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Brīvības cīņu atbalss Ozolnieku novada 
vēsturē

Dziesma dzimtenei 
Dzimtene, mūžam mans skatiens  
Vaicājot tevi būs vērsts — 
Vienīgi tu manai dzīvei 
Īstenās vērtības mērs.

Kopā ar saullēktiem taviem 
Likteni sakalu es — 
Man tavas uzvaras svinēt, 
Man tavas nestundas nest.

Man tavas Daugavas dziesmas 
Apkārt ap dvēselēm siet. 
Man vēl caur velēnām dzirdēt, 
Kā tavi cīruļi dzied.

(Ārija Elksne)

Novembrī atcerēsimies mūsu 
valsts vēsturē nozīmīgus noti-
kumus. 1918. gada 18. novembrī 
pasludināta Latvijas valsts izvei-
došana. Latvijas valsts pirmais 
gads aizritēja kaujās par neat-
karības nodrošināšanu. Latvijas 
armija izauga no pulkveža Oskara 
Kalpaka bataljona līdz pastāvīgai, 
nacionālai armijai, kas 1919. gada 
novembrī cīnījās divās frontēs – 
pret Bermonta – Avalova koman-
dēto armiju un Sarkano armiju. 
Pēc bermontiešu padzīšanas no 
Rīgas 11. novembrī vēl 10 dienas 
notika sīvas cīņas par Jelgavas 
atbrīvošanu, kur izvietojās ber-
montiešu štābs. Tā laika Latvijas 
armijas štāba priekšnieks - ģene-
rālis Pēteris Radziņš uzskatīja, ka 
Latvijas armijas uzbrukums jāveic 
sistemātiski – centra uzbrukumu 
pa Rīgas – Jelgavas jauno un veco 
ceļu vajadzēja atbalstīt ar uzbruku-
mu flangos. Turklāt pēc smagajām 
kaujām par Rīgas aizstāvēšanu, 
visus pulkus vajadzēja papildināt 
ar kareivjiem un kaujas materiā-

liem. Šīs bija izšķirošās kaujas par 
pilnīgu bermontiešu padzīšanu 
no Latvijas. Lūzuma punkts bija 
17. un 18. novembra pretuzbru-
kums, kas zaudējumus radīja Rī-
gas un Cēsu pulkiem. Šajās cīņās 
krita un bez vēsts pazuda 18 Rīgas 
pulka cīnītāji, kuriem par godu ir 
uzstādīts piemineklis Ozolnieku 
novadā pie bijušās Skuju skolas, 
bet kritušo pīšļi pārapbedīti Cenu 
kapos. 

Pieminot 95. gadadienu kopš 
bermontiešu sakāves, Ozolnieku 

novada Kultūras nodaļa sadar-
bībā ar biedrību „Latviešu ka-
ravīrs” rīko atbrīvošanas kauju 
rekonstrukciju Ozolnieku nova-
dā. 15. novembrī kara vēstures 
entuziasti izspēlēs kauju pie ve-
cās pagastmājas aiz Ozolnieku 
vidusskolas stadiona. Interesen-
tiem būs iespēja iepazīties ar tā 
laika kauju dalībnieku ieročiem 
un formas tērpiem, kā arī dalīties 
stāstos par Brīvības cīņām.

Aigars Stillers, Ozolnieku novada 
vēstures ekspozīcijas krājumu 

glabātājs

Latvija – tie 
esam mēs paši

Cieņa un atbildība par savu valsti 
aizsākas tās mazākajā šūnā – ģime-
nē. Tā rodas ne vien Lāčplēša die-
nā pieminot brīvības cīnītājus vai 
18. novembra vakarā vērojot svēt-
ku salūtu un kopīgi dziedot Valsts 
himnu, bet arī ikdienā – atbildīgi 
veiktā darbā, attieksmē un vērtī-
bu sistēmā, kuru nododam saviem 
bērniem un mazbērniem. Nereti 
šķiet, ka valsts un tajā notiekošais 
ir kas neatkarīgs no mums. Nereti 
mēdzam gaidīt ārējus apstākļus, kas 
„saliktu visu pa vietām”. Tomēr sva-
rīgi apzināties, ka valsts – tie esam 
mēs paši. Mūsu uzskati, principi un 
darbi šodien, nosaka to, kāda Lat-
vija un mūsu novads būs rīt. Tiem 
ne vienmēr jābūt skaļiem vārdiem 
vai diženiem mērķiem. Nevērtēsim 
par zemu godīgu darbu, atsaucīgu 
attieksmi pret saviem līdzcilvēkiem, 
un stipru pārliecību, ka katrs no 
mums ir valstij svarīgs. Tajā pašā 
laikā, nedrīkstam baidīties no izai-
cinājumiem, jo tie virza mūs pretī 
labākai nākotnei. Arī Latvijas ne-
atkarība reiz bija izaicinājums ie-
priekšējām paaudzēm. Pateicoties 
tā laika brīvības cīnītāju drosmei, 
pārliecībai un ticībai, šodien varam 
svinēt valsts 96. dzimšanas dienu.

Vēlu ikvienam Ozolnieku novada 
iedzīvotājam nepazaudēt apziņu par 
sava devuma nozīmīgumu novadam 
un Latvijai! Lai svētku sajūta izgais-
mo gada tumšāko laiku un esam vie-
noti kā ģimenē, tā plašākā sabiedrībā!

Sveicot Ozolnieku novada iedzī-
votājus Latvijas valsts proklamēša-
nas 96.gadadienā - 

Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis.

Lai sakārtotu novada teritoriju un 
atvieglotu pastnieku, policijas, sociālā 
dienesta, mediķu un citu atbildīgo die-
nestu darbu, Ozolnieku novada paš-
valdība ir uzsākusi  māju nosaukumu 
zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu uz 
novadā esošajiem valsts autoceļiem.

„Pie daudzām mājām stāvēja vecas, 
sarūsējušas zīmes vai to nebija vispār. 
Pašvaldība uzstādīs sarkani – baltas 
norādes, savukārt īpašnieku uzdevums 
ir sakārtot māju nosaukuma zīmes 
pie privātīpašuma. Novadniekus un 
autovadītājus aicinām cienīt padarīto 
darbu, lai zīmes kalpotu daudzus ga-
dus,” norāda Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Guntis Rozī-
tis.

