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ar saknēm novadā

Ziemassvētkos
iepriecina SAC
„Zemgale” iemītniekus

Dienu pirms Svētvakara, Sociālās aprūpes centrā „Zemgale”,
kurā šobrīd mitinās 276 seniori,
vecos ļaudis un darbiniekus Ziemassvētkos sveikt bija ieradušies
kristīgo konfesiju bīskapi, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Veļeckis, Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniece sociālo
lietu, veselības un kultūras jautājumos Rita Vectirāne. Skanīgām
dziesmām klātesošos iepriecināja
dziedošie Dobeles zemessargi Artūra Reinika vadībā.
Svētbrīdī četri Jelgavas bīskapi
novēlēja ikvienam Ziemassvētkos
piedzīvot patiesu piedošanu un
atvērtas sirds ticību: „Klāt ir gada
jaukākie un gaidītākie svētki– Ziemassvētki. Mēs ilgi esam gaidījuši
un gatavojušies tiem.”
Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis un bīskaps Antons Justs, emeritus aicināja klātesošos uz savas sirds izmeklēšanu
svētku priekšvakarā un piedzīvot
patiesas piedošanas atvieglojošo

un dziedinošo brīnumu: ”Ziemassvētkos visi cer gūt jaunu
spēku dzīvei, mieru un prieku savām dvēselēm.”
Latvijas Evanģēliski luteriskās
baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers aicināja pārdomāt svētku prieka avotus: ”Lai
Ziemassvētku prieks un gaišums
piepilda mūsu sirdis!”
Galvenā dāvana līdzcilvēkiem svētkos ir kliedēt vientulību, dāvāt uzmanību un svētīgām sarunām piepildītu laiku,
vienisprātis ir bīskapi. Mums ikvienam ir svarīgi justies pieņemtam. Nemainīgas ir un paliek cilvēku ilgas pēc miera, mīlestības,
saticības, veselības un pietiekošas iztikas.
SAC „Zemgale” vadītāja Astrīda Kroģere sirsnīgi pateicās bīskapiem un viesiem par atsaucību: ”Es Jūs aicinu gadu no gada.
Paldies, ka Jūs nekad neatsakiet
un esiet kopā mums.”
Solvita Cukere

Ozolnieku novada dome ielūdz uz jaundzimušo bērniņu
un viņu vecāku sveikšanas pasākumu
2014. gada 25. janvārī
Ozolnieku Tautas namā plkst. 12:00
Pasākuma laikā tiks pasniegtas sudraba karotītes
ar Ozolnieku novada simboliku
Šoreiz sveiksim bērnus, kuri dzimuši
no 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 31. decembrim

Š

ķiet, vienas elpas vilcienā ir noslēdzies 2013. gads. Šis gads
Ozolnieku novadam ir nesis pārmaiņas, aicinot meklēt jaunu attīstības ceļu, kur turpmāk vēlamies doties! Jaunā gada
priekšvakarā šoreiz neatskatīsimies pagātnē, bet raudzīsimies uz priekšu, saskatot perspektīvu un iespējas augt!
Esmu pārliecināts, ka lielākajai daļai iedzīvotāju Ozolnieku novads
ir vieta, kur straujāk pukst sirds, jo te ir mājas un īpaša māju sajūta.
Šeit mēs mostamies, ar prieku dodamies ikdienas gaitās uz skolu vai
darbu, pavadām laiku ar draugiem un mīļajiem, sportojam, jūtam līdzi
un atbalstām… Šeit palido vesels dzīves cikls, rodas jauna dzīvība un
aiziet cilvēks…
Ozolnieku novads ir vieta, kur mēs dzīvojam šodien un tagad, tāpēc,
sagaidot Jauno gadu, es novēlu ikvienam novadniekam – apzināties,
ka šo novadu veidojam mēs visi!
Tas ir nopietns un atbildīgs darbs, veikt uzdevumu pēc uzdevuma,
sasniegt mērķus, novērst kļūdas un aizvien uzlabot rezultātus, veidojot
krāšņu novada dzīves mozaīku, kur atspīd cilvēku prieks un cerības!
Mūsu sauklis „Ar saknēm novadā…” vēsta par vienotu un varenu
Ozolnieku novadu, ko balsta koku saknēm piemītošais spēks - spēks,
kas spēj noturēt cilvēku pretī dažādām dzīves vētrām un pārbaudījumiem, kas veldzē, kad ikdienas darbā pagurst rokas, un stiprina, kad
zūd motivācija augt.
Tāpēc novēlu sajust sevī šo spēku,lai kopīgi strādājot, mēs izdarām
visu un 2014. gadā ikviens no mums lepni izrunātu Ozolnieku novada
vārdu!
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Veļeckis

Iesaki aktuālu tēmu 2014. gada
iedzīvotāju sapulcēm
Turpinot aizsākto komunikācijas praksi, Ozolnieku novada
pašvaldība arī 2014. gadā plāno
organizēt iedzīvotāju sapulces
piecos ciemos: Emburgā, Garozā, Ānē, Brankās un Ozolniekos,
piedāvājot iedzīvotājiem iespēju
klātienē izstāstīt savas problēmas, sniegt ierosinājumus un
saņemt atbildes uz jautājumiem.
Ikviens cilvēks, kurš atklāti uzdod savu jautājumu, pierāda, ka
viņu patiešām interesē novadā
notiekošais, tāpēc maijā tiksimies
sapulcēs un kopīgi apskatīsim trīs
jaunas tēmas par pašvaldībā notiekošajiem procesiem.
Aicinu Jūs līdz 2014. gada
31. janvārim iesūtīt informāciju par aktuālajām sapulču
tēmām, rakstot uz e-pastu:
evita.kairisa@ozolnieki.lv.
Tāpat uzsveru, ka jebkurš
veids, kā cilvēks oficiāli informē

pašvaldību par saviem jautājumiem, ir svarīgs. Sapulce ir tikai
viens no veidiem kā Jūs varat sazināties ar savu pašvaldību – ik
dienu ir cilvēki, kuri raksta iesniegumus un uzdod jautājumus
interneta vietnē www.ozolnieki.lv,
kuri apmeklē pieņemšanas laikus
vai konsultējas, zvanot pašvaldības speciālistiem, tāpēc, noslēdzot
2013. gadu, vēlos pateikt paldies
ikvienam Ozolnieku novada iedzīvotājam, kurš aktīvi iesaistās komunikācijā, sniedzot savu ieguldījumu novada attīstībā.
Vēlot radošas idejas, vēlmi sadarboties un patiesu interesi veidot mūsu novadu aizvien patīkamāku un dzīvošanai ērtāku,
Evita Kairiša, Ozolnieku novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste
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aktualitātes

decembris 2013

novembra sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos notei-

kumus Nr.29/2013 „Grozījumi
saistošajos noteikumos 1/2013
„Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2013.gadam””.
2. Apstiprināt Grozījumus Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņu
vecāku līdzdalības maksas kārtībā
sakarā ar euro ieviešanu.
3. Apstiprināt Grozījumus Ozolnieku mūzikas skolas mūzikas instrumentu nomas maksas kārtībā
sakarā ar euro ieviešanu.
4. Apstiprināt Grozījumus Ozolnieku Mūzikas skolas sagatavošanas klašu un interešu izglītības
programmu pakalpojumu cenrādī
sakarā ar euro ieviešanu.
5. Apstiprināt Grozījumus Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzdalības maksas
kārtībā sakarā ar euro ieviešanu
(pielikumā).
6. Apstiprināt Grozījumus Salgales Mūzikas un mākslas skolas
mūzikas instrumentu nomas
maksas kārtībā sakarā ar euro
ieviešanu (pielikumā).
7. Apstiprināt Grozījumus Salgales Mūzikas un mākslas skolas
sagatavošanas klašu un interešu
izglītības pakalpojumu cenrādī sakarā ar euro ieviešanu (pielikumā).
8. Apstiprināt Salgales Mūzikas un mākslas skolas interešu
izglītības programmu īstenošanas
reglamentu (pielikumā).
9. Apstiprināt „Noteikumus par
braukšanas izdevumu segšanu
profesionālās, vispārējās un vidē-

