
novada infor mācijas centra izveidotās izstādes ar šādu nosaukumu. Tagad materiālu klāsts ir
paplašināts un izvietots stendos.
Pirmais stends stāsta par senākajiem vēsturiskajiem objektiem,
kuri atradušies novada teritorijā
– Ozolmuižu, Cenu muižu, Dalbes
baznīcu, Silgraužu skanstīm un
citiem. Tālāk ekspozīcijā redzams
Ozolnieku pagasta dzīve pēc neatkarīgās L atvijas Republikas
dibināšanas 1918. gadā. Vienā
stendā parādīti Lāčplēša ordeņa
kavalieri, kuri augsto apbalvojumu saņēmuši par Brīvības cīņām
Ozolnieku novada teritorijā. Par
pēckara sabiedrisko un saimniecisko dzīvi stāsta nākamie stendi,
kuros atrodam ziņas par pagasta
valdi, zemnieku saimniecībām,
izglītības un kultūras darbu. Izcelti
sabiedrībā pazīstamie cilvēki, tādi

kā Verners Krastiņš – pazīstams
vieglatlēts L atvijas brīvvalsts
laikā, Aleksandrs Ozoliņš, kurš
dzimis Ozolnieku pagasta „Zapleķos” – pazīstams sabiedriskais
darbinieks 20. gadsimta 20. – 30.
gados, Ansis Frišmanis – saimnieciskais darbinieks, kurš attīstījis
ķieģeļrūpniecību un piedalījies
pir mās L atvijas cukur fabrikas
dibināšanā.
Īpašs stends veltīts staļiniskā
okupācijas režīma represētajiem
Ozolnieku pagasta cilvēkiem un
tiem cilvēkiem, kuri dzīvoja un
strādāja šeit pēc atgriešanās no
izsūtījuma. Stendā izvietota balva, ko saņēmis agrākais Liepājas
sporta kluba „Olimpija” sportists
Osvalds Strazds. Viņš arī bija starp
tiem Ozolnieku cilvēkiem, kuri
saistīti ar dzīvi un darbu šeit pēc
atgriešanās no Sibīrijas ciešanu
ceļiem.
Tālāk mēs izstādē varam redzēt
Ozolnieku un apkārtnes attīstību
pēc tam, kad šeit izvietojās Jelgavas Meliorācijas mašīnu stacija.
Melioratori bija tie, kas vairoja

Ozolnieku slavu Latvijā un citās
zemēs. Īpaši fotogrāfijās un materiālajās liecībās mēs varam skatīt
Ozolnieku melioratoru sasniegumus, kā veidojās Ozolnieku pilsētciemats, un kādās sabiedriskajās
un kultūras aktivitātēs iesaistījās
Ozolnieku iedzīvotāji. Varam skatīt gan darba ikdienu, gan sporta
dzīvi, gan pašdarbības kolektīvu
aktivitātes, gan melioratoru tradīcijas. No priekšmetiem izstādē
skatāmi melioratoru darba rīki,
tajā skaitā vienkausa ekskavatora
makets, un balvas par sasniegumiem Latvijas mērogā un aiz tās
robežām.
Noslēdzošais stends ir tāds, kas
nav saistīts ar vēsturi, bet gan
vairāk mūsdienām pēc valstiskās
neatkarības atjaunošanas 1991.
gadā. Šis stends ir vēl jāpapildina
ar jaunām liecībām par notikumiem, kas veido jaunāko Ozolnieku novada vēstures sadaļu.
Gribu pateikties cilvēkiem, kuri
devuši materiālus muzeja izstādes
veidošanai: Intai Grantai, Arvīdam
C i m m e r m a n i m , Ru t a i Tr i m a l -

niecei, Leonam Lecim, Ilmāram
Jurim Bērziņam, Kārlim Ūderam,
A l f rē d a m P u r i ņ a m , Ro l a n d a m
Baranovskim, Jānim Melderam,
Mārim Bluķim, Pēterim Sprūdam,
Ar vīdam Šūber tam, Rolandam
Arājam, Ritai Baronai. Materiālu
savākšanā lielu palīdzību sniegusi
Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe.
Ceru, ka arī citi Ozolnieku novada
cilvēki atbalstīs tālāku muzeja
veidošanu ar saviem materiāliem.
Ozolnieku novada muzeja tālruni
63085179, adrese: Rīgas iela 29,
LV – 3018, Ozolnieku pagasts,
Ozolnieku novads.
Tālākais uzdevums, kas sagaida
novada muzeju, ir akreditēties
atbilstoši likumdošanai.
Lai to panāktu, ir jāsakārto dokumentācija atbilstoši muzejiem
izvirzītajām prasībām. Ceru, ka ar
pašvaldības un novada iedzīvotāju
aktīvu atbalstu tas izdosies.
Aigars Stillers,
Ozolnieku novada
muzeja vadītājs

2009. gada maijs
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Ozolnieku novada domes vēlēšans
“Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība”,
“Pilsoniskā savienība” Deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(18) 	Dzimis 	Darba vieta 	Amats 	Izglītība
1 Māris Ainārs
1941
Ozolnieku novada dome priekšsēdētājs
augstākā
2 Guntis Rozītis
1948
Latvijas Lauksaimniecības asociētais profesors
augstākā
			
Universitāte
3 Jānis Vīgants
1941
Sidrabenes
priekšsēdētājs
augstākā
			
pagasta padome
4 Maruta Seržāne
1955
M.Seržānes ģimenes
ģimenes ārste
augstākā
			
ārstes privātprakse
5 Alfrēds Puriņš
1944
Latvijas Lauku konsultāciju saimniecības
augstākā
			
un izglītības centrs
nodaļas vadītājs
6 Zeltīte Skrabe
1948
Ozolnieku novada dome sociālais darbinieks
augstākā
7 Ilgvars Lecis
1954
SIA “HCT automotive” direktors
augstākā
8 Dina Štelmahere
1962
Garozas pamatskola
direktore
augstākā
9 Jānis Valerts
1977
SIA “Klintwood”
valdes loceklis
augstākā
10 Pēteris Veļeckis
1953
SIA Latspartaks
direktors
augstākā
11 Aija Ziemeļniece
1955
Latvijas Lauksaimniecības asociētā profesore
augstākā
			
universitāte
12 Inese Kuniga
1970
SIA “Kemira Grow How” tirdzniecības vadtāja
augstākā
				
Baltijas valstīs
13 Anda Silgaile
1972
Salgales pamatskola
skolotāja
augstākā
14 Rita Barona
1959
Ozolnieku novada
vadītāja
augstākā
			
Tautas nams
15 Jānis Ziemelis
1959
Jelgavas Amatu vidusskola pasniedzējs
augstākā
16 Jānis Počs
1977
SIA Konekesko Latvija Lauksaimniecības
				
tehnikas servisa vadītājs augstākā
17 Ņina Freiberga-Ņitavska 1952
Jelgavas rajona sociālās direktores vietniece
augstākā
			
aprūpes centrs “Zemgale”
18 Solvita Saukuma-Kaša 1974
LR Tieslietu ministrija juristkonsulte
augstākā

Priekšvēlēšanu programma
Mūsu programmas pamatā ir CILVĒKS, kas vēlas dzīvot, strādāt atbilstoši savām vajadzībām,
vēlmēm, zināšanām un spējām.
Savu darbu, zināšanas, dzīves pieredzi, labo gribu veltīsim novada ( Cenu, Ozolnieku, Sidrabenes
pagastu) izaugsmei. Mūsu mērķis- saglabāt iepriekšējos gados paveikto un turpināt iesāktos darbus,
strādāt pie nākotnes plāniem.
Esam gatavi uzņemties novada vadību šajā sarežģītajā situācijā, kad daudzas ģimenes nonākušas
grūtībās ražošanas apsīkuma, bezdarba dēļ. Krīzes situācijā , negaidot valdības, Eiropas Savienības
atbalstu, meklēsim iespējas un risinājumus novada iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanai.. Krīze
jāizmanto jaunu iespēju meklēšanai un tikai darot mēs varam paveikt ko vērtīgu.
Mūsu novada galvenā vērtība ir tās CILVĒKI un mūsu darbs tiks veltīts JUMS!
IZGLĪTĪBA
Realizēsim izstrādāto ilgtermiņa novada izglītības attīstības programmu.
Pilnveidosim visu izglītības iestāžu materiālo bāzi atbilstoši attīstības tendencēm, vecāku ieteikumiem un novada finanšu iespējām.
Turpināsim mērķtiecīgu Garozas, Salgales, Teteles pamatskolu un Ozolnieku vidusskolas mācību

Ozolnieku novada domes vēlēšans
“Jaunais laiks” Deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(16) 	Dzimis 	Darba vieta 	Amats 	Izglītība
1 Anita Bībere
1958
Ozolnieku novada dome domes sekretāre
augstākā
2 Andris Ekmanis
1973
Jelgavas reģionālais
galvenais speciālists
augstākā
			
pieaugušo izglītības
			
centrs
3 Edgars Balodis
1960
Ozolnieku novada zemnieku īpašnieks
augstākā
			
saimniecība “Indrāni 1”
4 Inga Bērziņa
1967
Ozolnieku novada
direktora vietniece
augstākā
			