Pašvaldība plāno uzstādīt norāžu 
informācijas zīmes uz kultūrvēsturis-
kiem objektiem, pieminekļiem un pie-
miņas vietām. 
Guntis Žeivots, Ozolnieku novada saimnie-

cības daļas vadītājs

SVINĒSIM 
SVĒTKUS KOPĀ!

Novadā uzstāda 
jaunas norādes zīmes

11. novembrī plkst. 17:00 Lāčplēša dienas svinīgie pasāku-
mi pie Skuju skolas pārbrauktuves Brīvības cīņu piemi-
nekļa un pie Salgales pagasta Vareļu pieminekļa. 

14. novembrī plkst. 18:00 Valsts svētku sarīkojums Ozol-
nieku Tautas namā „Latvija. Skaista ziemā un apžilbusi 
no saules vasarā”. 

15. novembrī Piemiņas pasākums „Brīvības cīņām 95!” 
Norises vieta - aiz Ozolnieku vidusskolas sporta laukuma.

 plkst. 13:00 – 16:00 Karavīru ieroču un formas 
tērpu ekspozīcija;

 plkst. 14:00 – 15:00 1919.g. novembra Jelgavas atbrīvo-
šanas kauju rekonstrukcija Ozolnieku novadā, sadar-
bībā ar biedrību „Latviešu karavīrs”. 

 plkst. 15:00 – 16:00 atmiņu stāsti, karsta tēja un foto-
grafēšanās

17. novembrī plkst. 21:00 Svētku balle Ozolnieku Tautas 
namā „Laiks priekam” ar šlāgerdziedātāju Kasparu An-
tesu un grupu. 
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oktobra sēdē 
ozolnieku novada 
dome nolēma:

1. Apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr.10/2014 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos 1/2014 
„Par Ozolnieku novada pašvaldī-
bas budžetu 2014.gadam””.
2. Apstiprināt Ozolnieku novada 
domes Ānes kultūras nama 
nolikumu.
3. Apstiprināt saistošos noteiku-
mus 8/2014 „Ozolnieku novada 
pašvaldības pabalsti”.
4. Atcelt Ozolnieku novada 
domes 2012.gada 10.aprīļa 
lēmumu Nr.3 „Braukšanas 
maksas atvieglojumi 
pensionāriem no 80 gadu 
vecuma Ozolnieku novadā”.
5. Finansēt izglītojamo 
ēdināšanu no 2015.gada 
1.janvāra Ozolnieku novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
Ozolnieku novada pašvaldības 
teritorijā deklarētiem audzēk-
ņiem un Ozolnieku novada 
izglītības iestādēs Ozolnieku 
novada pašvaldībā deklarētiem 
5.-9.klašu skolēniem. Lēmuma 
izpildes nodrošinājums: EUR 
461 805,00. 

6. Apstiprināt saistošos noteiku-
mus 9/2014 „Par nekustamā 
īpašuma nodokli Ozolnieku 
novadā 2015.gadā”.
7. Apstiprināt Ozolnieku novada 
pašvaldības pedagoģiski medicī-
niskās komisijas locekli.
8. Piedalīties biedrības Jelga-
vas lauku partnerība „Lielupe” 
izsludinātajos, ELFLA līdzfinan-
sētajos projektu konkursos.
9. Apstiprināt Ozolnieku novada 
teritorijas plānojuma galīgo 
redakciju un iepazīstināt ar to 
sabiedrību.
10. Nodot Teteles notekūde-
ņu attīrīšanas SIA „Āne EP” 
pārvaldībā. 
11. Nepagarināt Koncesijas 
līgumu ar SIA „Āne EP”.
12. Apstiprināt Ozolnieku nova-
da Bāriņtiesas locekli.
13. Aktualizēt Ozolnieku 
novada attīstības programmas 
2012.-2018.gadam pielikumus: 
Rīcības un Investīciju plānus

aktualitātes

novadnieki 
apzinīgi 
pilda 
pilsoņa 
pienākumu

Pēc Centrālās Vēlēšanu 
komisijas datiem, izvēlo-
ties Latvijas 12. Saeimas 
deputātus, vēlētāju aktivi-
tāte Ozolnieku novadā bija 
augstāka nekā vidēji valstī 
- 60.2% no visiem balss-
tiesīgajiem novadniekiem. 
Ozolnieku novadā vēlē-
šanos iecirkņos saņemtas 
4209 balsis.

Iveta Strēlniece,  Ozol-
nieku novada vēlēšanu  
komisijas priekšsēdētāja: 
„Cilvēku plūsma vēlēšanu 
iecirknī ne mirkli neapstā-
jās. Ozolnieku novada ļau-
dis arvien bijuši apzinīgi 
pilsoņu pienākumu pildītā-
ji. Pēc iepriekšējās pieteik-
šanās novadā nobalsojuši 
89 iedzīvotāji savā mītnes 
vietā - SAC „Zemgale” vai 
mājās. Vēlēšanu laikā no-
pietni pārkāpumi nav reģis-
trēti, vien daži piemirst, ka 
uz iecirkni jāņem līdzi de-
rīga pase. Šajās vēlēšanās, 
skaitot balsis, pamanījām, 
ka iedzīvotāji ir labi infor-
mēti, kā pareizi jāaizpilda 
vēlēšanu biļeteni. Cilvēki 
ir balsojuši gan par saraks-
tiem kopumā, gan rūpīgi 
izvēloties personas, kuras 
atbalstīt vai svītrot no sa-
rakstiem.”

Uzrunātie vēlētāji atzīst, 
ka ir svarīgi Saeimā ievē-
lēt tos, kuri varēs ietekmēt 
procesus un paveikt reālu 
darbu. Ozolnieku novadā 
visvairāk vēlētāju balsoju-
ši par „Zaļo un Zemnieku 
savienību”, aiz sevis atstā-
jot Partiju „Vienotība” un 
Nacionālo apvienību “Visu 
Latvijai!”-”Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”. Pārējie 
politiskie spēki Ozolnieku 
novadā savākuši mazāk par 
500 balsīm. 