jās izglītības iestāžu izglītojamiem
Ozolnieku novada pašvaldībā”.
10. Apstiprināt un nodot izpildei
Ozolnieku novada pašvaldības
dzīvokļu fonda sakārtošanas
un optimizācijas programmu.
Pašvaldības dzīvokļu saimniecības
speciālistam, sadarbībā ar domes
speciālistiem, sistemātiski strādāt
pie augstāk minēto jautājumu
realizācijas, savlaicīgi gatavot
informāciju jautājumu izskatīšanai
attīstības un tautsaimniecības
komiteju sēdēs.
11. Uzsākt Zemgales reģionālā
atkritumu apsaimniekošanas plāna
izstrādi 2014.-2020.gadam.
Apstiprināt Zemgales reģionālā
apsaimniekošanas plāna 2014.2020. Izstrādes darba uzdevumu.
Deleģēt Jelgavas pilsētas pašvaldībai Zemgales reģionālā atkritumu
apsaimniekošanas plāna 20142020 izstrādi, nodrošinot Ozolnieku novada pašvaldības iesaisti
plāna izstrādē.
Atbildīgo par Zemgales reģionālā
atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014-2020 izstrādi Ozolnieku
novada pašvaldībā noteikt izpilddirektoru Jāni Poču.
12. Par pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulīte” iestādes vecāku
padomes pārstāvi nozīmēt novada
domes priekšsēdētāja vietnieku
Gunti Rozīti.
13. Par Teteles pamatskolas
iestādes vecāku padomes pārstāvi
nozīmēt domes deputāti Dinu
Štelmaheri.

Transporta izdevumu
kompensācijas skolēniem
Ozolnieku novada domes janvāra sēdē tika pieņemts lēmums
maksāt daļēju transporta kompensāciju uz iesnieguma pamata
skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās. Lēmums stājās spēkā
2013. gada 1. jūlijā, kad sāka pieņemt vecāku iesniegumus. Izvērtējot saņemtos iesniegumus, bija
nepieciešams izstrādāt precīzāku
transporta izdevumu kompensēšanas kārtību, kas noteiktu, kam
ir tiesības saņemt kompensāciju
un cik lielā apmērā.
Ozolnieku novada domes decembra sēdē tika apstiprināts
nolikums, kas nosaka kārtību un
apmēru, kādā Ozolnieku novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku

novada administratīvā teritorijā
un citās pašvaldībās deklarētajiem skolēniem, kuri iegūst izglītību Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Aicinām vecākus, kuru bērniem ir tiesības pretendēt uz
transporta izdevumu kompensācijām, uzmanīgi izlasīt nolikumu
un uzrakstīt iesniegumu Ozolnieku novada domei līdz 6. janvārim, aizpildot nolikuma pielikumā ievietoto veidlapu.
Ja vecākiem ir papildu jautājumi par braukšanas izdevumu segšanu, aicinām sazināties ar Izglītības nodaļas vadītāju Uldi Gāli
m. 29254061,
e-pasts:
uldis.gale@ozolnieki.lv

aktualitātes

Nolikums par braukšanas izdevumu
segšanu profesionālās un vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamiem Ozolnieku novadā
APSTIPRINĀTS
ar Ozolnieku novada domes
2013.gada 10.decembra lēmumu Nr.9
(prot. Nr.14)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
MK noteikumiem Nr.872 ”Noteikumi par
pasažieru kategorijām, kuras tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos”
9.10.12.un 13.punktu

I.Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka kārtību un
apmēru, kādā Ozolnieku novada
pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz braukšanas izdevumus
izglītojamiem, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā un
kuri iegūst izglītību Ozolnieku
novada pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk – skolēni).
2. Pašvaldība nodrošina transporta pakalpojumus vai sedz
braukšanas izdevumus Ozolnieku
novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem skolēniem līdz
vispārējās un profesionālās izglītības iestādei Ozolnieku novada
administratīvajā teritorijā un ārpus Ozolnieku novada administratīvās teritorijas, ja:
2.1. līdz tuvākajai Ozolnieku
novada vispārējās izglītības iestādei netiek nodrošināts pašvaldības organizēts skolēnu autobuss;
2.2. skolēnam ar valsts vai
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu
nepieciešams vispārējo vai profesionālo izglītību iegūt pēc programmas, kura Ozolnieku novada
izglītības iestādēs netiek īstenota;
2.3. skolēns vispārējo izglītību
iegūst citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē objektīvu
iemeslu dēļ (vispārējo vai profesionālo izglītību iegūst Ozolnieku
novadā neesoša veida vispārējās
vai profesionālas izglītības iestādē vai programmā; grūtības ar
novada organizētā transporta izmantošanu;
2.4. interešu izglītības nodarbības, kuras nepiedāvā Ozolnieku
novadā; augsts izglītības rezultātu līmenis un tml.).
3. Pašvaldība šī nolikuma noteiktajā kārtībā un apmērā sedz
braukšanas izdevumus skolēniem, kuru dzīves vieta deklarēta
citā administratīvajā teritorijā,
bet kuri mācās Ozolnieku novada
skolās.
II. Braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtība un apmērs
4. Braukšanas izdevumu kompensāciju Ozolnieku novada sko-

lu skolēniem ir tiesības saņemt
par braucieniem mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ sekojošā
apmērā:
4.1. 100% apmērā – ja Ozolnieku novadā deklarētie skolēni
apmeklē Ozolnieku novada skolas, izmantojot sabiedrisko transportu (nav pieejams skolēnu autobuss);
4.2. 100% apmērā – ja Ozolnieku novadā deklarētam skolēnam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinumu nepieciešams vispārējo
vai profesionālo izglītību iegūt
pēc programmas, kura Ozolnieku
novada izglītības iestādēs netiek
īstenota;
4.3. 50% apmērā – ja Ozolnieku novadā deklarētie skolēni
apmeklē citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes šī nolikuma 2.3.un 2.4. punktā noteikto
iemeslu dēļ;
4.4. Ls 15.00 jeb 22 euro apmērā katru mēnesi – ja Ozolnieku
novadā deklarētie skolēni apmeklē citu pašvaldību profesionālās
izglītības iestādes;
4.5. 50% apmērā – ja skolēna
deklarētā dzīves vietas adrese nav
Ozolnieku novadā, bet tiek apmeklēta kāda no Ozolnieku novada vispārējās izglītības iestādēm.
III. Braukšanas izdevumu atlīdzināšanas kārtība
5. Kompensācijas par braukšanas izdevumiem var saņemt tie
kompensāciju piešķiršanas prasību iesniedzēji, kuri iesnieguši
iesniegumu un izziņu no skolas,
kurā skolēns mācās, līdz 2. septembrim par pirmo mācību pusgadu un līdz 6.janvārim par otro
mācību pusgadu. Iesniegums
iesniedzams Ozolnieku novada
domē.
6. Kompensācijas par braukšanas izdevumiem kārtējā mēnesī izmaksā līdz nākošā mēneša 6.
datumam, pamatojoties uz Izglītības nodaļas atzinumu, šo nolikumu un domes izpilddirektora
rīkojumu.
7. Kompensēti tiek braukšanas
izdevumi tikai par darba dienām
un ne vairāk kā par diviem braucieniem dienā.
8. Kompensāciju par braukšanas izdevumiem izmaksā iesniegumā norādītajai personai
pašvaldības kasē, vai pārskaitot
uz iesniegumā norādīto norēķinu
kontu.
Ozolnieku novada domes
priekšsēdētājs P. Veļeckis

decembris 2013
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Ozolnieku novada Sociālais dienests jaunās
telpās Brankās
Ozolnieku novada Sociālais dienests Tālrunis: 63084705 ● e-pasts: soc.dienests@ozolnieki.lv
Adrese: Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042

Sociālā dienesta kabineti ir izvietoti ēkas 2. stāvā:
Vārds, Uzvārds

Amats

Kabineta Nr. Tel. Nr.