Teteles pamatskola
audzināšanas darbā
5 Dina Tauriņa
1967
Ozolnieku mūzikas skola direktore
augstākā
6 Dace Cabe
1956
Jelgavas 1.sanatorijas
skolotāja
augstākā
			
internātpamatskola
7 Guntars Skrabis
1979
Ozolnieku novada
			
Branku datorcentrs
vadītājs
augstākā
8 Valdis Pavlovskis
1959
Latvijas leļļu teātris
režisors
augstākā
9 Andris Gailis
1967
Sabiedrība ar ierobežotu valdes priekšsēdētājs
augstākā
			
atbildību “Andrea”
vadītājs
augstākā
10 Jānis Vilks
1979
Valsts meža dienesta meža
			
pētīšanas stacija Jelgavas
			
informācijas centrs
11 Diāna Pavlovska
1968
Valsts ieņēmumu dienesta galvenā inspektore
augstākā
			
akcīzes preču pārvalde
12 Oskars Otgons
1989
Latvijas lauksaimniecības students
vidējā
			
universitāte
13 Juris Strēlnieks
1972
Sidrabenes pagasta
pārvaldnieks
vidējā
			
zemnieku saimniecība
			
“Amoliņi”
14 Madars Grasmanis
1978
Latvijas Valsts meži Misas vadītājs
augstākā
			
meža iecirknis
15 Ainars Kozlovs
1957
Sabiedrība ar ierobežotu valdes priekšsēdētājs
vidējā
			
atbildību “Aiko auto”
16 Edgars Barausks
1975
Sabiedrība ar ierobežotu
			
atbildību”Melces”
valdes loceklis
vidējā

Priekšvēlēšanu programma

Partijas Jaunais laiks darbības pamatprincipi ir godīgums, profesionalitāte un atklātība.
Mūsu mērķis ir katrā pašvaldībā nodrošināt godīgu pārvaldi, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem iedzīvotājiem. Mūsu
prioritātes visā Latvijā un katrā pašvaldībā ir saimnieciskās attīstības veicināšana un iedzīvotāju labklājības līmeņa
celšana, piesaistot investīcijas un palielinot pašvaldības budžeta ieņēmumus.
Ozolnieku novada domē turpināsim jau uzsāktos darbus un strādāsim pie pašvaldības nākotnes iecerēm, par
galvenajiem izvirzot iedzīvotāju drošību, sociālos un izglītības jautājumus.
Nodrošināsim visiem novada iedzīvotājiem optimālu sniegto pakalpojumu pieejamību.

procesa kvalitātes uzlabošanu un paplašināšanu, lai nodrošinātu skolēnu apmācību atbilstoši mūsdienu
prasībām.
Izveidosim sabiedriskās interneta pieejas vietas (Emburgā, Garozā, Tetelē), informācijas centrus
( Emburgā, Garozā, Tetelē).
Izmantosim esošo novada izglītības iestāžu mācību bāzes pieaugušo profesionālajai apmācībai un
tālākizglītošanai.
Veicināsim mazpulku, gaidu un skautu darbību novadā.
Izveidosim jauniešu konsultatīvo padomi .
Izveidosim atbalsta sistēmu vietējām jaunatnes organizācijām un jauniešu neformālajām grupām.
Piešķirsim visaktīvākajiem novada studentiem prēmijas vai stipendijas.
Atbalstīsim jauniešu starptautisko sadarbību.
DARBS UN NOVADA SAIMNIECĪBA
Turpināsim darbu pie investīciju piesaistes izglītībai, dabas aizsardzībai, komunālai saimniecībai,
ēku siltināšanai, jaunu darba vietu radīšanai, sociālajai sfērai, ietvju, ielu un ceļu remontiem, ielu
apgaismojuma rekonstrukcijai, kultūrai un sportam.
Aktivizēsim uzņēmēju konsultanta darbu novadā, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību, piesaistot
Eiropas Savienības ( ES) finanses.
Atbalstīsim vietējos uzņēmējus jaunu darba vietu radīšanā.
Realizēsim iesāktos projektus dzeramā ūdens kvalitātes un apgādes sistēmas uzlabošanai novadā
(Ozolnieki, Āne, Brankas, Dalbe, Jaunpēternieki).
Izstrādāsim projektus Garozas un Emburgas ciematu ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcijai.
Strādāsim pie Iecavas upes sakopšanas un ūdens caurteces uzlabošanas.
Iespēju robežās uzraudzīsim meža teritoriju un lauksaimniecības zemju racionālu apsaimniekošanu.
Turpināsim ceļu un ielu uzturēšanu, kā arī jaunu būvēšanu.
Veicināsim transporta pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem.
VESELĪBA, SOCIĀLĀ APRŪPE UN DROŠĪBA
Turpināsim finansiāli un materiāli atbalstīt grūtībās nonākušos vientuļos, slimos, invalīdus,
maznodrošinātos, daudzbērnu ģimenes, politiski represētos, kā arī citus palīdzību gaidošos novada
iedzīvotājus.
Palielināsim pašvaldības finansējumu veselības aprūpei, uzlabosim medicīnas un citu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību novadā. Iespēju robežās finansēsim mūsdienīgas medicīnas aparatūras iegādi novada ārstu vajadzībām.
Veidosim jaunu ģimenes ārsta privātprakses vietu Emburgā.
Uzsāksim sociālās palīdzības centra veidošanu, aprūpei mājās kļūstot par prioritāti.
Izveidosim bērnu dienas centrus (Garozā, Tetelē, Brankās).
Pilnveidosim pašvaldības policijas operatīvo darbību novada teritorijā. Sadarbībā ar Valsts policiju
ierobežosim narkotisko vielu iegādes un lietošanas iespējas novadā, apkarosim nelegālā alkohola
tirdzniecību.
KULTŪRAS UN SPORTA DZĪVES AKTIVIZĒŠNA
Turpināsim darbu pie sporta, atpūtas vietu izveidošanas novadā, pilnveidosim esošās sporta bāzes
(Ānē, Brankās, Emburgā, Garozā, Ozolniekos, Tetelē).
Atbalstīsim baznīcas novadā, turpināsim sadarbību ar reliģiskajām konfesijām, kas darbojas atbilstoši LR likumdošanai.
Turpināsim Ozolnieku tautas nama, Branku, Ānes, Emburgas un Garozas kultūras pasākumu
vietu renovāciju.
Sadarbosimies un finansiāli atbalstīsim pašdarbības kolektīvus, nevalstiskās organizācijas, kas
nodarbojas ar interešu izglītību, kā arī ar sociālā riska grupu bērniem un jauniešiem.
Sniegsim finansiālu atbalstu bērnu, jauniešu un pieaugušo sportistu treniņgrupu uzturēšanai un
dažādošanai, atbalstīsim visu paaudžu sportistu piedalīšanos novada, valsts un cita mēroga sacensībās.
Mēs gribam, varam un esam gatavi strādāt novada attīstībai
Nākotnes redzējums
Ozolnieku novads – izglītības, kultūras un uzņēmējdarbības centrs, kurā iedzīvotājiem ir nodrošināta sociāli
aizsargāta un sakārtota vide.
Sociālā palīdzība
Ozolnieku novada iedzīvotājiem ir iespējas saņemt kvalitatīvus un vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus,
kā arī pieejamu kvalitatīvu medicīnisko aprūpi nepieciešamā apjomā.
-paplašināsim sociālās palīdzības budžetu un veidus pašvaldībā maznodrošinātām ģimenēm, ģimenēm ar bērniem,
invalīdiem, vientuļiem pensionāriem
- pilnveidosim sociālās palīdzības piešķiršanas un lietošanas sistēmu novadā
- iesaistīsim sociālā riska grupas sabiedriskajā darbā
- izveidosim bērnu un pusaudžu dienas centru Brankās
- atgūsim ēku sociālo dzīvokļu ierīkošanai Ozolniekos, izveidosim sociālo pakalpojumu centru Garozā.
Novada saimniecība, infrastruktūra
Novada iedzīvotājiem nodrošināsim iespēju dzīvot sakārtotā vidē ar uzlabotu infrastruktūru un iespēju saņemt
kvalitatīvus komunālos pakalpojumus.
- nodrošināsim labvēlīgu vidi jaunu uzņēmumu ienākšanai novadā, radot labvēlīgus nosacījumus to izvietošanai
- atbalstīsim novada zemnieku saimniecību saglabāšanu un attīstību, piesaistot Eiropas Savienības finanses
- veicināsim vienotu Ozolnieku novada teritorijas attīstību
- turpināsim ielu, ietvju remontdarbus un ielu apgaismojumu rekonstrukcijas darbus Ozolnieku, Branku, Ānes,
Garozas ciemos turpināsim veloceliņu izbūvi Ozolniekos Rīgas ielā, Ānē savienojošu ar Teteles pamatskolu
- uzlabosim lauku ceļu stāvokli visā novadā, veiksim tiltu atjaunošanu pāri Misai un Iecavai
- veicināsim daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas nodošanu māju iedzīvotāju pārziņā.
- turpināsim uzsāktos projektus ar investīciju piesaisti dzeramā ūdens piegādes sistēmu, kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai un attīrīšanas ietaišu ierīkošanai Ozolniekos, Ānē, Dalbē, Brankās, Jaunpēterniekos, Garozā, Emburgā
- nodrošināsim novada iedzīvotājiem iespēju izmantot kvalitatīvus komunālos pakalpojumus
- mazināsim vides piesārņojumu novadā
Izglītība, kultūra, sports
Ozolnieku novads ir tradīcijām bagāts izglītības, kultūras un sporta centrs, kur katrs novada iedzīvotājs var atrast
sev piemērotu brīvā laika pavadīšanas veidu.
- realizēsim novadā izstrādāto izglītības iestāžu attīstības programmu nodrošinot mūsdienīgu skolēnu apmācību
- saglabāsim esošās izglītības iestādes un paplašināsim apmācību programmu klāstu
- izveidosim novada izglītības, kultūras un sporta nodaļu
- radīsim labvēlīgu vidi aizsāktajām sporta un kultūras tradīcijām novadā
- finansiāli atbalstīsim pašdarbības kolektīvus un kultūras masu pasākumus
- labiekārtosim un ierīkosim no jauna sporta objektus Ānes ciemā, Ozolnieku vidusskolā, pie Garozas un Salgales
pamatskolām
- labiekārtosim bērnu rotaļu laukumus pirmsskolas izglītības iestādēs
- paplašināsim mācību telpas mūzikas skolai Ozolniekos
- uzlabosim visu mācību iestāžu materiāli tehnisko bāzi
- atbalstīsim finansējumu piešķiršanu bērnu, jauniešu un pieaugušo sportistu piedalīšanos sporta sacensībās.
Veselības aprūpe, sabiedriskā kārtība
- atbalstīsim finansējumu, lai nodrošinātu veselības aprūpes iestāžu atbilstību mūsdienu prasībām
- uzlabosim pašvaldības policijas operatīvo darbu novadā, aktivizējot patrulēšanu vakara un nakts stundās
- risināsim bērnu drošības jautājumus pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, ieviešot pasākumus, lai kontrolētu
nepiederošu personu iekļūšanu tajās.
Vēlamies un esam gatavi stādāt Ozolnieku novada attīstībai.
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Ozolnieku novada domes vēlēšans
“Tautas partija” Deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(16) 	Dzimis 	Darba vieta 	Amats 	Izglītība
1 Jānis Kažotnieks
1972
Ozolnieku novada dome Izpilddirektors
augstākā
2 Arvīds Šteinbergs
1961
Uzņēmums “Dailes”
Īašnieks/direktors
vidējā
3 Anita Valtere
1953
Sidrabenes
Deputāte
augstākā
			