Solvita Cukere

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 
Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
Ozolnieku novada administratīvajā 
teritorijā piemēro nekustamā 
īpašuma nodokļa likmes, nosaka 
apliekamos objektus un nekustamā 
īpašuma maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. sagruvusi būve - būve, kas cietu-
si stihiskas nelaimes vai avārijas 
rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos 
u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja 
darbības vai bezdarbības dēļ tai ir 
daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās 
konstrukcijas, tā nav izmantojama 
un atjaunojama iepriekš paredzēta-
jai funkcijai;
2.2. vidi degradējoša būve - daļēji 
apdzīvota, neapdzīvotā vai saimnie-
ciskajai darbībai neizmantota būve 
(tajā skaitā nepabeigtās būvniecī-
bas objekti), kurā netiek ievērotas 
būves uzturēšanai izvirzītās prasības 
vai ilgstoši ir pārtraukts iesāktais 
būvniecības process, kā arī būve, 
kura īpašnieka, valdītāja vai lietotāja 
darbības vai bezdarbības dēļ vizuāli 
zaudējusi savu sākotnējo izskatu un 
negatīvi ietekmē novada ainavu;
2.3. cilvēku drošību apdraudoša 
būve - būve, kurai trūkst nosedzošu 
konstrukciju un/vai ir
atklātas ailas (tai skaitā būve, kura ir 
pamesta būvniecības stadijā), kura 
nav nodrošināta pret nepiederošu 
personu iekļūšanu tajā un tajā 
ir nedrošas konstrukcijas un/vai 
apdares elementi, kuri var nokrist, 
apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot 
apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/
vai veselībai;
2.4. ēkai vai būvei piekritīga zeme 
– zemes vienība, uz kuras atrodas 

ēka vai būve.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu izdošanu 
un nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu piedziņu atbilstoši Notei-
kumu nosacījumiem veic Ozolnie-
ku novada pašvaldības Finanšu 
un grāmatvedības daļa.
4. Ar nekustamā īpašuma nodokli 
netiek apliktas dzīvojamo māju 
palīgēkas un to daļas (izņemot 
garāžas), kuras netiek izmantotas 
saimnieciskajā darbībā. 
5. Būves, kas klasificētas kā 
sagruvušas, vidi degradējošas vai 
cilvēku drošību apdraudošas, tiek 
apliktas ar nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 3% (trīs procentu) 
apmērā no lielākās vērtības – bū-
vei piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtības vai būves kadastrālās 
vērtības sekojošā kārtībā:
5.1. paaugstinātās likmes pie-
mērošanas pamats ir Ozolnieku 
novada būvvaldes lēmums par 
būves atzīšanu par vidi degradējo-
šu, sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu;
5.2. maksāšanas paziņojumu 
par būvi, kas klasificēta kā vidi 
degradējoša, sagruvuša vai cilvē-
ka drošību apdraudoša, nosūta 
nodokļa maksātājam 1 (viena) 
mēneša laikā no dienas, kad 
administratīvais akts par būves 
klasificēšanu attiecīgajā kategorijā 
ir kļuvis neapstrīdams vai beidzies 
termiņš augstākās iestādes 
izdotā administratīvā akta, ar 
kuru atstāts spēkā sākotnējais 
lēmums, pārsūdzēšanai un tas 
nav pārsūdzēts;
5.3. paaugstināto likmi piemēro, 
sākot ar nākamo mēnesi pēc 

būves klasificēšanas attiecīgajā 
būvju kategorijā;
5.4. Nekustamā īpašuma nodokļa 
pārrēķins par būvi tiek veikts, 
sākot ar nākamo mēnesi pēc 
Ozolnieku novada būvvaldes 
lēmuma par Noteikumu 4. punktā 
minētā būves statusa atcelšanu 
stāšanās spēkā.
6. Būves, kuras būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos 

noteiktais kopējais būvdarbu veikša-
nas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc 
būvniecības termiņa izbeigšanās līdz 
mēnesim, kad parakstīts akts par 
būves pieņemšanu ekspluatācijā, 
tiek apliktas ar nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 3% (trīs procentu) 
apmērā no lielākās vērtības – būvei 
piekritīgās zemes kadastrālās vērtī-
bas vai būves kadastrālās vērtības.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas paziņojuma piespie-
du izpildes termiņš tiek noteikts 7 
(septiņi) gadi no nodokļa samak-
sas termiņa iestāšanās brīža.
8. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā pēc to publicēšanas Ozolnieku 
novada pašvaldības bezmaksas 
izdevumā „Ozolnieku avīze”un 
tie ir piemērojami nekustamā 
īpašuma maksājumu paziņojumu 
sagatavošanai par 2015. gadu.

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 14.oktobra sēdes lēmumu Nr.6  
(protokols Nr.10) Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.9/2014

„Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2015.gadā” 
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 45.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 

otrās daļas 9.1 punktu, 3.panta pirmās daļas ievaddaļu, 1.4, 1.6 daļu, 9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 58., 59.punktu 

Atvērts pakalpojumu 
centrs Ānē

2013. gada septembrī tika uzsākti 
remontdarbi Celtnieku ielā 12, Ānē, 
lai izbūvētu plašu, daudzfunkcionā-
lu pakalpojumu centru ciema iedzī-
votāju vajadzībām. Šī gada pavasarī 
darbu uzsāka ģimenes ārsta prakse, 
bet rudenī apmeklētājiem atvēries So-
ciālā dienesta higiēnas centrs, kur ie-
dzīvotāji var saņemt vairākus pakal-
pojumus – nomazgāties dušā, veikt 
veļas mazgāšanu un žāvēšanu. Pakal-
pojumi tiek sniegti Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā deklarēta-

jām un faktiski dzīvojošām personām. 
Tos var saņemt, iepriekš piesakoties 
pie pakalpojumu punkta darbinieces 
Sandras Auzas (tālrunis: 29420936).  
Pakalpojuma apmaksa notiek uz vie-
tas. Bērni līdz 15 gadu vecumam, trū-
cīgas personas, daudzbērnu ģimenes, 
un cilvēki ar invaliditāti, uzrādot ap-
liecinošus dokumentus un Ozolnie-
ku novada Sociālā dienesta izdotās 
izziņas, atsevišķus pakalpojumus var 
saņemt bez maksas. Izremontētās tel-
pas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem.

Sociālo pakalpojumu centrā iz-
veidota arī mācību virtuve, kur 
paredzēts aicināt dažāda vecuma 
iedzīvotājus uz ēdienu gatavoša-
nas nodarbībām. Higiēnas centrs ir 
atvērts darbdienās no plkst. 8.00-
17.00, ceturtdienās līdz plkst. 19.00, 
bet piektdienās līdz plkst. 14.00 un 
atrodas Celtnieku ielā 12, Ānē, Cenu 
pagastā, Ozolnieku novadā.