Sarmīte Strode

Sociālā dienesta vadītāja

26

63084705, 26110405

Ieva Briģe

Sociālais pedagogs

21

63099202, 26330940

Villija Pakalne

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

22

63084715, 26472022

Lai Sociālā dienesta klientiem būtu Marika Sidorova Sociālā darbiniece
23
63099201, 26385805
pieejami ērtāki sociālo pakalpojumu
Sociālā dienesta lietvede
24
Inga Kerus
66047859
saņemšanas apstākļi un speciālistiem
Klientu apkalpošanas speciāliste
25
Zeltīte Skrabe
63084716
būtu iespēja nodrošināt nepieciešamo
konfidencialitāti, sniedzot individuālās
konsultācijas, Ozolnieku novada Sociā- Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
lais dienests turpmāk atradīsies Parka
Ozolniekos
Ānē
Emburgā
Garozas pakalpoielā 4, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnie(Celtnieku ielā 12b)
jumu puntā "Eži"
ku novadā.
Pirmdienās
08:00-13:00 un 13:45-17:00
14:00 - 17:00
„Četras reizes nedēļā saglabāsies arī Otrdienās
pieņemšanas laiki Ozolnieku novada Ceturtdienās
09:00-13:00 un 13:45-19:00
14:00-18:00
09:00 - 12:00
domē. Iedzīvotāji varēs satikt speciālistus sev vēlamā laikā un vietā. Cilvēki Lai Sociālā dienesta speciālisti joprojām būtu ērti pieejami Ozolnieku iedzīvotājiem, tiek noteikti
ļoti ātri atrada ceļu uz jaunajām telpām pieņemšanas laiki arī Ozolnieku novada domes ēkā, Ozolniekos, Stadiona ielā 10, 11.kabinets:
Brankās. Šeit un Ozolniekos cilvēki var
Vārds, uzvārds
Laiks
Diena
Amats
saņemt arī pārtikas pakas. Priecājamies, ka Brankās katram speciālistam
Sarmīte Strode
8.00-13.00
Pirmdiena
Sociālā dienesta vadītāja
ir savs kabinets, kur pieņemt apmeklēt. 26110405, 63084705
tājus,” stāsta Sarmīte Strode, „Jaunajā
Villija Pakalne
14.00-17.00
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bēr- Pirmdiena (katra mēneša I nedēļa)
gadā mūsu novada iedzīvotājiem novēsociālā palīdzība
niem t. 26472022, 63084715
lam visa veida labklājību, pārticību un
Villija Pakalne
14.00-17.00
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bēr- Trešdiena (konsultācijas pēc
veselību! Lai sociālais dienests vairāk
iepriekšēja pieraksta)
niem t. 26472022, 63084715
varētu nodarboties ar atbalstošu paVillija Pakalne
14.00-19.00
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bēr- Ceturtdiena (katra mēneša
sākumu un apmācību organizēšanu
I nedēļa) sociālā palīdzība ģimenēm
niem t. 26472022, 63084715
iedzīvotājiem, tostarp senioriem un
ar bērniem
Sociālais darbinieks
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Bet
Marika Sidorova t. 26385805, 63099201
Pirmdiena (katra mēneša II, III, IV
14.00-17.00
gados jauniem cilvēkiem, lai ir spēks,
nedēļa) sociālā palīdzība
veselība un darbs!”

Sociālā dienesta darba laiki:

Pirmdienās: plkst. 8:00 - 17:00
Otrdienās: plkst. 8:00 - 17:00
Trešdienās: plkst. 8:00 - 17:00
Ceturtdienās: plkst. 9:00 - 19:00
Piektdienās: plkst. 8:00 - 14:00 (bez
pusdienas pārtraukuma)
Pusdienas pārtraukums: 13.00 - 13.45

Marika Sidorova
Ieva Briģe

Zeltīte Skrabe
Sandis Ratnieks

Sociālais darbinieks
t. 26385805, 63099201
Sociālais pedagogs
t. 26330940, 63099202

Klientu apkalpošanas speciālists
t.63084716
Ģimenes psihoterapeits

Aicina iedzīvotājus izteikt priekšlikumus teritorijas
plānojuma jaunajai redakcijai
Ozolnieku novada dome informē, ka ir
atsākts darbs pie Ozolnieku novada teritorijas plānojuma jaunas redakcijas izstrādes.
Šogad ir stājušies spēkā jauni Ministru
kabineta noteikumi (MK 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 ”Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi”), kas nosaka vispārīgās prasības
vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanai, izmantošanai un apbūvei. Teritorijas
plānojuma jaunā redakcija tiks izstrādāta
atbilstoši šo noteikumu prasībām.
Viena no būtiskākajām izmaiņām, saskaņā ar minēto noteikumu prasībām ir tā,
ka savrupmāju, mazstāvu un daudzstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijas var noteikt
tikai ciemu teritorijās.
Ārpus ciemiem šādas apbūves funkcionālās zonas netiks paredzētas, vienlaicīgi
plānojot perspektīvo atļauto izmantošanu
atbilstoši nekustamo īpašumu īpašnieku
vēlmēm, paredzot plašākus teritorijas

izmantošanas veidus lauksaimniecības zemēs. Arī ciemu teritorijās atļautās izmantošanas funkcionālās zonas tiks dalītas apakš
zonās, tādējādi katrai teritorijai, attiecīgi
pēc tās izvietojuma, esošās un pieguļošās
apbūves, tiks paredzētas atšķirīgas teritorijas izmantošanas un apbūves prasības,
nosakot atļauto būvju veidus un apbūves
parametrus.
Teritorijas plānojuma redakciju plānots
izstrādāt līdz 2014.gada martam. Tad tā tiks
nodota sabiedriskajai apspriešanai. Ozolnieku novada dome aicina novada iedzīvotājus,
nekustamā īpašuma īpašniekus un lietotājus izteikt savus priekšlikumus teritorijas
plānojuma jaunās redakcijas izstrādei līdz
2014. gada 31. janvārim Ozolnieku novada
Būvvaldē, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018, vai uz e-pastu inese.
likuma@ozolnieki.lv
Inese Līkuma, Būvvaldes vadītāja un
pašvaldības arhitekte

Ceturtdiena (sociālā palīdzība)

9.00-13.00

Ceturtdiena (katra mēneša II, III, IV
nedēļa) sociālā pedagoga konsultācijas,
pieraksts pie ģimenes psihoterapeita
Otrdienas (rehabilitācija, sociālās
aprūpes jautājumi)
Otrdienas pēc iepriekšēja pieraksta

14.00-19.00

8.00-13.00
14.00-18.00

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamiem īpašumiem
„Viskaļi” un „Grantiņi”
Paziņojam, ka pamatojoties
uz Ozolnieku novada domes
2013. gada 12. novembra
lēmumu Nr.15 (prot. Nr.13) „Par
dokumentu apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei” ir uzsākta
detālplānojuma izstrāde teritorijām „Viskaļi” (kad.Nr. 5444 006
0261) un „Grantiņi” (kad.Nr.
5444 006 0313), Cenu pagastā,
Ozolnieku novadā.
Detālplānojuma abu teritoriju
plānotā (atļautā) izmantošana
saskaņā ar Ozolnieku novada
spēkā esošo teritorijas plānojumu – savrupmāju apbūves
teritorijas.
Detālplānojuma mērķis ir teritorijas infrastruktūras sakārtošana, izstrādājot detālplānojumu