pagasta padome
4 Ingars Sviklis
1983
A/S “Jungent”
Tirdzniecības pārstāvis augstākā
5 Marita Prohorova
1975
Sidrabenes pagasta padome Bibliotēkas vadītāja
augstākā
6 Edgars Jānis Paulovičs 1958
Jelgavas rajona padome Jaunatnes lietu
augstākā
				
koordinators
7 Jānis Pinnis
1974
SIA “DOKA Latvia”
Valdes loceklis
augstākā
8 Einars Zalcmanis
1965
SIA “AMPLEX”
Valdes loceklis
augstākā
9 Ģirts Neija
1977
SIA “Transimex”
Valdes priekšsēdētājs
augstākā
10 Arnis Buškevics
1969
SIA “AUTOMEDONTS” Valdes loceklis
augstākā
11 Andrejs Tihonovs
1978
SIA “VATLEX”
Īpašnieks/direktors
augstākā
12 Lolita Meinharde
1955
Ozolnieku vidusskola
Ķīmijas skolotāja
augstākā
13 Elmārs Siliņš
1971
SIA “BNT”
Izpilddirektors
vidējā
14 Raitis Priede
1966
SIA “SKAITEKS”
Mērnieks
augstākā
15 Rinalds Ripa
1972
SIA “Kvadro R”
Valdes loceklis
vidējā
16 Guntis Sinkevičs
1978
SIA “LIDO”
Finansists
augstākā

Priekšvēlēšanu programma

Sadarbība, pārmaiņas, izaugsme!
IZGLĪTĪBA
Ozolnieku novada skolām ir jābūt ne tikai tuvākajai, bet arī labākai vietai, kur novada bērniem iegūt
izglītību
• Uzlabot mācību procesa kvalitāti novada skolās, piesaistot speciālistus un izmantojot mūsdienu
tehnoloģijas
• Nodrošināt skolēnu nokļūšanu uz skolu visā novada teritorijā
• Paplašināt Ozolnieku vidusskolu, izveidot novada izglītības procesa attīstības centru, saglabāt
esošās skolas
• Nodrošināt skolēniem veselīgu vidi, piedāvājot bezmaksas pienu, dzeramo ūdeni un vietējo ražotāju
augļus un dārzeņus visās novada skolās
• Paplašināt esošās un uzbūvēt jaunu pirmskolas izglītības iestādi, izmantojot privātās un publiskās
partnerības iespējas
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Ikvienam grūtībās nonākušajam ir jāsajūt pašvaldības atbalsts
• Nodrošināt sociālo pakalpojumu un palīdzības pieejamību iedzīvotāju apkalpošanas centros
• Atbalstīt sociāli neaizsargāto iedzīvotāju grupu iekļaušanos sabiedrībā
• Uzlabot sociāla dienesta darbu, apmierināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju vajadzības
• Organizēt kampaņas skolās, ierobežojot smēķēšanu, alkohola lietošanu un narkomāniju
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
Novada iedzīvotāji ir pelnījuši saņemt kvalitatīvus un mūsdienīgus komunālos pakalpojumus
• Veicināt komunālā dienesta un pašvaldības mērķtiecīgu sadarbību
• Uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti ciemos un turpināt attīstīt centralizēto ūdensapgādi

Ozolnieku novada domes vēlēšans
“SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI”
Deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(16) 	Dzimis 	Darba vieta 	Amats 	Izglītība
1
Dzintars Lagzdiņš
1967
SIA “ Aiguta”
Ģenerāldirektora vietnieks augstākā
2 Arnis Sinkevičs
1965
IK “Finanšu Nams”
īpašnieks
augstākā
3 Irina Strumpe
1955
S.Makļecovas ģimenes ārsta asistents
augstākā
			
ārsta prakse
4 Edgars Valerts
1947
SIA “Rotors”
Valdes priekšsēdētājs
augstākā
5 Aldis Bērziņš
1971
Forbo Flooring
Tirdzniecības
augstākā
			
pārstāvniecība
veicināšanas vadītājs
			
Baltijas valstīs
6 Voldemārs Tūcis
1954
SIA “Konstants”
būvdarbu vadītājs
vidējā
7 Ilze Ungure
1983
Ozolnieku Kultūras nams māksliniece
augstākā
8 Normunds Sergejevs 1971
SIA “Melces”
galdnieks
vidējā
9 Inta Balcere
1962
Garozas pamatskola
Direktores vietniece
augstākā
				
izglītības jomā
10 Aivars Liepiņš
1966
SIA “Serviss AD”
Valdes priekšsēdētājs
vidējā
11 Jānis Teteris
1938
nestrādājošs 		
augstākā
12 Līvija Zelma Liepiņa
1939
nesrādājoša
vidējā
13 Jānis Rimeicāns
1976
SIA “Renzo”
Valdes priekšsēdētājs
augstākā

Priekšvēlēšanu programma
Attīstīta infrastruktūra sakārtotā un drošā vidē.

Mērķis:
Turpināsim aktīvu darbu infrastruktūras sakārtošanā Ozolnieku novadā, rūpēsimies par drošu vidi un
veicināsim novada ekonomisko izaugsmi, radot vislabvēlīgākos nosacījumus uzņēmējdarbībai. Vislielāko
uzmanību veltīsim visu līmeņu izglītībai.
Vide, drošība un uzņēmējdarbība:
- Turpināsim darbu pie Ozolnieku novada apdzīvoto vietu apgaismojuma ierīkošanas un uzlabošanas,
īpašu vērību veltot problemātiskām vietām.
- Sadarbojoties ar pašvaldības policiju un iesaistot novada iedzīvotājus, rūpēsimies par sabiedrisko
kārtību un drošību.
- Organizēsim regulāras teritorijas un infrastruktūras objektu sakopšanas talkas.
- Izvietosim vienota parauga ielu nosaukumu rādītājus, kā arī Ozolnieku novada teritorijā ietilpstošo
pagastu informatīvās kartes.
- Izveidosim novadā „zaļo tirdziņu” un nodrošināsim tā regulāru darbību.
- Atbalstīsim un sekmēsim uzņēmējdarbības attīstību novadā.
Pašvaldības budžets:
- Ievērojot iedzīvotāju intereses, noteiksim budžeta līdzekļu izlietojuma prioritātes, tā panākot novada
iedzīvotāju nodokļu maksātāju līdzekļu racionālu izmantošanu.
- Maksimāli izmantosim Eiropas struktūrfondu sniegtās iespējas dažādu projektu realizēšanā.

• Uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti novadā, sniedzot iedzīvotājiem mūsdienīgu servisu,
ieviešot elektronisko maksājumu sistēmu un nodrošinot kvalitatīvāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsaimniekošanu visā novadā
• Sniegt atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, piedāvājot finansiālu un organizatorisku palīdzību
• Organizēt dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu iedzīvotājiem, nodrošinot juridisku un
organizatorisku atbalstu no pašvaldības
INFRASTRUKTŪRA UN DROŠĪBA
Energoefektivitāte nav tukši vārdi – tā ir sasniedzama nākotne ar taustāmu labumu
• Paaugstināt iedzīvotāju drošību, pastiprinot pašvaldības policijas patruļas un nodrošinot ielu
apgaismojumu ciemos
• Realizēt māju siltināšanas projektus un veicināt atjaunojamo resursu izmantošanu apkures sistēmās,
kā arī izmantot efektīvākas apgaismojuma armatūras ielu apgaismošanā
• Maksimāli piesaistīt ES fondu līdzekļus energoefektivitātes projektiem
• Uzlabot ģimenes ārstu un aptieku pieejamību
• Uzlabot Interneta pakalpojumu pieejamību
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Ozolnieku novada izveidošana ir devusi spēcīgu pamatu turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai
• Organizēt regulāras novada uzņēmēju tikšanās ar pašvaldību ar mērķi vairāk iesaistīt uzņēmējus
lēmumos par novada attīstību
• Izmantot pašvaldībai piederošo zemi uzņēmējdarbības attīstīšanai un kopīgu projektu īstenošanai
• Izveidot novadā Zaļo tirgu, ļaujot vietējiem ražotājiem realizēt, bet novada iedzīvotājiem iegādāties
ekoloģiski tīru produkciju
VIDES AIZSARDZĪBA
Tīrai un sakoptai videi jākļūst par novada vizītkarti
• Izstrādāt sabalansētu teritorijas plānojumu, paredzot saglabāt novadu ekoloģiski tīru un iedzīvotājiem patīkamu
• Nodrošināt saimniecisko notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu novada ciemos, novēršot vides
piesārņojumu
• Ieviest dalīto atkritumu savākšanu un izveidot lapu kompostēšanas poligonu
NOVADA PĀRVALDE
Pašvaldībai ir jāstrādā efektīvi un jābūt brīvi pieejamai visiem novada iedzīvotājiem
• Izveidot vienotu novada pārvaldes modeli, attīstot jaunus un saglabājot esošos iedzīvotāju apkalpošanas centrus
• Nodrošināt vienmērīgu visa novada attīstību, efektīvi izmantojot katra ciema priekšrocības
SPORTS UN KULTŪRA
Ozolnieku novadam ir jākļūst par visas Zemgales sporta un aktīvās atpūtas centru
• Izveidot atpūtas parku ar aktīvās atpūtas iespējām, t.sk. atjaunot BMX trasi un izveidot skeitparku
• Attīstīt sportošanas iespējas visiem novada iedzīvotājiem
• Sniegt atbalstu novada amatieru un profesionālajiem sportistiem
• Veicināt tautas tradīciju uzturēšanu, organizēt tradicionālos gadskārtas pasākumus
• Atbalstīt amatierkolektīvus, radot iedzīvotājiem iespējas piedalīties kultūras dzīves veidošanā
• Uzlabot bibliotēkas pakalpojumu pieejamību ikkatram novada iedzīvotājam, attālākajos ciemos
pievedot grāmatas uz mājām
• Popularizēt Ozolnieku novadu kā lielisku tūrisma un aktīvās atpūtas centru
Pašvaldība un komunālā saimniecība:
- Izmantojot pašvaldības un Eiropas fondu līdzekļus, veicināsim daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšanu Ānē, Aizupēs, Brankās, Emburgā, Garozā, Ozolniekos, būtiski samazinot iedzīvotāju izdevumus par
komunālajiem maksājumiem. Projektu realizēšanā maksimāli iesaistīsim vietējos uzņēmējus.
- Rūpējoties par tīru vidi, pievērsīsim uzmanību atkritumu savākšanai un šķirošanai.
- Atbalstīsim iniciatīvas dzīvokļu īpašnieku un namsaimnieku sabiedrību dibināšanā.
- Pašvaldības lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā nodrošināsim atklātību un caurspīdīgumu, īpašu
uzmanību veltot pašvaldības rīkoto cenu aptauju un konkursu norisēm.
- Samazināsim pašvaldības pārvaldes izdevumus, veicot funkciju auditus.
Sociālā un veselības aprūpe:
- Iespēju robežās atbalstīsim grūtībās nonākušos, vientuļos, slimos pensionārus, invalīdus, politiski
represētos, daudzbērnu ģimenes, sniedzot kā finansiālu, tā materiālu palīdzību.
- Iestāsimies par papildus pabalsta saglabāšanu jaundzimušajiem un vecākiem, kuru bērniem nepietiek
vietas pašvaldības bērnudārzos no novada budžeta līdzekļiem.
- Uzlabosim sadarbību ar sociālās aprūpes centru “Zemgale”, iespēju robežās sniedzot nepieciešamo
palīdzību.
Izglītība
- Nodrošināsim skolas un bērnudārzus ar mūsdienīgiem mācību un metodiskajiem materiāliem.
- Izvērtēsim un atbalstīsim novada iedzīvotāju vēlmi turpināt izglītību, kā arī mūžizglītību, sniedzot
pašvaldības iespējamo atbalstu studijām un interešu grupu izveidei.
- Atbalstīsim skolu pašpārvaldes struktūru darbību un citas novada jauniešu iniciatīvas.
- Gādāsim par bērnudārzu un skolu ēku un pieguļošo teritoriju turpmāku labiekārtošanu.
Kultūra
- Veicināsim Ozolnieku novada tēla atpazīstamību Jelgavas rajonā un Latvijā.
- Rūpēsimies par novada kultūrvēsturisko objektu popularizēšanu.
- Veicināsim dažādu māksliniecisku norišu attīstību un organizēšanu.
- Veicināsim Ozolnieku novada iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos kultūras dzīves pasākumu organizēšanā un norisē.
- Iestāsimies par ģimenisko vērtību stiprināšanu, izmantojot Ozolnieku novada kultūrvidi kā veicinošu faktoru.
- Veicināsim un iespēju robežās atbalstīsim sabiedrisko organizāciju un interešu pulciņu darbību kā
bezmaksas pašizglītošanās veidu.
- Atbalstīsim sadarbību ar Latvijā tradicionālajām reliģiskajām konfesijām(baznīcām).
Sports un aktīvā atpūta
- Atbalstīsim visu gada gājuma cilvēku (prioritāri bērnu, jauniešu un cilvēku ar īpašām vajadzībām)
interesējošo sporta veidu grupu izveidi un darbību.
- Atbalstīsim nodarbošanos ar sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, paredzot tam līdzekļus no
pašvaldības budžeta.
- Organizēsim Ozolnieku novada ziemas un vasaras olimpiskās spēles populārākajos sporta veidos,
atbalstam piesaistot vietējos uzņēmējus.
Informācijas centri un bibliotēkas
- Sekmēsim bibliotēku fondu papildināšanu.
- Uzlabosim un attīstīsim sabiedriskās interneta pieejas vietu darbību, papildinot piedāvājamo
pakalpojumu klāstu.
- Izveidosim tūrisma informācijas centru Ozolniekos, izmantojot esošos resursus.
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Ozolnieku novada domes vēlēšans
Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”
Deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(16) 	Dzimis 	Darba vieta 	Amats 	Izglītība
1 Sandris Miļūns
1971
VJ “Steps”
komercdirektors
pamata
2 Valentīna Miļūne
1939
pensionāre
augstākā
3 Juris Jurkjāns
1961
Zvērinātu advokātu
vadītājs
augstākā
			
birojs “Kapitāls-LV”
4 Vladimirs Jefremovs
1950
Baltijas Starptautiskā
direktors, profesors
augstākā
			
akadēmija, Jelgavas filiāle
5 Artūrs Vardanjans
1984
bezdarbnieks
pamata
6 Ēriks Podaviļņiks
1967
Hokeja klubs “Bokova” menedžeris
augstākā
7 Aļona Šeimane
1983
SIA “MAXIMA” LATVIJA galvenais operātors
vidējā
8 Žanna Kļimčuka
1985
SIA “LDZ CARGO”
tehnoloģiskā cetnra
vidējā
				
operatore
9 Andris Gailišs
1985
SIA “AN&GA”
komercdirektors
vidējā
10 Artūrs Barsegjans
1981
SIA “Tamdemtrans”
autovadītājs
vidējā
11 Kira Šelegovska
1983
SIA VFC Eirofarm
grāmatvede inventarizātore vidējā
12 Inese Ruslevica
1982
Rešetilovs un Co IK
ārējo sakaru koordinētāja augstākā

Priekšvēlēšanu programma

Mēs, politiskā apvienība ,,Saskaņas centrs”, uzskatām, ka šobrīd Latvijā izveidot labklājības sabiedrību
spēs tikai politika, kas balstīta uz kreisajām - sociāldemokrātiskām pamatvērtībām. Brīdī, kad krīze
pārmaiņas padarījusi par neizbēgamām, mums ir jāpārveido sava valsts un jālabo kļūdas, kuras pieļāvusi
sociāli bezatbildīga saimniekošana. Jāsāk pašvaldībās.
PPA ,,SC” ir gatava uzņemties atbildību, kļūstot par noteicošo spēku Latvijas pašvaldībās šajā
ekonomiski sarežģītajā laikā.
Uzņēmējiem - veicinošs atbalsts
Mēs esam gatavi uzklausīt un novērtēt jebkuru priekšlikumu no novada iedzīvotāju puses.
Nepieciešams radīt darbavietas Ozolnieku novadā, radot iedzīvotājiem iespēju nopelnīt nepieciešamos
naudas līdzekļus.
Mūsu novadā ir plašas iespējas lauksaimniecības, zemnieku saimniecību un lauku tūrisma attīstībai,
kuras nepieciešams pareizi izmantot.
Mūsu vadības princips - meklēt iespējas veicināt attīstību, nevis aizliegt.