Solvita Cukere 

Ozolnieku novada pašval-
dība novembrī izsludina at-
klātu konkursu atpūtas parka 
izveidei Jāņa pļavas, Veselības 
takas un kalna pie Skolas ielas 
teritorijās. Konkursa devīze - 
„Piešķir parkam „Dvēseli”!”.
Tā mērķis, izmantojot radošu 
sacensību, iegūt labāko projek-
ta skici - ideju, kas piedāvātu 
daudzveidīgas atpūtas iespējas 
novada iedzīvotājiem visos ga-
dalaikos. Konkursam iesnieg-
tajos darbos Ozolnieku novada 
pašvaldība vēlas sagaidīt rado-
šu pieeju un oriģinālus, vizuāli 
pievilcīgus un funkcionālus ri-
sinājumus, parka teritorijā, pa-
redzot zonu dažādu pasākumu 
rīkošanai, rotaļu laukumus, pa-
staigu, sporta un aktīvās atpū-
tas zonas, kas būtu piemērotas 
dažādām iedzīvotāju grupām. 
Darbus vērtēs komisija, un la-
bāko darbu autoriem tiks pie-
šķirtas naudas balvas. 

Konkursā var piedalīties 
jebkura fiziska, juridiska per-
sona vai personu grupa, iesnie-
dzot savu parka koncepcijas 
redzējumu atbilstoši konkur-
sa nolikumam, kas no 3. no-
vembra pieejams pašvaldības 
mājas lapā  www.ozolnieki.lv 
sadaļā „Sabiedrība” – „Sabied-
rības līdzdalība”. Piedāvāju-
mi jāiesniedz līdz 2015. gada  
23. janvārim.
Antra Pošeika, Attīstības plānoša-

nas daļas vadītāja

Piešķirsim 
parkam 
„Dvēseli”!”

Likums „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 9.pants. 
Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāja atbildība. Nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksātājs, 
saskaņā ar šo likumu, ir atbildīgs 
par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 
noteiktajā laikā.

 Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam — juridiskajai perso-
nai ir pienākums mēneša laikā no 
nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas pienākuma rašanās brīža 

turpmākajai saziņai ar nodokļu 
administrāciju paziņot pašvaldī-
bai savu elektroniskā pasta adresi 
(spēkā no  01.01. 2014). Juridiskā 
persona savu elektronisko pasta 
adresi var paziņot lidija.zukovs-
ka@ozolnieki.lv un ozolnieki@
ozolnieki.lv vai rakstiski Ozolnieku 
novada pašvaldībā un Pakalpoju-
mu sniegšanas centros.

Tālr. informācijai 63057762, 
29868691.

Lidija Žukovska, nodokļu ekonomiste

Juridisko personu ievērībai – nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem!

Ozolnieku novada pašvaldības 
administrācija informē, ka saskaņā 
ar Ozolnieku novada domes 2014. 
gada 14. oktobra lēmumu Nr.15 
„Ozolnieku novada teritorijas plā-
nojuma galīgās redakcijas apstip-
rināšana” ir apstiprināta Ozolnieku 
novada teritorijas plānojuma galīgā 
redakcija, kā arī noteikts termiņš, 

kurā sabiedrībai iespējams iepazī-
ties ar minēto dokumentu, 2014. 
gada 20. oktobris - 2014. gada 10. 
novembris. Ar Ozolnieku novada 
teritorijas plānojuma galīgo redak-
ciju var iepazīties novada mājas 
lapā www.ozolnieki.lv

Antra Plotņikova, Zemes ierīcības 
inženiere

Šovasar, Ozolnieku novada 
pašvaldībai ieguldot 105 000 eiro, 
tika realizēts projekts ar automa-
šīnu stāvlaukuma izbūvi pie dzelz-
ceļa stacijas „Ozolnieki”. Projekta 
ievērojamās izmaksas saistītas ar 
to, ka rekonstrukcijas ietvaros tika 
izbūvētas lietus ūdens kanalizācijas 
attīrīšanas iekārtas, kas pasar-
gās Ozolnieku ūdenskrātuvi no 
piesārņojuma. Papildu izdevumus 
radīja arī VAS „Latvijas Dzelzceļš” 
nosacījums pārcelt  komunikācijas 
- sakaru, signalizācijas, elektroap-
gādes līnijas.

Ņemot vērā VAS „Latvijas 
Dzelzceļš” nelielo iznomāto 
zemes platību un Ozolnieku ezera 
tuvumu, pašvaldība jau sākotnēji 
paredzēja divu atsevišķu stāvlau-
kumu izbūvi. 

Pirmā stāvlaukuma būvdar-
bus tika plānots pabeigt līdz 
1. augustam, bet būvnieka SIA 
„Mārupes ceļinieks” paveikto dar-

bu nepietiekamās kvalitātes dēļ 
tie aizkavējās līdz septembrim. 
Jaunais stāvlaukums tika izbū-
vēts maksimāli liels un paredzēts 
40 automašīnu novietošanai, 
izmantojot arī piebraucamā ceļa 
apmali.

Otrā stāvlaukuma tehniskais 
projekts ir akceptēts Ozolnieku 
novada Būvvaldē un paredz 19 
automašīnu stāvvietu izbūvi 
ar kopējo platību 425m2. To 
plānots izbūvēt pēc iespējas 
tuvāk dzelzceļa stacijai „Ozol-
nieki”, automašīnu stāvvietas 
izvietojot pēc norādītā satiksmes 
organizēšanas un seguma plāna 
rasējuma. (skat.graf.)

Par finansējumu stāvlaukuma 
otrās kārtas izbūvei, kas varētu 
sastādīt ap 60 000 eiro, vēl 
jālemj domes deputātiem, pieņe-
mot 2015. gada budžetu.

Jūlija Kostrova, Ozolnieku novada 
būvinspektore

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri jāievēro paš-
valdībai un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam likumā "Par nekustamā 
īpašuma nodokli" noteikto tiesību normu piemērošanā par Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu īstenojot pašvaldībai dele-
ģētās tiesības apliekamo un neapliekamo nekustamo īpašumu noteikšanā un 
attiecīgu nodokļa likmju piemērošanā. 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma no-
dokli" 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 3.panta 1.4  1.6  daļu, 9. panta otro daļu 
un Pārejas noteikumu 58., 59. punktu.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada administratīvajā 
teritorijā 2015. gadā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo 
māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetri (izņemot garāžas), un 
vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, un būves, 
kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

Skaitliski aprēķināt saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu būs 
iespējams tikai pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības 2015. gadam 
saņemšanas no nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas, bet 
nav plānota pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās.