minētajiem zemes gabaliem savrupmāju apbūves perspektīvās
izvietošanas iespējas un zemes
gabalu izmantošanas aprobežojumus, saskaņā ar Ozolnieku
novada teritorijas plānojumu un
Apbūves noteikumiem.
Detālplānojuma izstrādes
vadītāja: pašvaldības arhitekte –
būvvaldes vadītāja Inese Līkuma.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi var saņemt, kā arī
ierosinājumus un priekšlikumus
var iesniegt 2 (divu) nedēļu laikā
no publicēšanas dienas vietējā
laikrakstā “Ozolnieku Avīze”,
Ozolnieku novada Būvvaldē,
Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018, vai uz epastu inese.likuma@ozolnieki.lv
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Cienījamie „Ozolnieku KSDU” klienti!
Ar 01.01.2014. Latvijā tiks ieviesta
jauna valūta – eiro. Latu maiņas kurss
pret eiro ir:
1 EUR = 0,702804 LVL.
Atgādinām, ka saskaņā ar LR Euro
ieviešanas kārtības likumu, norēķinoties par SIA „Ozolnieku KSDU” sniegtajiem pakalpojumiem, tiks piemēroti
sekojoši noapaļošanas principi:
naudas summas un vērtības naudas izteiksmē pēc latu konvertācijas uz
eiro noapaļo līdz tuvākajam centam,
ņemot vērā trešo zīmi aiz komata. Ja
trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, tad
centa vērtība nemainās. Ja trešā zīme
aiz komata ir no 5 līdz 9, tad cents tiek
noapaļots par vienu vienību uz augšu.
Vienlaicīgi atgādinām, ka periodā
no 01.10.2013. līdz 31.12.2013. Jūs
saņemsiet rēķinus par SIA „Ozolnieku
KSDU” sniegtajiem pakalpojumiem,
kuros darījumu kopsummas paralēli latiem tiks uzrādītas arī eiro,
savukārt periodā no 01.01.2014. līdz
30.06.2014. Jūs saņemsiet rēķinus
par sniegtajiem pakalpojumiem, kuros
darījumu kopsummas paralēli eiro tiks
uzrādītas arī latos.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka 2014.
gadā kases un norēķinu punktu
darba laiks klientu apkalpošanai tiks
uzsākts 15.01.2014. Tas nozīmē, ka
laika periodā no 01.01.2014. līdz
14.01.2014. kase un norēķinu punkti
būs slēgti un rēķinu apmaksu varēs
veikt tikai bezskaidrā naudā.
Kases un norēķinu punktu darba
laiki no 15.01.2014. paliks nemainīgi.
Pirmdien: 8:00-12:00, 13:00-19:00
Otrdien un ceturtdien: 8:00-12:00,
13:00-17:00
Trešdien: 7:00-12:00
Piektdien: 8:00-12:00

1. Siltumenerģijas, dzeramā ūdens un kanalizācijas tarifs
Pakalpojums

Cena (bez PVN), LVL

Cena (bez PVN), EUR

Siltumenerģijas tarifs (no 2013. gada jūlija)

43.23 LVL/Mwh

61.51 EUR/Mwh

Dzeramā ūdens tarifs

0,26 LVL/m3

0.37 EUR/m3

Kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas tarifs

0,50 LVL/m3

0.71 EUR/m3

2. Izcenojumi - ūdens skaitītāja uzstādīšana un nomaiņa

Pakalpojuma nosaukums
Ūdens skaitītāja DN15 Qn 1.5m3
uzstādīšana, noplombēšana
Ūdens skaitītāja uzstādīšana, noplombēšana (Īpašniekam ir savs ūdens skaitītājs)
Ūdens skaitītāja DN15 Qn 1.5m3
nomaiņa pret atkārtoti verificētu ūdens
skaitītāju
Esošā ūdens skaitītāja nomaiņa pret
jaunu
Esošā ūdens skaitītāja nomaiņa pret
jaunu (īpašniekam ir savs ūdens
skaitītājs)
Filtrs - dubļu ķērāja DN15 tīrīšana
Ūdens skaitītāja noplombēšana
Dzeramā ūdens apmaksas summa tiek aprēķināta pēc skaitītāja
rādījuma, bet kanalizācija – pēc
patērētā ūdens daudzuma.
Siltumenerģijas tarifs par iedzīvotājiem piegādāto siltumenerģiju veidojas
no mainīgām kurināmā (dabasgāzes)
izmaksām un SIA “Ozolnieku KSDU”
nemainīgām izmaksām. SIA “Ozolnie-

No 01.01.2014.

Cena LVL
(t.sk. PVN)

Cena EUR
(t.sk. PVN)

Cena EUR (t.sk. PVN)
no 01.01.2014.

Cena LVL (t.sk. PVN)
no 01.01.2014.

19.00

27.03

27.00

18.98

7.00

9.96

12.00

8.43

8.00

11.38

Pakalpojums netiks
piedāvāts

Pakalpojums netiks
piedāvāts

15.00

21.34

22.50(katrs
nākamais 19.50)
7.50 (katrs
nākamais (4.50)

15.81(katrs
nākamais 13.70)
5.27 (katrs
nākamais (3.16)

2.00
1.50

2.85
2.13

5.00
5.00

3.51
3.51

ku KSDU” nemainīgās izmaksas veido
nodokļi (dabas resursu nodoklis un
nodeva par sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanu), izdevumi pamatlīdzekļu
apkalpei, remontam, amortizācijai u.c.
izdevumi.
Dabasgāzes izmaksas regulē AS
“Latvijas Gāze” un ar izmaiņām tarifu plānā var iepazīties AS „Latvijas

Gāze” mājas lapā (www.lg.lv), kā arī
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Cenrādis LVL un EUR līdz
31.12.2013. un no 01.01.2014.
EUR un LVL. Cenas ir informatīvas
un var tikt mainītas atkarībā no
veicamā darba apjoma, nepieciešamo materiālu daudzuma un darba
apstākļiem.

Noslēdzies forums «Veidojam nākotni kopā!»

Jelgavas un Ozolnieku
novadu iedzīvotāju forums «Veidojam nākotni
kopā!» norisinājās ar lielu iedzīvotāju atsaucību
un pozitīvām emocijām,
vienkopus pulcinot 100
dalībnieku.

Forums norisinājās trijās darba sesijās – pirmajā daļā pasākuma dalībniekus uzrunāja un par
projektu ieviešanas pieredzi, paveikto un ieguvumiem informēja
partnerības vadītāja Līga Švānberga, Jelgavas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja
Līga Lonerte, Ozolnieku novada
pašvaldības Investīciju projektu
speciāliste Antra Pošeika un Glūdas pagasta biedrības «Attīstības
centrs – Dzīvo gudri» vadītāja
Herta Elza Šalkovska.
Savukārt par vietējo pārtikas
produktu ražotāju apvienošanos

biedrībā «Pārtikas amatnieki»
un par viņu pieredzi «Leader»
projekta ieviešanā stāstīja Videga
Vītola, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Jelgavas
konsultāciju biroja Uzņēmējdarbības konsultante.
Visi runātāji atzīmēja «Leader» projektu vērtīgo ieguvumu
iedzīvotājiem. Lai gan finansējuma apjoms ir neliels, tomēr tiek
realizēti projekti, kas rada neatsveramu atbalstu un pievienoto
vērtību dažādiem pasākumiem
un pakalpojumiem.
Kopš 2009. gada ir atbalstīti
168 projekti, tajā skaitā 145 projekti vērsti uz sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un pakalpojumu
pieejamību, savukārt 23 projekti
veicinājuši lauksaimniecības un
mājražošanas attīstību.
Jau nākamā gada pirmajā
pusē Zemkopības ministrija organizēs atlasi «Leader» finansē-

juma saņemšanai. Vietējā attīstības stratēģija ir detalizēts plāns,
ko izstrādājusi un apstiprinājusi
vietējā rīcības grupa, balstoties
uz iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām.
Katram dalībniekam bija iespēja izteikties par pozitīvajām
lietām un paveikto - ar ko lepojamies, izteikt savu redzējumu,
kā teritorijai būtu jāattīstās līdz
2020. gadam, un jāizvirza trīs nozīmīgākās problēmas, kas traucē
sasniegt noteikto vīziju.
Kā svarīgākie priekšlikumi tika minēti:
●sadarbības
veicināšanai
starp mazajiem uzņēmējiem nepieciešams izstrādāt kooperācijas
metodiku,
veicināt tirdzniecības vietu izveidi mājražotājiem un amatniekiem, organizēt kontaktbiržu,
● izveidot vietējo pārtikas produktu grozu,
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● pulcināt ražotājus, objektu
īpašniekus tūrisma veicināšanai,
radīt interesantus gājēju, velosipēdistu, laivotāju maršrutus gar
Lielupes upi, veicināt Zemgalei
raksturīgu unikālu produktu, pakalpojumu radīšanu,
● ņemot vērā to, ka Zemgale
tiek uzskatīta par maizes klēti,
attīstīt maizes produktu kā suvenīru veidošanu,
● kopā ar pašvaldībām, attīstīt
tūrismu uz Lielupes,
● radīt mūsdienīgu vidi kultūrvēsturiskajam mantojumam u.c.
Dalībnieki arī balsojot kā galveno vīziju teritorijas attīstībai noteica: Jelgavas un Ozolnieku novadi - manas mājas Zemgalē!
(Sakopta, latviska ainava, iespēja
darbam un atpūtai, tīra vide ģimenei, pakalpojumu pieejamība, izglītība sev un bērniem).
Līga Švānberga, biedrības Jelgavas
lauku partnerība “Lielupe” vadītāja