Ozolnieku novada domes vēlēšans
Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK,
Partija “Visu Latvijai!”
Deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(16) 	Dzimis 	Darba vieta 	Amats 	Izglītība
1 Oskars Bērziņš
1968
Zemgales veselības centrs ārsts
augstākā
2 Ivars Spirģis
1950
bezdarbnieks 		
augstākā
3 Marita Krūskopa
1968
Ozolnieku novada
vadītājas vietniece
augstākā
			
dzimtsarakstu nodaļa
4 Arvīds Račinskis
1959
Sidrabenes pagasta
būvvaldes vadītājs,
augstākā
			
padome, būvvalde
arhitekts
5 Gints Grīnvalds
1971
z.s. “Ausmas”
īpašnieks, uzņēmējs
vidējā
6 Rodijs Trankalis
1969
SIA “Jelgavas tipogrāfija” valdes loceklis
augstākā
7 Anete Labanovska
1985
SIA “Magnet Media”
Klientu menedžere,
augstākā
				
mediju plānotāja
8 Osvalds Strazds
1959
SIA “O.S. Serviss”
valdes loceklis
vidējā
9 Iveta Eglija
1974
AS “LATVENERGO”
vecākais grāmatvedis
augstākā
10 Uldis Ripa
1957
SIA “Jelgavas tirgus”
apsardzes darbinieks
vidējā
11 Ilze Krišjāne
1952
Pirmskolas izglītības
pirmskolas skolotāja
augstākā
			
iestāde “Bitīte”
12 Māra Ruhmane
1957
Jelgavas reģionālā
vecākā eksperte
augstākā
			
vides pārvalde
atļauju daļ
13 Jānis Auziņš
1946
SIA “BVP”
valdes loceklis
augstākā
14 Jānis Apeinis
1961
A/S “T-Hromets”
direktors
augstākā

Priekšvēlēšanu programma

Latvijai jāsākas ar latvisku, radošu, pārtikušu un sakārtotu jebkuru Latvijas pilsētu vai novadu.
Uzņēmējdarbībai atvērta un turīga Latvija top ne tikai valsts programmās un nodokļu sistēmā, bet arī
cilvēku uzņēmību veicinošās, iedzīvotāju interesēm atvērtās, zinošās, profesionālās un gudrās pašvaldībās.
Mūsu mērķis ir panākt, lai tāds var kļūt arī Ozolnieku novads.
Jaunās Pašvaldības uzdevums ir uzlabot:
1. Iedzīvotāju interešu kvalitatīvu nodrošināšanu:
– rūpēties par iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, kā arī latviskas
vides saglabāšana un veicināšanu.
– izstrādāt sociālās palīdzības un veselības aprūpes prioritātes un sistēmu, rūpējoties kā par pensionāriem, mazturīgajiem, invalīdiem, represētajiem, tā arī par jaunajām un daudzbērnu ģimenēm Atbalstīt
finansējumu ne tikai sociālo un veselības problēmu seku likvidēšanai, bet arī to cēloņu novēršanai.
– veicināt cilvēkresursu attīstību un rūpēties par darba spēka neaizplūšanu no Latvijas, aktīvi izmantojot Eiropas savienības programmas;
– sniegt bezdarbniekiem psiholoģisku atbalstu un profesionālu informāciju, palīdzēt apzināt savas
spējas un varēšanu, iedrošināt tās izmantot privātas saimnieciskās darbības uzsākšanai;
– izstrādāt pašvaldības programmas bezdarbnieku un pensionāru nodarbinātībai novada vides sakārtošanā. Izmantojot Eiropas sociālā fonda un citu programmu finansējumu, cilvēkus ar īpašām vajadzībām
iekļaut pašvaldību, uzņēmumu un iestāžu darbā, veicinot tiem neatkarīgas dzīves iespējas;
– uzlabot vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un veicināt veciem ļaudīm draudzīgas vides
radīšanu pašvaldībā, pašvaldības uzņēmumos un iestādēs, izmantojot Eiropas Sociālā fonda atbalstu;
– atbalstīt izglītības darbu, prēmējot izglītības darbiniekus, izsniedzot pabalstus mācību grāmatu un
citu skolas piederumu iegādei. Materiāli stimulēt skolu, novadpētniecības darbu un interešu izglītības
piedāvājuma paplašināšanu (korus, deju kolektīvus, pūtēju orķestrus, lietišķās mākslas pulciņus u.c.);
– nodrošināt izglītības pieejamību.
2. Attieksmi pret vidi, kurā dzīvojam, strādājam, mācamies un atpūšamies:
– atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas, kapitālo remontu un energoefektivitātes

Nepieciešams atvieglot administratīvos saskaņojumus Ozolnieku novadā.
Pārskatot Ozolnieku novada budžetu iespēju robežās samazināsim nodevas, pašvaldību pakalpojumu
maksas un pašvaldību nekustamā īpašuma nomas maksu.
Veicināsim privāti sabiedrisko partnerību.
Ipaša priekšrocība uzņēmējdarbības attīstībai, Ozolnieku novads atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā
– starp Jelgavas un Rīgas pilsētām. Cauri novada teritorijai ved nozīmīgi autoceļi, šķērso dzelzceļa
līnija.
Pašvaldību iedzīvotājiem - sociālā palīdzība, skolas un drošība
Ekonomiskās krīzes laikā ir jomas, kurām noteikti jāpaliek prioritārām. Tā ir sociālā palīdzība Ozolnieku
novada iedzīvotājiem, izdevumi skolām un bērnudārziem, kā arī drošībai. Ozolnieku novada vadībai ir
jārealizē sociāli atbildīga pilsētas budžeta plānošana.
Nepieļausim sociālā atbalsta izdevumu samazināšanu un iespēju robežās padarīsim palīdzības saņemšanu vienkāršāku un efektīvāku, medicīnisko aprūpi labāk pieejamu.
Iespēju robežās padarīsim sabiedriskos pakalpojumus pieejamākus vidējam iedzīvotājam, uzlabosim
sabiedrības informētības līmeni.
Ozolnieku novadā nepieciešams optimizēt skolu tīklu, saglabājot izglītības pieejamību un kvalitāti.
Sadarbosimies ar lokāliem uzņēmējiem tālākai studentu darbiekārtošanai.
Centīsimies materiāli atbalstīt politiski represētos, slimos, invalīdus, maznodrošinātos,
daudzbērnu ģimenes, kā arī citus palīdzību gaidošos novada iedzīvotājus. Īpašu uzmanību
veltīsim Ozolnieku novada pensionāru velmēm un priekšlikumiem, iespēju robežās īstenosim
šos priekšlikumus.
Ozolnieku novadā Pašvaldības policijai jākļūst par reālu garantu iedzīvotāju drošībai.
Mājokļi – pieejami
Ozolnieku novadā ir nepieciešama lētu pašvaldības dzīvokļu būvniecība, kuru finansējumu pieprasīsim
no Eiropas Savienības fondu resursiem. Kontrolēsim cenu un tarifu atbilstību faktiskajām izmaksām.
Piesaistīsim Eiropas Savienības fondu resursus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai un
siltināšanai.
Cīnīsimies par to, lai ģimenes ar bērniem nepaliktu bez pajumtes.
Iespēju robežās palīdzēsim privatizētu dzīvokļu īpašnieku apvienībām kļūt par sava īpašuma efektīviem saimniekiem.
Centīsimies atjaunot un nomainīt Ozolnieku novadā nepieciešamos ūdens vadus, kanalizācijas caurules, sakopsim novada ceļus un apgaismojumu.
Saskaņā – kopā pret krīzi
Visu Ozolnieku novada iedzīvotāju kopīgam darbam sava un savas pašvaldības labā neatkarīgi no
etniskās piederības un valodas jākļūst par pamatu krīzes pārvarēšanai.
pasākumu veikšanu, piesaistot pašvaldības, valsts un ES fondu līdzekļus
– piesaistīt pašvaldības, valsts un ES fondu līdzekļus komunālo pakalpojumu infrastruktūras un
inženiertehnisko komunikāciju attīstībai;
– nodrošināt dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši standartiem;
– uzlabot ielu un ceļu segumu stāvokli;
– nodrošināt apvienotā novada teritorijas plānojumu pārskatīšanu un precizēšanu, ņemot vērā un
respektējot sabiedrības viedokli;
– uzlabot pašvaldības policijas darbu.
– veicināt, atbalstīt un kontrolēt novada teritorijas, ciemu un apdzīvotu vietu apzaļumošanu, sakārtošanu un uzturēšanu;
– atbalstīt vēstures un kultūras pieminekļu sakopšanu;
3. Uzņēmēju interešu pārstāvēšanu un investīciju piesaisti:
– apzināt un plānot iespējamo teritorijas ekonomisko attīstību, investīciju piesaisti, kas radītu jaunas
darbavietas, stabilizētu un attīstītu ekonomisko situāciju novadā, veicinātu uzņēmējdarbību, tādējādi,
nodrošinot panākumus novada izaugsmei;
– izveidot struktūru, kas atbildēs par uzņēmējdarbības attīstību novadā;
– novērst administratīvos šķēršļus uzņēmējdarbības sākšanai un veikšanai;
4. Pārvaldes struktūru un tās darbu:
– izveidot un nostiprināt profesionālu un kompetentu pašvaldības aparātu, izmantojot un uzlabojot
esošo struktūru;
– nodrošināt skaidru noteikumu un standartu ievērošanu kā budžeta veidošanas, tā arī tā administrēšanas procesā;
– nodrošināt atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, t.sk. publicēt internetā pilnu pašvaldības
budžeta atšifrējumu;
– garantēt taisnīgu jebkuru pašvaldībā īstenojamo pārvaldes procesu norises;
– nodrošināt korespondences un rakstisku sūdzību iedziļinātu izvērtēšanu;
Labas pārvaldības rezultātā tiks nodrošināta uzticība vietējai varai un valsts pārvaldei kopumā.