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesis-
kais regulējums ir fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā 
valdījumā ir šāds īpašums: dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pār-
sniedz 25 m2, un tiem, kuru īpašumā ir vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves, un būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos 
aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. 

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdo-
šanu, atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem, veic Ozolnieku novada 
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.

Nav attiecināms

1. Projekta  nepiecieša-
mības pamatojums

2. Īss projekta satura 
izklāsts

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sa-
biedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2014 "Par nekustamā īpašuma 
nodokli Ozolnieku novadā 2015. gadā" paskaidrojuma raksts

Publiskajai apspriešanai ir 
nodots ozolnieku novada 
teritorijas plānojums

Automašīnu stāvlaukums pie dzelzceļa stacijas „Ozolnieki” 
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Jaunieši izveido mūsdienīga 
pilsoņa portretu

10. oktobrī Teteles Bērnu un jau-
niešu brīvā laika pavadīšanas cen-
trā norisinājās projekta jauniešiem 
„Ozolnieku novada jauniešu multi-
kulturālās pilsoniskās kompetences 
pilnveidošana” pirmais pasākums, 
kura norisē iesaistījās visu Ozolnie-
ku novada skolu jaunieši, bērnu un 
jauniešu centru vadītāji. 

„Mēs vēlamies, lai Ozolnieku 
novadā tieši Bērnu un jauniešu ini-
ciatīvu centri kļūst par vietu, kur, 
gūstot pieredzi ikdienas situācijās, 
varam mācīties, kā kļūt par aktī-
viem un atbildīgiem pilsoņiem. 
Tas jauniešus motivē aktīvāk paust 
savu viedokli, piedalīties lēmumu 
pieņemšanā ikdienas situācijās, 
skolā, kā arī novadā un plašākā 
sabiedrībā,” skaidro projekta vadī-
tājs, Ozolnieku novada Jaunatnes 
lietu speciālists Einārs Ervīns De-
ribo. „Jauniešiem aktīvi jāiesaistās 
skolas dzīvē un dažādās organizā-
cijās, skolas pārvaldē, skolas pa-
sākumos, un brīvprātīgajā darbā. 
Ozolnieku novadā vēl nav reģistrēta 
neviena jaunatnes organizācija, bet 
tas ir būtiski svarīgi, jo šīm organi-
zācijām tiek dota prioritāte, lemjot 

par atbalsta piešķir-
šanu. Jaunieši mūsu 
valstī ir nepilni 15% 
no valsts iedzīvotāju 
skaita, tāpēc katrs 
jaunietis valstij ir 
svarīgs,” pārliecinā-
ta 11. Saeimas de-
putāte Inga Vanaga, 
kura vadīja diskusi-
ju jauniešiem.

Pasākuma dalīb-
niekiem praktiski 
darbojoties četrās 
darba grupās, tapa 
jaunieša portrets. Kā pozitīvas 
Latvijas pilsoņa īpašības tika mi-
nētas: mūsdienīgums, drosme, 
pašpārliecinātība, uzņēmība, atbil-
dība, aktivitāte, gudrība, atvērtība, 
izpalīdzība, radošums, pieklājība, 
mērķtiecība, patriotisms, pozitī-
visms, godīgums un brīvprātība.

Darba grupās izstrādāja priekš-
likumus sadarbībai ģimenē, skolā, 
pašvaldībā un valsts līmenī, veici-
not jauniešu aktivitāti un veidojot 
patriotiskās jūtas. Jaunieši nonāca 
pie secinājuma, ka svarīgs ir pilso-
ņa tiesību un pienākumu līdzsvars. 

Uzrunātie pasākuma dalībnieki 
akcentēja, ka gan bērniem, gan sa-
biedrībai kopā vairāk jāapzinās sa-
vas tiesības un pienākumi. Jaunieši 
domā, ka  Latvijas Valsts svētku 
sarakstā būtu jāiekļauj Jauniešu 
diena un Brīvprātīgā darba diena. 
Skolām jādomā par cittautiešu  ie-
pazīstināšanu ar latviešu nacionā-
lajiem svētkiem un tradīcijām. Sa-
vukārt ģimenē jaunieši vēlas kopīgi 
atzīmēt Valsts svētkus, dzirdēt pa-
audzēs pieredzēto, izzināt dzimtas 
saknes un kopt latviskās tradīcijas.

Solvita Cukere

Ķiploki ar savām garšas 
un ārstnieciskajām īpašībām 
pazīstami jau sen. Ķiploka 
labumu veselībai izzina un 
daudzveidīgos produktos cenšas 
saglabāt novadniece Antra Zeili-
ņa, kura čakli rosās Priežu ielā 8, 
Dalbē, Cenu pagastā. Viegli raisās 
mūsu saruna par mājražošanu kā 
iztikas un dzīvesveidu saimnie-
cības ēkā ierīkotajā ķiploku pār-
strādes telpā.

Antra piekrīt, ka, salīdzinot ar 
citām Eiropas Savienības valstīm, 
Latvijā reģistrētie 969 mājražotā-
ji ir maz. „Diemžēl Latvijā mājra-
žotāji izvairās oficiāli reģistrēties. 
Domāju, ka reālie darba darītāji 
ir vairāk. Liels atbalsts ir citu 
mājražotāju pozitīvais piemērs 
un pieredzes apmaiņa. Es darbo-
jos biedrībās „Pārtikas amatnie-
ki” un „Latvijas Lauku sieviešu 
apvienība”, kas palīdz aizstāvēt 
kopīgas intereses,” spriež Antra.