Gada nogalē visi gaida ciemos
Ziemassvētku vecīti, kurš ikvienam dāvās brīnumainu svētku
sajūtu. Aizdedzam eglītē svecītes,
klājam svētku galdu, atskan jautras rotaļu melodijas un pēkšņi
ierodas viņš- ilgi gaidītais Ziemassvētku vecītis. Tradicionāli
Salavecis ir ražena auguma vīrs
ar sirmu bārdu, spēcīgu balsi un
dāvanu maisu.
Taču Ozolnieku novada Ziemassvētku vecīši atzīst, ka šis
darbs tikai no malas raugoties izskatās viegls, bet tik un tā aicina
mūs ticēt brīnumiem.
Jelgavas Jaunā teātra un Ozolnieku Tautas teātra aktieris Aldis
Barons atceras, ka par īstu Salaveci kļuvis 15 gadus atpakaļ. Viņa
acu priekšā ir izaugusi vesela paaudze, kuri nu jau savus bērnus
ved uz svētku eglītēm.
Aldis atzīst, ka visvairāk atmiņā paliek emocionāli pasākumi:
„Šogad pasākumā, kad pienāca
brīdis saņemt dāvanas, viens puisītis man pienāca klāt, cieši apskāva un iečukstēja ausī, ka nav
iemācījies dzejolīti. Pēc tam zēns
piebilda, kā līdz Ziemassvētkiem
jau vēl ir tālu un viņš noteikti paspēs iemācīties. Šādi mīļi starpgadījumi paliek atmiņā.”
Aldis ar prieku stāsta, ka
ir lietas, kas cauri gadiem
nemainās:„Visi vēlas svētkos cerību, prieku, labu noskaņojumu,
jautrību. Bet gadu gaitā noteikti
ir mainījušās dāvanas, ko bērni

vēlētos saņemt Ziemassvētkos. Ja
savulaik acīs iemirdzējās prieks
par mandarīniem, piparkūkām
un konfektēm, tad tagad visvairāk kārotā dāvana svētkos bērniem jau no 3 un 4 gadu vecuma
ir planšetdators un viedtālrunis.
Tā laikam ir reklāmu ietekme.”
Pieredzējušais Vecītis atzīst,
ka galvenajām rakstura īpašībām,
kurām jāpiemīt Salavecim– ir humora izjūta, prasme ieklausīties,
spējai saprasties ar bērniem visos
vecumos.
„Ejot pie bērniem, atdodu daļiņu no sevis. Bērni ilgi gaidījuši šo
tikšanos, kad redzu viņu acis, kūstu
pats. Būt par Salaveci tas noteikti ir
sirds darbs. Arī pusaudži un pieaugušie tic Ziemassvētku vecītim, pieņem šo savstarpējo saspēli. Tā katra gada nogalē esmu gatavs strādāt,

dāvāt prieku un optimismu citiem,”
smaida Aldis Barons.
«Lai Jaunais gads Ozolnieku
novada iedzīvotājiem atnes svētību, mieru un izturību. Lai novads
aug un plaukst! Lai katrās mājās
valda labklājība un mēs mīlētu
līdzcilvēkus! Ziemassvētku vecītis dzīvo ilgu jo ilgu mūžu, pieredzējis labākus un sliktākus laikus,
un zina, ka viss būs labi!» novēl
Aldis Barons.
Gada nogalēs ļoti pieprasīts ir
arī pasākumu organizators un Jelgavas Jaunā teātra aktieris Ingus
Vidiņš, kurš atklāj, ka Ziemassvētku vecīša lomu viņam 2000.
gadā piedāvāja aktīvs tā laika
Ozolnieku kultūras darba organizators Raitis Krūmiņš. I.Vidiņš
gada nogalēs darbojas bērnudārzos un skolās, piedalās korporatīvajos pasākumos.
„Man patīk darboties ar četrus
līdz sešus gadus veciem bērniem,
kuri ir ļoti pateicīga auditorija,»
smejas Ingus. Ziemassvētku vecītis atzīst, ka nereti vecāki ir tie,
kuri pamanās sabojāt pasākumu.
Bērni parasti ir atklāti, taču, ja
vecāki sāk kontrolēt un komentēt mūsu darbošanos, svētku sajūta pazūd. Esmu novērojis, ka
mazinājusies pāris gadus atpakaļ
aktuālā rupjo pantiņu skaitīšana.
Mani priecē, sajūta, ka esmu gaidīts un bērni sagatavojuši skaistus dzejoļus. Ļoti jauki, ja bērni
pēc dāvanu saņemšanas samīļo
Vecīti,” stāsta Ingus.

Viņš smejas, ka arī šajā darbā ir atgadījušies dažādi kuriozi.
Īpaši ar pārteikšanos, ko biežāk
pamana pieaugušie, nevis bērni. „Ir gadījies, ka, stāstot pasaku, sanāk divdomīgas frāzes, tad
vecāki sāk smieties. Ar bērniem
parasti viss ir kārtībā, jo ierodos
sagatavojies, bet iereibuši pieaugušie mēdz visādi uzvesties. Taču
man arvien ir pienākuma sajūta,
ka viss jāizdara pēc labākās sirdsapziņas,” atzīstas I. Vidiņš.
Viņš atgādina, ka, gaidot ciemos
Ziemassvētku vecīti, jārēķinās, ka
kopā ar viesiem tas pavadīs neilgu
laiku- līdz stundai, nevis izklaidēs
viesus visu vakaru. „Salavecītis viens
pats nevar noturēt publikas uzmanību ilgāk par stundu. Ziemassvētku
vecītis nebūs tas, kurš saskandinās
glāzes kopā ar viesiem un nesēdīsies
pie svētku galda. Nepatīkami, ja vecāki pasākuma laikā paralēli kārto
lietas pa telefonu un arī mudina bērnu ātrāk saņemt dāvanu un skriet
tālāk. Bet par laimi šādu gadījumu
nav daudz,” par darba kultūru stāsta Ingus Vidiņš, kurš novadniekiem
novēl: ”Ticēsim labajam! Vairāk ieklausīsimies līdzcilvēkos un sarunāsimies! Līdz ar to dzīve kļūs vienkāršāka un patīkamāka!”
Abi uzrunātie Ziemassvētku
vecīši atklāj, ka neraugoties uz
labākiem vai grūtākiem laikiem,
gadu no gada pasākumu vadīšana
neizpaliek un Salavecīšiem gada
nogalēs arvien ir daudz darba.
Solvita Cukere

Adventā Eduards Grundmanis svin „Zvaigžņu stundas”
Pirmajā Adventē Dikļu
pilī norisinājās Latvijas
jauno izpildītāju konkurss «Eņģeļu balsis
2013», kurā Ozolnieku
vidusskolas audzēknis
Eduards Grundmanis
ieguva galveno titulu
«Eņģeļa Balss 2013», bet
jau pēc nedēļas izcīnītas
trīs jaunas uzvaras starptautiskajā jauno vokālistu
konkursā Riga Symphony 2013!
„Eņģeļa Balss 2013” konkursā Eduards Grundmanis izpildīja
Jāņa Lūsēna dziesmu ar Viļa Plūdoņa dzejas vārdiem «Mazu brīdi
pirms».Konkursa dienas noslēgumā Dikļu pils zālē izskanēja vakara
noslēguma koncerts. Koncerta lai-

kā tika pasniegta galvenā «Eņģeļa
Balss 2013» titula ieguvēja balva.
Eduards Grundmanis, kurš saņēma šo augsto titulu, lepojas ar to.
Bet pie sasniegtā jaunais dziedātājs neapstājās, un jau pēc nedēļas

no 5. līdz 9. decembrim, izcili startēja starptautiska mēroga konkursā
«Riga Symphony 2013».
Uz festivāla finālu Rīgā bija sabraukuši vairāk nekā 80 dalībnieki
no 27 valstīm.