Bibliotēkā automatizēta grāmatu izsniegšana
Ozolnieku bibliotēkā uzsākta
automatizēta grāmatu izsniegšana/ saņemšana. Tas ir loģisks
solis bibliotēkas attīstībā, jo
patstāvīgs savas bibliotēkas
elektroniskais katalogs uzsākts
veidot jau 2002. gadā.
Automatizēta izsniegšana izpaužas
tā, ka, saņemot grāmatu, ar svītrkodu
skeneri tiek nolasīts konkrētās grāmatas svītrkods un grāmatas eksemplārs
elektroniskajā datubāzē tiek piesaistīts
konkrētam reģistrētam lasītājam. Līdz
ar to viss bibliotēkas krājums, lasītāji,
grāmatu plūsma pārskatāma ar dažiem
„peles” klikšķiem elektroniski. Lai tas
būtu iespējams, ir ieguldīts profesionālu darbinieku 6 gadu darbs.
Šajā laikā ir izveidota internetā pieejama Ozolnieku bibliotēkas datubāze,
kurā ievadīts ap 11 tūkst. grāmatu

aprakstu, ievadītas ziņas par gandrīz
tūkstoti lasītājiem. Elektroniskais
katalogs piedāvā interesentiem meklēt grāmatas pēc dažādiem kritērijiem – grāmatas autora, nosaukuma,
izdošanas gada, sērijas, izdevniecības
u.c. kritērijiem. Tagad bibliotēkas
autorizētie lietotāji jebkurā diennakts
laikā var pasūtīt un rezervēt sev nepieciešamo eksemplāru. Ozolnieku
bibliotēkas elektroniskajā katalogā ir
tādas pašas iespējas kā lielāko Latvijas
bibliotēku katalogos.
Sava autonoma elektroniskā kataloga izveidošana un uzturēšana vietējas
nozīmes bibliotēkai ir liels izaicinājums un inovācija, jo šādas datubāzes
Latvijā ir visām reģionu galvenajām
bibliotēkām un vēl dažām pilsētu
bibliotēkām.
Bibliotēkas vadītāja
Ingrīda Krieķe
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Ozolnieku novada domes vēlēšans
Partija “LPP/LC”
Deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(16) 	Dzimis 	Darba vieta 	Amats 	Izglītība
1 Rasma Skruļa
1954
Ozolnieku vidusskola
pedagogs
augstākā
2 Zigmārs Babčuks
1967
SIA “L - sports”
valdes loceklis
augstākā
3 Gundars Liepa
1962
Sidrabenes un
lauku attīstības
vidējā
			
Ozolnieku novads
speciālists
4 Imants Stepēns
1947
P/m saimniecības
saimnieks īpašnieks
augstākā
			
“Āboliņi”
5 Aija Vērniece
1965
Teteles pamatskola
skolotāja
augstākā
6 Jānis Golubevs
1974
VAS “Ceļu Satiksmes
Juridiskās daļas
augstākā
			
Drošības Direkcija”
priekšnieka vietnieks
7 Igors Baimanovs
1968
SIA “Zemgales ceļu būve” valdes loceklis
vidējā
8 Irēna Rituma
1961
Ģimenes ārsta
feldšere
augstākā
			
prakse Ozolniekos
9 Dace Liepiņa
1964
SIA “G.R.B. investīcijas” valdes locekle
augstākā
10 Kaspars Siļķe
1970
SIA “ZOO Centrs”
Valdes priekšsēdētājs
augstākā
11 Dmitrijs Kačanovs
1981
Zv. Advokāta
Advokāta palīgs
augstākā
			
D.Neiberga birojs
12 Aigars Grīnfelds
1974
SIA “ARE Mežs”
rīkotājdirektors
vidējā
13 Edgars Buncis
1975
SIA “Arēna Rīga”
direktors
augstākā
14 Aina Ābola
1953
AAS “Balva”
apdrošināšanas speciālists vidējā
15 Maija Krīviņa
1983
Studente
augstākā
16 Jānis Leja
1956
SIA Izdevniecība Avots direktors
augstākā

Priekšvēlēšanu programma

Ozolnieku novadā ir mūsu saknes - ģimene, mājas un darbs!
Mēs aicinām vienoties par demokrātiskāku un atvērtāku politiku Novadā, ar mērķi atbalstīt ikvienu
ģimeni, saglabāt esošās un radīt jaunas darbavietas, izveidojot Novadu kā drošu, sakārtotu un skaistu
dzīves vidi!
DARBS
1. Lēmumu pieņemšanā kā noteicošo ieviesīsim „Apaļā galda” diskusiju principu.
2. Samazināsim siltuma tarifus, kas nodrošinās konkurētspējīgus apstākļus uzņēmējiem un samazinās
izmaksas iedzīvotājiem.
3. Maksimāli piesaistīsim ES struktūrfondu finansējumu un ārvalstu investīcijas, nodrošinot Pašvaldības līdzfinansējumu, infrastruktūras objektu (ūdensvads, kanalizācijas tīkli, ceļi un ielas, telefona
sakari un internets) izveidošanā.
4. Nodarbināsim jauniešus vasarā novada sakopšanā, labiekārtošanā un apzaļumošanā.
DROŠĪBA
1. Nodrošināsim sadarbību starp Pašvaldības policiju, Valsts policiju, privātajām apsardzes struktūrām
un Zemessardzi.
2. Palielināsim policijas iecirkņa inspektora pieejamību un atbildību.
SOCIĀLAIS DARBS
1. Nodrošināsim veselības apdrošināšanu pensionāriem ar ienākumiem zem iztikas minimuma.
2. Nodrošināsim vienreizēju pabalstu katram jaundzimušajam novadniekam 100,-LVL apmērā.

Ozolnieku novada domes vēlēšans
“Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija”
Deputātu kandidātu saraksts
Nr Vārds, Uzvārds(16) 	Dzimis 	Darba vieta 	Amats 	Izglītība
1 Rolands Baranovskis
1944
Ozolnieku novada dome Deputāts, sporta
vidējā
				
centra direktors
2 Ervins Vēveris
1981
AAS “Ergo Latvija”
Alternatīvo pārdošanas augstākā
				
kanālu nodaļas vadītājs
3 Agnese Ditke
1982
A/S “VIRŠI-A”
Sabiedrisko attiecību
augstākā
				
speciāliste
4 Ingrīda Mutjanko
1961
Rīgas pašvaldības
Departamenta vadītāja
augstākā
			
aģentūra “Rīgas mājoklis”
5 Māris Balodis
1950
SIA “Zemgales
Darbu vadītājs
vidējā
			
meliorācija”
6 Igors Orlovs
1978
SIA “Airons”
Valdes loceklis
pamata
7 Anita Gulbe
1955
Bez darba
augstākā
8 Kaspars Balodis
1980
SIA “Jelgavas mēbeles” Projektu vadītājs
augstākā
9 Inga Gaišonoka
1963
Valsts zemes dienesta
Juriste
augstākā
			
Zemgales reģionālā nodaļa
10 Ainārs Tračums
1969
SIA “TLL”
Valdes loceklis
augstākā

Priekšvēlēšanu programma
Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) mērķis ir izveidot uz demokrātijas ideāliem balstītu
sabiedrību, kas katram cilvēkam sniedz brīvību, vienlīdzīgas iespējas un solidaritāti.
Sociāldemokrāti iestājas par vienlīdzīgām tiesībām uz izglītību, darbu, medicīnisko aprūpi, pajumti, sociālo
palīdzību, kultūru un atpūtu, kā arī tehnoloģijām un informāciju, neatkarīgi no indivīda sociālās izcelsmes un
piederības.
Strādājot Ozonieku novada domē, savu darbību balstīsim uz atklātības un godīguma principiem, nodrošinot
iedzīvotājiem regulāru informāciju par pašvaldības finansiālo un saimniecisko darbību, kā arī pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem.
Mūsu prioritātes ir veicināt novada ekonomiskās situācijas stabilitāti un iedzīvotāju labklājības līmeņa saglabāšanu, veidojot novadā labvēlīgu mikroklimatu un dzīvei pievilcīgus apstākļus.
EKONOMIKA, NOVADA ATTĪSTĪBA
· veiksim aktīvu iedzīvotāju informēšanas darbu par ēku siltināšanas nepieciešamību un ieguvumiem, kā arī
sniegsim konsultācijas un praktisku palīdzību novada iedzīvotājiem ES līdzekļu piesaistes procesā ēku siltināšanas
projektu realizācijai
· ar savu darbību panāksim, lai visa novada teritorija un arī maznozīmīgās ielas būtu savlaicīgi savestas kārtībā
un regulāri apsaimniekotas, turpināsim darbu pie ceļu un ielu stāvokļa uzlabošanas Ozolnieku novada teritorijā,
piesaistot papildu finansējumu no ES struktūrfondu līdzekļiem
· aktīvi risināsim jautājumus ielu apgaismojuma ierīkošanai jaunās apdzīvotās vietās, lai uzlabotu iedzīvotāju