„Krīze manā dzīvē lika piemē-
roties laika prasībām. Gadu ap-
meklēju LLKC organizētās kon-
sultācijas un mācības, līdz radās 
pārliecība, ka jāpievēršas ķiploku 
audzēšanai un pārstrādei. Ģime-
nei pieder 6 hektāri zemes, kurā 
ķiploki aug 0,5 hektāros. Diemžēl 
šogad nebija liela raža, jo kailsals 
postīja stādījumus. Pēc kāzām 
ienācu vīra vecāku mājās, kur 
audzē un godā ķiplokus. Ievēro-

ju, ka plaši tirgo ievestos ķiplokus 
no Ķīnas, tāpēc izlēmu tos audzēt 
lielākā platībā. Zemē iestrādāju 
dabisko mēslojumu. Bez ķiplo-
kiem audzēju arī tomātus, avenes, 
zemenes un rabarberus. Es nevē-
los grūti izaudzēto lēti atdot tirgū. 
Apzinos savus resursus, cik spēju 
saražot. Ķiplokus stādu, ravēju, 

novācu un pārstrādāju pati, taču 
bez ģimenes atbalsta un sapratnes 
neiztikt,” pārliecināta uzņēmīgā 
saimniece.

„Izstādē „Rīga Food” sapra-
tu, ka pieprasījums pēc ķiploku 
produkcijas ir liels. No Zemgales 
reģiona izstādē piedalījās vairāk 
nekā 70 dalībnieki. Mans piedā-
vājums bija unikāls. Piemēram, 
ķiploku pulveris organismā vieg-
li pārstrādājas, ir pa rokai visu 
gadu, noderīgs, ja ir paaugstināts 
holesterīna līmenis asinīs un labs 
sirds - asinsvadu sistēmas veselī-
bai. Izstādes apmeklētājiem lie-
lākais pārsteigums bija ķiploku 
ledenes. Idejas, kā vēl varētu 
lietderīgi ķiplokus izmantot un 

pārstrādāt, dzimst pastāvīgi. Ie-
skats vecmāmiņas recepšu grā-
matā deva grūdienu sākt darbo-
ties. Nosaukumus produkcijai 
izgudroju pati, bet konfektēm 
nosaukumu „Ķip - ķip ledene” iz-
domāja mamma, lai ir skanīgs,” 
pārdomās dalās Antra Zeiliņa.

„Izaudzēt ķiplokus nav liela 
māksla. Man ir svarīgi tiem pie-
vienot vērtību, pārstrādājot un 
pievienojot dažādos produktos,” 
stāsta Antra. Prasmīgās saimnie-
ces rokās ķiploki pārtop par dažā-
dām piedevām ēdieniem - nikno 
„Rīkļurāvēju”, ķiploku pulveri, 
ķiploku grauzdiņiem, garšvielu 
maisījumiem, bet ķiploku ziedi 
pārvēršas pikantos marinējumos. 
Šī gada jaunumi ir ledenes ar 
medu, ķiploku etiķis un kaltētie 
tomāti eļļā ar ķiplokiem. Antra 
piedāvā arī ķiploku tēju imuni-
tātes stiprināšanai. „Produktiem 
izvēlos skaistas etiķetes un pie-
vilcīgas burciņas. Nākotnē vēlos 
vairāk attīstīt  lauku tūrismu ar 
degustācijas iespējām. Šoruden 
piedalījos arī pasākumā „Atvērtās 
dienas laukos”, teic Antra.

 Antra smaidot atzīst: „Lai gan 
pieprasījums pēc ķiploku pārstrā-
des produktiem nemazinās, visu 
laiku ir jādomā, ko vēl no jauna 
piedāvāt. Ķiploku izmantošanas 
idejas nav izsmeltas.”

Solvita Cukere

Draudzējies ar ķiploku un 
saaukstēšanās neskars!

SIA „Īves grupa” valdes locek-
le Inese Kuniga, kura ar kartupeļu 
audzēšanu nodarbojas vairāk nekā 
20 gadus atklāj, ka šī gada raža ir 
labāka kā pērn un sūdzēties par 
„bumbuļu” kvalitāti nevar. Saim-
niecībā Ozolnieku novadā tupeņi 
šogad izauguši 190 hektāros zemes. 
Smilšainā augsne Ozolnieku nova-
dā ir pateicīga dārzeņu audzēšanai.

„Kopumā saimniecībā audzējam 
17 kartupeļu šķirnes dažādām gau-
mēm un vajadzībām. Katru gadu 
apmeklēju Eiropu pieredzes ap-
maiņas braucienos, lai uzzinātu un 
izmēģinātu ko jaunu,” stāsta I. Ku-
niga. Saimniecībā šogad novāktas 
4500 tonnas kartupeļu, vidēji 35 
tonnas no hektāra. Šobrīd jau esam 
ķērušies pie ražas šķirošanas, fasē-
šanas un nogādāšanas tālāk bāzēs 
un veikalu tīklos. Sadarbojamies ar 
Akciju sabiedrību “LATFOOD”, au-
dzējot un piegādājot īpašas šķirnes 
kartupeļus, no kuriem top Ādažu 

„Mājas čipsi”. Kamēr ar realizāci-
ju tiekam galā, tikmēr jau nākamā 
gada Jāņi ir klāt ar jauno ražu,” teic 
saimniecības īpašniece.

 „Lai arī septembra pirmā puse 
nodrošināja labus ražas novākša-
nas apstākļus, tomēr  ne visi au-
dzētāji paspēja novākt ražu. Sep-
tembra beigas atnesa vēsu un mitru 
laiku, kas palielināja kartupeļu no-
vākšanas risku - tie vairāk tika pa-
kļauti mehāniskiem bojājumiem, 
bet atrašanās pārlieku mitrā un 
vēsā augsnē dažviet izraisīja lakstu 
puvi. Lietainie laika apstākļi bija re-
ģionāli, un ražas svārstības bija no-
vērojamas pat vienas saimniecības 
apstrādātajos laukos. Tie zemnieki, 
kuri piegādā „bumbuļus” tūlītējai 
pārstrādei, laika apstākļu radītās 
sekas izjutīs mazāk. Toties „bum-
buļi”, kas būs jāuzglabā ilgstoši, var 
bojāties,” nozares grūtības atklāj 
Inese Kuniga.