Izpildot pasaules hitu Eduards
Grundmanis ieguva 1. vietu un
zelta medaļu savā vecuma grupā
ar dziesmu „Adagio”. Bet, izpildot
populāru Latvijas autora dziesmuZ.Liepiņa „Kvazimodo dziedājumu” Eduards izcīnīja konkursa
Grand Prix. Svinīgajā noslēguma
koncertā, atklātā balsojumā Eduards Grundmanis tika nominēts kā
The Grand Prix of the Festival Riga
Symphony 2013!
Eduards pēc konkursa ir saviļnots: „Šis ir mans augstākais
sasniegums! Esmu gandarīts par
balvām un festivāla īpašo kausu!
Paldies vokālajai pedagoģei Evijai Lagzdiņai un manai ģimenei,
kura vienmēr mani atbalsta! Paldies, Ozolnieku novada domei,
kura atbalstīja manu dalību šajā
pasākumā! ”
Solvita Cukere

6

decembris 2013

izglītība

sports

«Ziemas skrējiens» Ozolniekos
kļuvis par labu tradīciju

Ozolnieku vidusskolas audzēkņi prezentē
biznesa idejas
Novembra beigās norisinājās Ozolnieku vidusskolas skolēnu tikšanās
ar uzņēmējiem un konkurss, kura laikā audzēkņi prezentēja savas idejas
no biznesa plāna līdz gala
produktam.

Ozolnieku vidusskolas Ekonomikas zinību skolotājs Edvīns Elferts stāsta par pasākuma ideju:”
Vecāko klašu audzēķni mācību procesā, apgūstot ekonomiku, nonāk
līdz individuāla biznesa plāna izstrādei. Mūsu vēlme bija, lai biznesa plāns nepaliktu tikai uz papīra,
bet audzēkņi idejas reāli izstrādātu
līdz produkta stadijai.”
Idejas bija daudzveidīgas un
interesantas, piemēram, Krišjānis
Grantiņš cienāja ar gardu kailgraudu ekoloģisko maizi. „Maizi ēdīs
vienmēr un konkurence šajā nišā

nav liela,” prāto Krišjānis.Eksperti
jauniešiem jautāja par ideju pašizmaksu un peļņu, ekoloģiju, produktu izplatīšanas ceļiem.
Emīls Dobrājs un Edijs Gulbis
eleganti prezentē skaistu un stilīgu
apgērba aksesuāru- tauriņu. Puiši
ir domājuši par noieta tirgu un produkta cenu:„Tauriņi ir moderni, aktuāli, stilīgi, ar nacionālu akcentu”.
Uzņēmēji atzinīgi novērtē Leldes
Gaspersones un Amālijas Švarckopfas piedāvājumu- ārstniecības
augu tēju organisma attīrīšanai.
Biznesam nopietni pievērsies
Edgars Elferts, kurš domā ražot
sienas pulksteņus no koka: „Ideja salīdzinoši viegli realizējama,
roku darbs, labas peļņas iespējas,
iespēja mākslinieciski izpausties.
Var ražot pēc pasūtījuma, individuālām skicēm.”
Bet Edgars Ratkevičš izgatavojis koka svečturi ar izgrebtu
zīmējumu. „Lieliskas pašu rokām

darinātas dāvanas ar latviskiem
rakstiem!” idejas slavē uzņēmēji.
Kristers Kalniņš izdomājis kā
padarīt drošāku velo braukšanu
tumsā, apstrādājot velosipēda
diskus ar atstarojošo krāsu, kas
palielina braucēja drošību.
Edvarda Ulmaņa darinātais
„Gaismas kamols” – lampu abažūrs kā atrkatīvs dizaina elements, laba dāvana, pasākumu

un ballīšu elements.
Uzņēmējus priecē, ka
jaunieši ir smēlušies idejas saviem biznesiem no
skolas darbmācības stundās gūtās praktiskās pieredzes darbā ar dažādiem.
Žūrija paslavēja katru
jauniešu ieceri, piedāvāja
papildinājumus
idejām
un sniedza katram no idejas autoriem praktiskus
un vērtīgus padomus, jo
šāda veida pasākumi ir
reāls solis ceļā uz jauniešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā .
„Šis projekts jauniešiem ir kā
dzinulis pārdomāt savas iespējas,
tās uzrakstīt, praktiski realizēt,
bet pēc tam iet un darboties jau
plašāk,” gandarīta ar audzēkņu
veikumu skolas direktore Klāra
Stepanova.
Solvita Cukere

Radošais konkurss „Mode un stils”
Jelgavas Amatu vidusskolā norisinājās trešais mājturības konkurss,
kura tēma šogad ir „Mode un stils”.
Konkursā čaklākās, radošākās un
atraktīvākās meitenes izrādījās no
Jelgavas novada Šķibes pamatskolas, Ozolnieku novada Garozas
pamatskolas un Jelgavas novada
Zaļenieku pamatskolas, kuras kopvērtējumā ieguva godalgotās vietas
16 skolu konkurencē. Mājturības
konkursu organizēja Amatu vidusskolas pasniedzēja, tērpu un stila
speciāliste Gaļina Zvaigznone.
Kā pastāstīja mājturības metodiskās apvienības vadītāja Sarmīte: ”Jelgavas novada un Ozolnieku
novada mājturības skolotāju metodiskajā apvienībā kopīgi darbojas

laika zīmes

un pieredzē dalās novadu skolotājas. Ir notikuši adīšanas, izšūšanas,
tamborēšanas, filcēšanas un kulinārijas konkursi. Bet mājturības
konkurss tieši par modi, tās stiliem
un modes vēsturi tiek rīkots pirmo
reizi. Lai konkursu padarītu rado-

šāku un atraktīvāku, katra komanda saņēma manekenu, kas
bija jāsaģērbj etnostilā, atbilstoši izlozētajai tēmai. Darbojoties
ieguvām skaistu rezultātu- 16
tēmām atbilstoši apģērbtas modeles.” Savukārt konkursa teorētiskajā daļā meiteņu komandām bija jāatbild uz sarežģītiem
jautājumiem par modes vēsturi
un stiliem.
Konkursa noslēgumā komandu dalībnieces prezentēja
savus radošos darbus. Meitenes
pastāstīja, ka konkurss palīdzējis
apzināties un radoši paust sapratni par latviskajām vērtībām. Ieguvums bija strādāt kopā ar citu skolu
meitenēm un noskatīties viņu dar-

decembris 2013

bu prezentācijas. Interesanti bijā
vērot prezentācijās dažādu materiālu, latvisko zīmju, ziedu, rokdarbu tehniku sintēzi. Ozolnieku vidusskolas 9. klases audzēkne Beāte
Kalniņa atzinās, ka pēc pamatskolas beigšanas jau izvēlējusies mācības turpināt Amatu vidusskolā par
frizieri.
Arī pasniedzējas vienprātīgi atzina, ka svarīgi jau pamatskolā audzēkņus mērķtiecīgi virzīt uz profesionālo izglītību. Lai tie jaunieši,
kuri nedomā studēt augstskolās,
izvēlas apgūt profesionālās iemaņas un praksi, kas ļoti svarīga pēc
skolas beigšanas, uzsākot pastāvīgo
dzīvi un darba gaitas.
Solvita Cukere

Skrējēju klubs «Ozolnieki» rīkoja «Ziemas
skrējienu 2013», kas
notika jau piekto gadu
pēc kārtas.
Skrējienos Ozolnieku novadā aktīvi piedalās dažādu Latvijas klubu sportisti. Kamēr citos
novados un pilsētās skriešanas
sezona ieslīgst ziemas miegā,
Ozolnieku novadā vēl pirms gadu
mijas piedāvāja izbaudīt sacensību garu un retu iespēju ikvienam
izmēģināt spēkus sertificētā 15
kilometru distancē kādā no 25
dalībnieku vecuma grupām.
Tāpat interesenti varēja startēt arī īsākās distancēs, veicot
5 un 2,2 kilometru skrējienus.
Skrējienu šogad krāšņu un patīkamu padarīja naktī pirms sacensībām uzsnigusī sniega sega,
kas trasi ietērpa skaistā ziemas
ainavā.