3. Attīstīsim Sociālo māju Garozā.
4. Atbalstīsim sadzīves pakalpojumu centra (pirts, veļas mazgātuve, frizētava) izveidošanu Ānē.
IZGLĪTĪBA
1. Ieviesīsim peldēšanas kursu kā obligāto nodarbību visiem 1. un 2.klases skolniekiem.
2. Organizēsim „skolnieku autobusus” novadā.
3. Saglabāsim esošās izglītības iestādes novadā, labiekārtojot to teritoriju un nodrošinot mediķu un
sociālo darbinieku pieejamību.
4. Labiekārtosim Salgales un Teteles pamatskolu stadionus.
5. Organizēsim kopīgus izglītojošus, izklaides un sporta pasākumus starp novada skolām.
KULTŪRA
1. Organizēsim ikgadējus Novada svētkus .
2. Atbalstīsim novada iedzīvotāju nodarbošanos mākslinieciskajā pašdarbībā.
VESELĪBA UN SPORTS
1. Uzbūvēsim Ozolniekos peldbaseinu.
2. Atjaunosim tradīciju rīkot plašus vasaras sporta svētkus starp novada iedzīvotājiem.
3. Atjaunosim un izgaismosim Veselības taku un Slēpošanas trasi .
4. Piesaistīsim profesionālus sportistus un trenerus jauno sportistu apmācībai.
5. Nodrošināsim, ka stadions un sporta nams Ozolniekos ir pieejams novadniekiem.
6. Atbalstīsim sporta novirziena klašu izveidi novada skolās.
7. Atbalstīt daudzbērnu ģimenes pašvaldības finansētos sporta, kultūras un interešu pulciņos.
NOVADA ATTĪSTĪBA
1. Nodrošināsim Ozolniekos Skolas ielas kapitālo remontu.
2. Panāksim „guļošo policistu” izvietošanu uz pašvaldības ielām blīvi apdzīvotu vietu, sabiedrisko
iestāžu, bērnudārzu un skolu tuvumā.
3. Panāksim daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanu, ierīkojot autostāvvietas un atpūtas
laukumus.
4. Veiksim kompleksu ,daudzdzīvokļu ēkās nolietoto, ūdens un kanalizācijas centrālo stāvvadu
nomaiņu.
5. Veiksim Iecavas upes attīrīšanu no kritušajiem kokiem.
6. Attīstīsim Ozolnieku novadu kā tūrismam (apskates objekti) un uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi.
7. Panāksim Ozolnieku ezera rūpīgu apsaimniekošanu, ierīkosim peldvietas Iecavas un Garozas
upēs.
8. Modernizēsim attīrīšanas iekārtas un uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti visā novadā.
9. Atjaunosim Trošu tiltu pār Iecavas upi, izveidosim velosipēdistu un pastaigu takas novadnieku
un tūristu lietošanai.
10. Atbalstīsim bērnudārzu paplašināšanos vai jaunu būvniecību novada centros.
11. Panāksim pārtikas veikalu vizuālo tēlu uzlabošanu un apkārtējās infrastruktūras (stāvvietu, velosipēdu novietņu, gājēju taciņu) pilnveidošanu. Izveidosim vienota stila lauksaimniecības produkcijas
tirgotavas novada centros.
12. Panāksim valsts nozīmes ceļu sakārtošanu novadā.
SADARBĪBA AR NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM
1. Iesaistīt NVO Pašvaldības komisijās, darba grupās, izmantojot viņu pieredzi.
2. Veidosim ciešāku sadarbību starp Pašvaldību un kristīgajām konfesijām novadā.
PAŠPĀRVALDE UN INTEGRĀCIJA
1. Sadarbosimies ar Jelgavas Domi un Jelgavas Novada domi, novadam svarīgu jautājumu risināšanā.
2. Nodrošināsim pašvaldības atbildīgo institūciju darba laiku līdz 19:00 ne mazāk kā 2 dienas nedēļā.
3. Nodrošināsim mājokļu siltināšanas programmas izpildi, samazinot izmaksas iedzīvotājiem.
4. Nodrošināsim informācijas pieejamību par novada uzņēmumiem, izklaides vietām, tūrisma objektiem, kultūras un vēstures pieminekļiem.
un ceļu stiksmes drošību
· pārveidosim Ozolnieku mājas lapu atbilstošu mūsdienu prasībām, lai tā informētu iedzīvotājus par pašvaldības
iecerētajiem un izpildītajiem projektiem, kā arī būtu interesantas un aktuālas informācijas avots novada viesiem
SOCIĀLĀ VIDE
· rūpēsimies par daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm, rodot iespēju piešķirt pabalstus un sociālos
atvieglojumus
· izveidosim bezdarbnieku pārkvalifikācijas prgrammas, lai palīdzētu bez darba palikušajiem pēc iespējas ātrāk
atgriezties darbā
· panāksim, lai mazinātu nomas maksas, un sniegsim pretimnākšanu saimniecisku jautājumu risināšanā
uzņēmējiem, kas radīs papildus darba vietas novadā
· aktualizēsim nakts policijas patruļu darbību Ozolniekos un novada ciematos, iedzīvotāju drošības nodrošināšanai
IZGLĪTĪBA
· aktīvi līdzdarbosimies e-klases projekta ieviešanā, tādejādi atvieglojot vecākiem iespēju saņemt informāciju
par bērnu sekmēm
· noskaidrosim iedzīvotāju nostāju par vienotu skolēnu formu Ozolnieku novada skolās un strādāsim pie to
ieviešanas, ja sabiedrības viedoklis būs pozitīvs, paredzot pašvaldības daļēju līdzfinansējumu skolēnu vecākiem
formu iegādei
· veiksim aptauju iedzīvotāju vidū par privātu bērnu dārzu nepieciešamību Ozolnieku novadā, atbalstīsim šo
iniciatīvu, tādejādi nodrošinot vietas novada bērniem bērnu dārzos
KULTŪRAS UN SPORTA DZĪVE
· piesaistīsim sponsoru finansējumu Ozolnieku slēpošanas trases pārveidošanai par iedzīvotāju atpūtas vietu,
ierīkojot apgaismojumu, asfaltējot celiņus un radot iespēju skrējējiem, riteņbraucējiem, cilvēkiem ratiņkrēslos,
skrituļslidotājiem u.c. aktīvi to izmantot
· ierīkosim un labiekārtosim vairākus pludmales volejbola laukumus gan Ozolniekos, gan ārpus novada
centra
· veiksim aktīvu darbību, lai sporta aktivitātes, kuru atpazīstamības rezultātā Ozolniekus piecas reizes ir apmeklējis valsts prezidents, neizsīktu, bet pilnveidotos un radītu pievilcīgu dzīves vidi darbam, sportam, veselībai

Saraksti nekoriģēti pārpublicēti no www.cvk.lv
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Zirgu pret šiku auto nemainītu!
Anita Lapina, slaida blondīne, sportiska, ar mīlestību pret
zirgiem esot saslimusi, «kopš
sevi atceros.»
Patiesībā šo likteņa lēmumu var izskaidrot: no dzimtajām «Jaunstēgām»
zirgu stallis tepat vai durvjpriekšā,
tētis strādā LLU zirgkopības centrā
«Mušķi». Arī vectētiņam piederējuši
zirgi.
- Pirmās atmiņas par tuvošanos
zirgu pasaulei?
- Atrodoties bērnu ratiņos, skatīju
staltās jātnieces, kuras devās izjādēs
gar mūsu māju. Kad paaugos, tiku
iecelta seglos. Pajādelēju – daudz
nevajadzēja, lai es aizvien biežāk
iegrieztos pie zirdziņiem. Kad biju
pirmklasniece, seglos turējos jau
stingri.
- Pirmās sacensības droši vien
vēl prātā.
- Tā bija iejāde, kas arī ir palicis
mans sporta veids. Iegūtā otrā vieta
bija lielisks pamudinājums! Sportiskais azarts vareni pieņēmās spēkā.
- Cik būtiskas ir sacensības
patlaban?
- Sacensībās piedalos regulāri,
pārsvarā Rīgā, Kleistos. Esmu 2008.
gada Latvijas čempione jauniešiem.
Arī šogad nopietni trenējos.
- Ko dod sacensība ar konkurentiem?
- Tas ir treniņdarba atspoguļojums:
kas ir labi veikts, pie kā nāktos
piestrādāt. Var saskatīt pretinieku
kļūdas, gūt pieredzi.
Atziņas iegūstu arī semināros, kurus vada pasaules mēroga treneri.
- Mācības Ozolnieku vidusskolas 12. klasē droši vien patreiz
ir prioritāte. Cik laika atliek
treniņiem?
- Uz stalli dodos sešas reizes
nedēļā.
Izmantojot iespēju, vēlos pateikt
paldies savai trenerei Kristīnei Rozītei, bez kuras tādu panākumu
nebūtu.
Kristīne man ir uzticējusi pašu
lielāko vērtību, ko izpratīs tikai īsts
zirgu mīlētājs – savu Lagosu. Gaišais
sirmis ir ticis pat līdz Pasaules kausam! Leģenda, ne zirgs!
Dienas ritums man ir visai vien-

veidīgs: skola, tad ieturos, un žigli
vien uz treniņu, kas ilgst līdz trim
stundām, ieskaitot apkopes darbus.
- Sports, draugi, tusiņi?
- Šad tad jau arī kaut ko atļaujos,
taču ikdienu nosaka zirgi.
Man patīk dažādi sporta veidi, taču
par tiem ir jāaizmirst! Mans izvēlētais
sporta veids ir iejāde.
Patlaban darāmā daudz: pamazām
samazinu fizisko slodzi Lagosam,
sāku gatavot jauno zirdziņu Gradāciju
– tādu elegantu, šarmantu dāmīti.
Ļoti atšķirīgu no Lagosa.
- Uz labo vai slikto pusi?
- Sākumā Gradācija raksturā bija
visai spuraina. Nu jau veidojas diezgan saskanīgs duets. Ķēve ir centīga
un apķērīga, saprot, ko vēlos iemācīt.
Daba viņai saticīga, nav niķu.
- Tātad atkal augsti rezultāti?
- Pārāk liela optimiste neesmu.
Zirgu izvēle nav tik plaša, kā varētu
vēlēties. Smagā finansiālā situācija