Arī klienti kļuvuši izvēlīgi un 

pieprasa 
noteiktas 
šķirnes. 
Piemēram, 
ēdināšanas 
iestādes ie-
cienījušas 
šķirni „Lau-
ra”, kas der 
vārīšanai, 
cepšanai 
eļļā, biez-
putrai un 
salātiem. 
Lai arī uz-
ņēmums 
plāno kar-
tupeļus pārdot vairumtirdzniecības 
bāzēm, liekot uzsvaru uz apjomu, 
tomēr arī privātie pircēji saimniecī-
bā var iegādāties kartupeļus ziemai. 
Darbīgā Inese Kuniga atzīst, ka ir 
arī „Kartupeļu audzētāju un pār-
strādātāju savienības” valdes locek-
le, jo visiem nozarē strādājošajiem 

ir jāturas kopā. “Man pavasaros pa-
tīk uzartas zemes smarža un prieku 
rada  jauna darba cēliena sākums. 
Kad rudenī raža novākta un piepil-
dījušās iecerētās prognozes, man ir 
gandarījums par ieguldīto darbu,” 
teic I. Kuniga.

Solvita Cukere

darbīgie un talantīgie novadnieki

10. oktobrī Ozolnieku vidusskolā 
novada izglītības iestāžu pedago-
gi piedalījās izglītojošā seminārā 
par jauno tehnoloģiju sniegtajām 
iespējām mācību procesā un skolas 
vadības darbā. Ar elektroniskā dar-
ba plāna izmantošanu pedagogus 
iepazīstināja Ozolnieku vidusskolas 
direktores vietnieks Ainārs Kā-
kers: „Izmaiņas ikdienas darbā ir 
tik daudz, ka dokumentu papīra 
formāts vairs sevi neattaisnoja. 
Ikdienas darbā izmantojam Gmail 
piedāvāto darba kalendāru.”

Semināra dalībnieki vēroja jauno 
tehnoloģiju izmantošanu mācību 
stundās. Izglītības nodaļas metodi-
ķe Liene Šmite analizē informātikas 
skolotāja Daiņa Šantera veikumu: 
”12. klases informātikas stundā, 
pamanījām, ka skolotājs, izmantojot 
tehnoloģijas, spēja nostiprināt saik-
ni ar citiem mācību priekšmetiem, 
atraktīvi saistīja statistiku ar jauno 
mācību vielu.” Matemātikas sko-
lotāja Inta Raude dalās pieredzē: 
„Matemātikā izmantojam portāla 
uzdevumi.lv piedāvātos mācību 
materiālus, kas būtiski atvieglo ik-
dienas darbu. Izmantojam arī inter-
aktīvo tāfeli un dokumentu kameru. 
Gatavojamies pārbaudes darbos 
izmantot planšetdatorus.” Latviešu 
valodas skolotāja Ance Jaks: ” Lai 
noskaidrotu skolēnu zināšanu līme-
ni, izmantojam balsošanas pultis 
un apgūstam to daudzveidīgās 
iespējas”. 

Dabas zinību skolotāja Dina 
Medjānova: ”Bērnu ieinteresēšanā 
mācību procesā liela loma ir mācī-
bu metožu dažādībai, ko nodrošina 
jauno tehnoloģiju izmantošana. Ar 
nepacietību gaidām, kad darbā va-
rēsim izmanot dokumentu kameru, 
ar kuras palīdzību uz lielā ekrāna 
ir iespējams attēlot dokumentus, 
kodoskopu slaidus un trīsdimensiju 
objektus.”

6.a klases skolēni Rūdolfs Bum-
bieris un Augusts Liepiņš piemeti-
na: ”Jauno tehnoloģiju izmantošana 
noteikti palīdz mācībās. Ikdienas 
stundās izmantojam interaktīvo 
tāfeli, projektoru, datoru un doku-
mentu kameru. Žurnālistikā esam 
izmēģinājuši arī jaunos planšet-
datorus. Valodu apguves stundās 
vēlamies noskatīties un analizēt 
īsus video materiālus.”

Solvita Cukere

Informācijas 
tehnoloģijas 
daudzpusīgi 
izmanto mācību 
procesā 

Novembris - patriotisma mē-
nesis ir skaistiem pasākumiem un 
daudzkrāsainām emocijām piepil-
dīts. Paldies visiem novadniekiem, 
kuri atbalsta tradīciju kopšanu,  
pieminot mūsu varoņus! Ir svarīgi 
būt kopā ar saviem bērniem, sko-
lēniem mums nozīmīgās dienās. 
Patriotismu bērniem var nodot ti-
kai caur ko personisku - stāstiem, 
atmiņām, dziesmām, kopā apmek-
lējot pasākumus. 

Teteles pamatskolā ir izveido-
jusies jauka tradīcija. Trešo gadu 
Teteles pamatskolas 7. - 9. klašu 
skolēni devās uz Jaunsargu bāzi 
- „Tīsiem” Elejā, kur norisinājās 
Sporta diena ar militāri - patriotis-
ku ievirzi. „Iepriekš skolas sporta 
pasākumos, sadarbībā ar jaunsar-
giem, organizējām atsevišķu discip-
līnu – militāro šķēršļu joslu. Sporta 
dienu ārpus skolas organizējām, 
lai jaunieši gūtu jaunu pieredzi un 
prasmes. Pasākumu organizēja un 
vadīja jaunsargu instruktors Ze-
messardzes virsseržants Ēriks Gri-
nevics kopā ar jaunsargiem,” stāsta 
sporta skolotāja Inga Bērziņa.

„Tīsos” ir izveidota šķēršļu tra-
se no riepām, baļķiem, salmu 

ķīpām, virvēm, caurtekām - viss 
nepieciešamais, lai jauniešiem 
būtu aizraujoša darbošanās. Kla-
ses dalījās jauktās komandās un 
devās trasē, azartiski cīnoties par 
ceļojošo kausu. Sacensību trase 
nebija viegla, taču grūtību pār-
varēšana saliedēja komandas, 
veicinot savstarpēju uzticēšanos, 
pacietību un drosmi. 

Pirmo vietu un ceļojošo kausu 
izcīnīja 9.b klases komanda kap-
teiņa Artjoma Kočegarova vadībā. 
Komandas biedri uzskata, ka viņi 
uzvarēja, jo bija saliedēti, izturīgi  
un ātri pieveica šķēršļu joslu.7.a 

klases komanda šogad startēja 
pirmoreiz, izcīnot godpilno otro 
vietu. „Divi komandas biedri jau 
apmeklē jaunsargu nodarbības 
un bija startējuši līdzīgās trasēs. 
Mūsu komanda bija draudzīga 
un izpalīdzīga,”  domā komandas 
kapteinis Aleksandrs Smoļuks. 