Šogad Ānes kultūras namā no
Salgales un Ānes sabraukušos
seniorus jautrā Ziemassvētku jūras odisejā aicināja doties aktieri
no radošās apvienības “Slepenie

aģenti”. Aktieri pamanījās iesaistīt atraktīvās darbībās arī pasākuma viesus, izspēlēja dažādas
jautras sadzīves ainas no jūrnieku dzīves. Ar jaukām deju melodijām un dziesmās seniorus priecēja grupa “Pusnakts” no Cēsīm.
Rakstnieks un dzejnieks Arvīds Dinijs Deģis, kuram teatralizētajā uzvedumā bija atvēlēta
Pirāta loma, dalās novērojumos:
”Mūsu iestudētais “Pirātu šovs” ir
labi apmeklēts literārs pasākums.
Vadoties no līdzšinējās pieredzes

04.01. plkst. 15.30 HK Ozolnieki/
Monarch vs HK Daugavpils
11.01. plkst. 17.00 Ozolnieki/
Monarch vs HK Zemgale/LLU
18.01. plkst. 15.30 Ozolnieki/
Monarch vs HK Rīga/Prizma

EHL spēles OZO hallē

18.01. plkst. 11.15, 12.30,13.45
25.01. plkst. 11.15, 12.30, 13.45

LHF spēles OZO hallē

11.01. plkst. 11.15 U-10 turnīrs,
1. apakšgrupa

Atbalstīsim Poliurs/Ozolnieki
komandu Schenker līgas
spēlēs!
Apkopojot skrējiena rezultātus, vietas sadalītas sekojoši:
Vīrieši 5km
1.Māris Pakārklis
2. Raivo Veļiks
3. Dainis Upenieks
Sievietes 5 km
1. Santa Lorence
2. Adrija Muša

3. Raisa Marčinkus
Vīrieši 15 km
Kristaps Āboliņš Vējš
Jānis Kūms
Valdis Nilovs
Sievietes 15 km
Guna Ostrovska

15 km distancē visās vecuma
grupās sacensību dalībniekus
1.-3. vietu ieguvējus apbalvoja
ar medaļām, diplomiem un piemiņas balvām. Citās distancēs

Linda Beldava
Ilze Urbāne
Vīrieši 2,2 km
Markuss Austrups
Ričards Kalniņš
Roberts Orbidāns

15.01. plkst. 19 Poliurs/Ozolnieki –
Daugavpils Universitāte (DU)
Spēle notiks Ozolnieku SC.

pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā saņēma diplomu vai
atzinības rakstu. Pārējos sacensību dalībniekus gaidīja pārsteiguma balvas.
Solvita Cukere

Ozolnieku Sporta centra bāzē.
Sacensībās piedalās novada iedzīvotāji un viņu ģimenes locekļi
no 18 gadu vecuma. Masu pasākumos var piedalīties bērni bez vecuma ierobežojuma.
Individuāli var piedalīties zolītē, novusā, galda tenisā, zemledus
makšķerēšanā, slēpošanā, skriešanā, svaru bumbu celšanā, velotūrē
un orientēšanās sacensībās.
Savukārt komandas sacentīsies
volejbolā, basketbolā, pludmales
volejbolā, mini futbolā un ģimenes
auto-foto orientēšanās sacensībās.
Spēkošanos uzsāka 53 zolītes
cienītāji, kas dalībnieku skaita ziņā
apsteidz visus iepriekšējo gadus.

Dalībnieku kopsapulcē izlēma, ka
zolītes turnīrs notiks sešās kārtās.
Spēles notiks otrdienu vakaros.
Ieskaitē vērtēs piecas labākās komandas. Zolītes cienītājiem vēl ir
iespēja pievienoties sacensībām.
Patīkami, ka uz sacensībām kuplā skaitā ieradās Ozolnieku novada
visu ciemu dalībnieku komandas –
“Salgale”, “Telelāne”, “Brankas” un
“Aizupes”.
Jaunajā gadā novadniekiem
novēlu turpināt aktīvi piedalīties
sportiskās aktivitātēs! Pārējiempieņemt lēmumu un sākt regulāri
sportot! Esiet vienmēr gaidīti Ozolnieku Sporta centrā.

Irēna Leitēna,
spartakiādes tiesnese

Seniori dodas Ziemassvētku jūras odisejā
Pensionāru balles novadā ir viens nogada
gaidītākajiem pasākumiem, kur tradicionāli
ir klāti svētku galdi,
koncertprogramma un
dejas.

Seko Latvijas atklātajam
čempionātam hokejā OZO
hallē!

Sākusies Ozolnieku novada 5. spartakiāde
Decembrī ar zolītes turnīra
pirmo kārtu iesākās jaunā 5.
Ozolnieku novada spartakiāde, kura šogad norisināsies
14 sporta veidos, ar mērķi iesaistīt     iedzīvotājus regulārās, sportiskās aktivitātēs,
turpināt sportiskās tradīcijas,
popularizēt veselīgu dzīvesveidu, noskaidrot aktīvākos
un labākos novada sportistus
un komandas.
Sacensības organizē un vada
Ozolnieku Sporta centrs sadarbībā ar novada sporta darbiniekiem
un sabiedrisko aktīvu. Spartakiāde
notiks no 2013. gada decembra līdz
2014. gada septembra mēnesim

pēc viesošanās 25 pilsētās un novados, uz paša romāna autora
iestudētu izrādi skatītāji labprāt
pavelkas, jo tas ir kas nebijis un
intriģējošs.”
Pasākuma laikā neviens neiesnaužas, jo skatītāji šajā režisora Aivara Heldes un stilistes
Evelīnas Buntas veidotajā dinamiskajā 17. gadsimta šovā tiek
iesaistīti kā līdzdalībnieki - kāpj
uz īsta pirātu kuģa, ievēl kapteini,
nosvin uzvaru pirmajā jūras kaujā, dzied līdzi, mācās pirātu ticē-
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jumus, anekdote, ietekmē izrādes
tempu un virzību.
Kopā ar zvejniekiem „mīlestības un jūras viļņos” laidās arī
aktrise Elīza Ūsele un Aigars
Gaigals.
„Piemērojoties publikas vēlmēm, mēs variējam arī izrādes
saturu. Tērpi ir stilizēti un atpazīstami no filmas “Karību jūras pirāti”, spēlētāji vairākkārtīgi izrādes laikā pārģērbjas un pārvēršas
kā iekšēji, tā ārēji,” aizkulisēs ļauj
ielūkoties Arvīds Dinijs Deģis.

Uzrunātie seniori smejas, ka zvejnieku personāži labi atpazīstami, iet pie sirds viņu humors un
kreptīgās pirātu dziesmas: „Kas
kaiš pensionāriem? Uz balli mūs
klāt pieved. Glītas telpas, klāti
galdi, lieliska deju mūzika un uzvedums! Tikai pašiem vajag būt
aktīviem un atsaucīgiem! Paldies,
visiem, kas mums svētkos dāvāja
tik jauku vakaru!”