Latvijā neiet garām «Mušķiem»,
ierobežojumus izjūtam.
- Šogad ir lielais dzīves ceļa izvēles gads, drīz skolā izlaidums.
- Studēšu, un, protams, no zirgiem
nešķiršos. Tas nozīmē, ka augstskola
būs Jelgavā.
Pēc studijām esmu izlēmusi palikt Ozolniekos, jo novadā saskatu
perspektīvu. Te notiek attīstība, te
– sirdij mīļās «Jaunstēgas». Darāmais
mūsmājās vienmēr atrodas, lai cik
man maz brīvā laika.
Izcirtām krūmāju līdz pat upei
– varu vērties pa logu ūdens virmojumā! Šogad pabeigsim būvēt pirtiņu.
Puķu dārzā, apstādījumos, allaž ir ko
pārstādīt, mainīt, veidot. Galvenā
darītāja ir mana mamma, aizņemtības
dēļ man bieži tiek konsultanta loma.
Ainavas veidošanā darbojamies visa
ģimenīte. Fiziski smagie darbi ir
tēta ziņā.
Esmu uzaugusi dabas skaistumā,

kur rīti sākas ar putnu kori. Čivināšana tāda, ka gribot negribot agri jāraušas no gultas ārā! Un mūsu gailim
arī Dievs devis varen skaņu balsi!
«Daudzstāvenēs» savu dzīvi nespēju
iedomāties.
- Autovadīšana un zirgi, kā tas
saiet kopā?
- Man patīk ātrums, mašīnas tehniskās iespējas, taču zirgu pat pret
šiku auto nekad nemainītu. Pret
dzīvu būtni atbildība ir nesalīdzināmi
lielāka! Tās ir rūpes, smags sviedru
darbs, bez tā pie rezultātiem netikt.
Ne katram tas ir pa spēkam. Jaunieši
iesāk trenēties, taču, laikam ejot,
no desmitiem iesācēju labi ja sportā
viens paliek.
Tieši zirgs sniedz prieku un tādu
dzīves izjūtu, ko nekas cits nespētu
dot. Lai ko es dzīvē darīšu, vienmēr
man blakus būs uzticams draugs
– kāds bēris vai dābolainis...
Anna Veidemane
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Mīļi sveicam jūnija jubilārus!
Lai atmiņas par nedienām
Kā ziemas sniegi kūst,
Prieks ābeļziedu baltumā,
Lai allaž sirdī plūst.
Aleksandrina Fomenko
Olimpijada Rodčenkova
Artūrs Goba

Ozolnieki rullē!
Šoreiz «Ozolnieku
velotūre 2009» bija
viena no īsākajām – tikai pāri par 20 kilometriem, taču mērķis,
kā allaž, tas pats – iepazīt plašo novadu.

Novada dome

Aicinu ziedot flīģeļa iegādei!
Ideja par flīģeļa iegādi ir Ozolnieku Mūzikas skolas kolektīva sapnis kopš skolas dibināšanas, jo Ozolnieku tautas
namā, kur mājo arī Ozolnieku mūzikas skola, nav neviena šī
koncertinstrumenta, kas ir būtisks priekšnoteikums dažādu
muzikālu pasākumu, festivālu un konkursu kvalitatīvai
norisei, kā arī profesionālu mūziķu koncertiem.
Flīģelis ir instruments, kas liecina par ikvienas kultūras
iestādes un mūzikas skolas attīstības līmeni. Tas būs ilgtermiņa ieguldījums mūsu novada izglītības un kultūras attīstībā, jo
instruments kalpos vairākām audzēkņu paaudzēm un priecēs
klausītājus daudzu gadu garumā.
Mums piemērota izmēra instrumenta cena ir aptuveni 15
tūkstoši latu. Diemžēl patreizējā ekonomiskajā situācijā nav
iespējams iegādāties flīģeli par pašvaldības budžeta līdzekļiem,
tāpēc, lai piesaistītu privātos un sponsoru līdzekļus, ir sākta
ziedojumu vākšana šim mērķim. Domāju, ka šīs idejas izdošanās
vairāk būs atkarīga nevis no ziedotās summas lieluma, bet no
ziedotāju skaita. Tāpēc aicinu ikvienu piedalīties un atvēlētos
līdzekļus pārskaitīt Ozolnieku novada domes ziedojumu kontā
ar norādi - flīgeļa iegādei Ozolnieku Mūzikas skolai.
Ziedojuma konta rekvizīti: Ozolnieku novada dome,
Reģ. Nr. LV90001623310, HABALV22, AS Swedbank
Konta Nr. LV19HABA 0551009450870
Ozolnieku mūzikas skolas direktore Dina Tauriņa

Pāri par 200 dalībnieku.
Tik augsts startējošo skaits
vēl nebija pieredzēts! Tā
ir liecība tam, ka cilvēki
apzinās velobraukšanas pozitīvo ietekmi uz veselību,
iespēju būt ciešā saiknē ar
dabu kopā ar visu ģimeni.
Nav bažu, ka šī novada tradīcija varētu izzust:
brauca daudz trīs un četrus
gadus veci bērni. Tas nekas,
ka daļa no viņiem – velosēdeklītī.
Aleksandrs tik braši valdīja savu braucamo, ka neticami – puisēnam tikai pieci
gadiņi! Sešgadnieks Deins
lepni paziņo: «Ar savu riteni braucu jau otro gadu. Mēs
šodien esam četri cilvēki no
Bargā ģimenes.»
Māmiņa Kristīne ceļā devās ar visām trejmeitiņām:
Elīzu (9), Luīzi (8) un Sofiju

• 06.06. plkst.19 Gunārs Priede «Vikas
pirmā balle». Režisore Dace Vilne. Ieeja Ls
2, pensionāriem un skolēniem Ls 1.
• 10.06. no plkst.11 – 15 Aicinām mazus
un lielus draugus uz pirmo vasaras atrakciju
dienu – “Ciemos pie indiāņiem!” Vinnijs Pūks
kopā ar jums dosies ekspedīcijā, iekaros virsaišu takas
un sasniegs kalnu virsotnes. Ieeja: Ls 0,50 (Sekojiet līdzi
reklāmai par citām atrakciju dienām vasaras mēnešos.)
• 16.06. plkst. 11 – 14 Radošais rīts bērniem un skolēniem „Piedzīvosim Jāņus!” sadarbībā ar Kr. Barona muzeju
un folkloras kopu „Dimzēns”. Mācīsimies rotaļas, dziesmas
un dejas, veidosim keramikas kausiņus, ziedu vainadziņus
un rotas. Ieeja: Ls 0,50
• 23.06. Līgosim kopā Ozolnieku Jāņu pļaviņā!
Plkst. 21 koncertuzvedums “Jāņu diena lepni nāca!”
Lustīga dejošana, dziedāšana un joku plēšana ar Ozolnieku tautas nama pašdarbības kolektīvu saimi. Gaisu maisīs
iemīļotie varoņi no lugas “Skroderdienas Silmačos”.
Plkst. 22 zaļumballe ar grupu “Tā un šitā”.
Aicinām Saulgriežu svētkus svinēt, kurot ugunskurus
un iekārtojot savu atpūtas stūrīti, līdzi ņemot Jāņu gardumus.
Ieeja ar Jāņu zāļu vainagiem.

Aizsaulē aizgājuši:
Kārlis Majors
Jadviga Mickeviča
Aloizs Gedrovics
Jānis Lašinskis
Rita Lapsa
Andris Krūmiņš
Ruslans Murkšķis
Sofija Zelča
Elizabete Ezeriņa
Leons Miķelsons

2009. gada maijs

Staņislavs Valpēters
Feodosija Ivanova
Janīna Obžigailova
Pauls Cērpiņš
Alfrēds Balodis
Egons Kreptovičs
Ausma Purkalne
Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
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(4 gadi). Pēc brauciena apmierināti smaidīja visas!
Stumbergu ģimene braucot katru gadu, bet viņu
dēlēns Dāvis savos dzīves
četros gadiņos gan pirmo
reizi.
Ernests esot veterāns
– viņam 11 gadi, bet «man
jau ceturtais brauciens».
Atziņas pēc brauciena bija
dažādas: «Iegādāšos savu
velosipēdu!», «Izbraucu, lai
pārbaudītu savus spēkus,
samērotos ar citiem», «Izjūtu, ka pārstāvu Ozolnieku
novadu!»
Kāda 12
cilvēku grupiņa visnotaļ
turējās savā
bariņā. Izrādījās, ka
viņus vien o
ielūgums no
draugu ģimenes Ozolniekos. Ciemiņi
bija no Rīgas, Ķeguma
un Mār upes
- «Uz Ozolniekiem braucam jau vairākus gadus.
Iepatikās! Pie
mums nekas
tāds neno-

tiek! Pārsteidza motomuzejs.»
Šī gada velotūres noslēgums, kā vienmēr, noslēdzās ar karstu tēju, sulas
glāzi un uzkodām. Iestiprinājušies, uzņēmīgākie
riteņbraucēji sevi pierādīja
vidusskolas stadionā: 100
metru sprintā no vietas un
šķēršļu pārvarēšanā. Absolūtais līderis abās disciplīnās bija Klāvs Lisovskis. Kā
gan citādi! Kurš vēl plūc tik
daudz lauru pasaules BMX
trasēs?
Apbalvoto vidū bija arī
divas ģimeņu galvas. Starp
šķēršļiem izmanīgi lavierēja
Andris Gailis. Velobraucienā piedalījās gan māmiņa,
gan abas dvīnītes slidotājas
Kristīne un Ieva.
Artūrs Boja meistarīgi
līkumoja trasē starp šķēršļiem kopā ar savu trīsgadīgo dēlēnu Ernestu: «Kāpēc
lai es viņu izceltu ārā no
sēdeklīša? Mēs ar dēlu
visur esam kopā!»
Kopā būšanas prieku asprātīgās pašu sacerētās
rīmēs un skanīgā dziedājumā pauda Ozolnieku vidusskolas ansamblis skolotājas
Daces Jamontes vadībā.
Tika apliecināts, ka krīze
Ozolnieku ļaudis neno baidīs: «Tauta nepadodas,
strādā, un par laimi paši
gādā.»
Aicinājums citugad piepulcēties braucējiem izskanēja varen iedvesmojoši:
Velotūre katru gadu
Mūsu ļaudis kopā sauc.
Degvielai te nevaj’g naudu,
Ņem tik riteni un brauc!
Paldies Ceļu un Pašvaldības policijai par eskortu,
rūpējoties par drošu pasākuma norisi.
Visus organizatoriskos
darbus veica dome, sedzot
arī izdevumus.
Anna Veidemane
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