Solvita Cukere un Anda Plikša ,
kultūras darbiniece

konkurss
Fotokonkurss novada
iedzīvotājiem „Portrets”!
Aicinām uz radošas izpausmes
brīvību ikvienu foto mīļotāju,
neatkarīgi no vecuma vai
nodarbošanās!
Iesūtiet fotogrāfiju cilvēka portretu (min. izmērs
pikseļos 2800 x 2100 (6 mpix)) elektroniski uz e-pastu
fotozo@inbox.lv līdz 15. janvārim.
Fotogrāfijai pievienojiet aprakstu par
fotogrāfijas tapšanu, ideju un
attēloto personu. Aprakstiet, kāpēc
šis cilvēks Jums ir īpašs…
Ieskatīsimies acīs cilvēkiem mums
blakus! Tās ir dvēseles spogulis…
Labāko darbu autori tiks apbalvoti
foto izstādes atklāšanā Ozolnieku
Tautas namā 2014. gada februārī.
Info: fotozo@inbox.lv T.26090808
(Rinalds Vācers). Ar nolikumu varat
iepazīties www.ozolnieki.lv.

«Ozolnieku Avīze»
Metiens – 3500 eks.
Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482
e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem
atbild autors.
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ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam
janvāra
jubilārus!
Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs un
neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, katrs
gliemežvāks,
vētru un viļņu glaudīts, mirdz
savādāks.
Katrs cilvēks pasaulē plašā
ir tik dažāds, kā cits neviens.
Tamāru Pletņevu
Viktoru Celmu
Skaidrīti Zirni
Ivanu Janukoviču
Anastasiju Kuzminu
Tatjanu Bogdanovu

Pasākumi Salgales

Juzefu Driču
Ņinu Makejevu
Astru Ozoliņu
Ziedoni Antoniju
Tamāru Balodi
Āriju Strautnieku

Ozolnieku Tautas nams ielūdz
2014. GADA JANVĀRĪ!

10.01. – 15.02. Kristapa Herca fotoizstāde „Amerikas Savienoto Valstu daba”.
15.01. 10.00, 13.30 un 15.00 Pārsteigums bērniem par kosmosu un zinātni „3 D
planetārijs Space Airdome”- kinozāle!
Filmas „Saules sistēmas robežas meklējot”, „Divi stikla gabaliņi. Brīnišķīgais teleskops”.
Sekosim misijai NASA IBEX un pētīsim galaktikas! Filmas krievu vai angļu valodā.
(Vecumā no 3 – 12 gadiem) Ieeja: Ls 2.00 (€ 2,85) Biļešu iepriekšpārdošana. Novada
skolas un PII iestādes aicinām pieteikt grupas pa tālr. Vietu skaits ierobežots – uz
katru seansu 85!
18.01. 18.00 Ozolnieku amatierteātra izrāde – komēdija R. Kūnijs „Bīstamais
pagrieziens” Režisore Dace Vilne. Ieeja: Ls 3,00 (€4,50) Biļetes cenā arī glāze vīna un
kūka. Galdiņu rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana.
20.01. 18.00 Barikāžu atceres pasākums pie Tautas nama. Sildīsimies pie ugunskura
ar karstu tēju un dalīsimies atmiņās.
25.01. 12.00 Jaundzimušo bērniņu un viņu vecāku sveikšanas sarīkojums.
Ozolnieku novada dome ielūdz no 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 31. decembrim dzimušos bērnus un vecākus.
25.01. 15.00 Bērnu muzikālā teātra „Nianse” koncertizrāde „Rūķa Gaišumiņa
brīvdienas”. Ieeja bez maksas.
Biļešu iepriekšpārdošana TN un www. bilesuparadize.lv.
Tālr: 26525350, 63050144
Lūgums biļešu iegādei sagatavot precīzu naudas summu!!!
e-pasts: tautasnams@ozolnieki.lv. ● TN kases darba laiki P., O., T., C. 16.00 – 20.00

pagastā janvārī

Zilas zvaigznes naktī baltā
Sudrabotu gaismu lej
Un mums visiem klusi uzliek
Siltu roku dvēselei.

11. janvārī tiek organizēts
brauciens uz Ziemassvētku
kauju piemiņas pasākumu
Ložmetējkalnā. Par
izbraukšanas laiku lūgum
s sekot informācijai.
24. janvārī plkst.18.30
tiek organizēts brauciens
uz
Nacionālā teātra Laimas
Muktupāvelas izrādi “
Šampinjonu derība”. Inta
s Tiroles monoizrāde.
Biļešu cena : Ls 3.00
Tālrunis informācijai 291
09265- Anda Plikša
2. februārī Salgales MM
S notiks “Sitamo instrum
entu
spēles festivāls”- skolotāja
Kārļa Venskus piemiņas
pasākums.
7. martā plkst.19.00 Tiek
organizēts brauciens uz
Dailes teātra Pirmizrādi “Mi
lēdija””, pēc Aleksandra Dim
ā
romāna “Trīs musketieri”m
otīviem.
Režisors Dž.Dž. Džilindžers
.Komponists Kārlis Lācis.
Biļešu cenas Ls.4.80
Lūums pieteikties un sam
aksāt līdz 22.janvārim
Tālrunis informācijai 291

09265- Anda Plikša

janvārī
25. janvārī plkst.18:00 Ānes kultūras namā
viesosies Jaunsvirlaukas un Salgales pagastu
jauktais koris “Svīri” ar koncertu
“No sirds uz sirdi”.
Diriģenti - Farhads Stade un Dita Mūrniece,
koncertmeistare Inita Kuģe.
Ieeja bez maksas.

Pateicība
Sirsnīgs paldies, Ozolnieku ambulances ģimenes ārstei Regīnai
Šeinei un viņas palīdzei Diānai
Līgotājai par iejūtību,
profesionalitāti un pozitīvo atieksmi
pret pacientiem!
Zenta Vīksna ar ģimeni

Pateicība SIA “Ozolnieku KSDU” par labu darbu
Vēlos izteikt pateicību SIA “Ozolnieku KSDU” un personīgi SIA “Ozolnieku KSDU”
ūdenssaimniecības ārējo tīklu daļas vadītājam Raitim Redeliņam par veiksmīgi atrisinātu
problēmu un novērsto apkures sistēmas bojājumu daudzdzīvokļu mājā Lielā ielā 16,
Jelgavā.
SIA “Ozolnieku KSDU” ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pārņēma dzīvojamās mājas
Lielā ielā 16, Jelgava, apsaimniekošanu. Dzīvojamā māja uzbūvēta 20. gs. piecdesmitajos
gados, tai ir nopietns gan ēkas, gan inženiertehnisko tīklu fizisks nolietojums. Mājas dzīvokļu
īpašnieki, izvēloties jauno apsaimniekotāju, pretendentiem kā galveno kritēriju izvirzīja darbos pierādīto pieredzi daudzdzīvokļu māju renovācijā energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākuma ietvaros. SIA “Ozolnieku KSDU” sevi ir pārliecinoši pierādījis ar veiktajām
daudzdzīvokļu māju renovācijām Ozolnieku novadā.
Lielās ielas 16 mājā š.g. decembrī pazuda apkure divās no trim kāpņu telpām. Siltummezgla
mērījumi liecināja par ievērojamu ūdens zudumu apkures sistēmā. SIA «Ozolnieku KSDU»
darbinieki vairākas dienas apsekoja visus dzīvokļus līdz atrada un novērsa bojājumus.
Apkure mājā tika atjaunota.Iedzīvotāji cer uz tālāku veiksmīgu sadarbību ar SIA “Ozolnieku
KSDU” mājas renovācijā.
Ar pateicību, Lielās ielas 16, Jelgavā iedzīvotāju vārdā- Evija Podiņa

SIA „Ozolnieku KSDU” novēl
visiem Ozolnieku novada
iedzīvotājiem, uzņēmuma
darbiniekiem un sadarbības
partneriem sirdsmīļus, gaišus un
mīlestības piepildītus
Ziemassvētkus! Jaunām idejām
un mērķiem bagātu
Jauno 2014. gadu!
Patiesā cieņā,
cerot uz turpmāko sadarbību
SIA „Ozolnieku KSDU”.
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