Virsseržants Ē. Grinevics uzteic 
dalībniekus par gribasspēku un 
izturību, jo visas komandas sacen-
tās līdz galam. Varam būt lepni, 
ka mūsu skolēni ir savas skolas un 
sava novada patrioti!

Jeļena Žoide, Teteles pamatskolas 
direktore

Patriotiskā audzināšana ir 
svarīga

Šogad laba kartupeļu raža
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Ozolnieku novada 26 mazajiem sko-
lēniem septembrī bija brīnišķīga iespēja 
Biedrības “Ascendum” kultūras projekta 
bērniem „Garā pupa” ietvaros doties uz 
Rīgu ekskursijā ietvaros doties uz Rīgu 
ekskursijā, lai sniegtu maznodrošinā-
tiem bērniem pieeju kultūrai, kas veido 
personību un attīsta domāšanu. Ekskur-
sija bērniem bija pilnībā apmaksāta – iz-
devumus par ieejas, teātra biļetēm, kā arī 
pusdienām sedza biedrība „Ascendum”, 
savukārt transportu Ozolnieku novada 
bērniem finansēja pašvaldība.

Rīgas teātru, Operas, muzeju un bib-
liotēku apmeklējums pamatskolas au-
dzēkņiem, bija liels piedzīvojums. Garā 
pupa ir simbols tam, kā tautas pasakām 
raksturīgā fantāzijas izmantošana pa-
līdz topošai personībai pakāpties augs-
tāk un ieraudzīt sev līdzās esošo zemi un 
sabiedrību citām acīm.

Mājupceļā bērni pauda prieku par 
piedzīvoto:

 „Man visvairāk patika bibliotēka, 
jo tur ir tik daudz grāmatu un uz pil-
sētu varēja skatīties no augšas!”

„Man patika leļļu teātris, lai gan 
beigas es nogulēju.”

„Man – dzintara zirdziņš muzejā 
un leļļu teātris, kur bija tumšs, bet tad 
tumsa pazuda, visi ieraudzīja lāci un 
sāka kliegt.”

„Bibliotēkā bija pirmā reize, kad 
es braucu ar liftu.” Tā skan mazo eks-
kursantu izteikumi par brīnišķīgi pa-
vadīto dienu.

 Biedrības “Ascendum” mērķis ir 
veicināt Latvijas garīgo un sociālo aug-
šupeju, atbalstot kultūru, zinātni, izglī-
tību un pilsonisko sabiedrību. Saņemot 
atbalstu no Sociālā dienesta un novada 
skolām, šis pasākums bija biedrības 
„IMKA Salgale’’ jauna iniciatīva Ozol-
nieku novada mazo pilsoņu izglītošanā.  

Laine Orbidāne un Edgars Paulovičs, 
biedrība ‘’IMKA Salgale’’
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Septembra beigās norisinājās 
“Olimpiskā diena 2014”. Otro gadu 
Olimpiskajā rīta vingrošanā iesais-
tījās Ozolnieku novada pirmsskolas 
izglītības iestādes „Zīlīte” bērni un 
skolotājas, kā arī Ozolnieku novada 
pašvaldības darbinieki. Pasākuma 
mērķis bija dalībniekus uzmundri-
nāt turpmākajam dienas cēlienam, 
kā arī atgādināt par pareizi veik-
tu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu 
ikdienas sastāvdaļu. Ozolnieku 
novada Veselīga dzīvesveida un 
sporta nodaļas vadītāja Elīna Ro-
zīte uzskata: „Lieliski, ka ir vēl vie-
na diena, kad kopā sporto lielie un 
mazie. Sportiskās aktivitātes vieno. 
Pašvaldības darbinieku līdzdalība 

ir labs piemērs jaunajai paaudzei.”
„Olimpiskajā dienā” dalībniekus 

uzrunāja futbolisti Artis Lazdiņš un 
Gints Freimanis no  Latvijas futbo-
la federācijas, kā arī Rīgas „Dina-
mo” komandas hokejists un mūsu 
novadnieks Miķelis Rēdlihs, aicinot 
bērnus sportot, veselīgi ēst un uztu-
rēties svaigā gaisā. Uzrunātie bērni 
stāsta, ka ikdienā sporto - brauc ar 
riteni, spēlē bumbu, peldas, vingro, 
spēlē futbolu un skrien. Ozolnieku 
novada PII „Zīlīte” vadītāja Maira 
Ezermane piebilst: „Lepojamies ar 
mūsu enerģisko sporta skolotāju 
Raimondu Aleksandrovu,  kurš ik-
dienas darbā prot aizraut bērnus ar 
sportiskām aktivitātēm.” 

„Rūķu” grupas skolotāja Līga 
Kalniņa: „Ar bērniem divas reizes 
nedēļā apmeklējam fiziskās no-
darbības Ozolnieku Sporta centrā, 
bērni labprāt apgūst futbola spēli. 
Pārējās dienās spēlējam kustību 
rotaļas svaigā gaisā.” „Mārīšu” gru-

pas audzinātāja Viola Vīksna pa-
pildina kolēģes teikto: „No rītiem 
ar bērniem vingrojam un dejojam 
mūzikas pavadībā. Pastaigās bieži 
ejam sportot uz Veselības taku un 
Ozolnieku Sporta Centra stadionu.”

Solvita Cukere

kultūra

Nodarbības karatē bērniem attīsta 
vispārējo fizisko attīstību, veiklību, uzma-
nību, koncentrēšanās spējas, lokanību, 
kustību koordināciju un līdzsvara izjūtu. 
Nodarbojoties ar šo sporta veidu, bērni 
kļūst patstāvīgāki, disciplinētāki, raksturā 
nosvērtāki, mācās precīzi izpildīt trenera 
rīkojumus, nostiprinot pozitīvas rakstura 
īpašības - izturību, mērķtiecību un pašap-
ziņu. Ozolnieku novadā bērniem ir iespēja 
trenēties gan Ozolnieku Sporta centrā, 
gan Ānes sporta kompleksā „Mālzeme”.

 Sporta kompleksā „Mālzeme” nodar-
bības zēniem un meitenēm no 5 gadu ve-
cuma notiek trīs reizes nedēļā - pirmdie-

nās, trešdienās no plkst. 17.30 līdz 19.00 
un svētdienās no 11.00 līdz 13.00. Jau 5 
gadus ar bērniem strādā treneris Sergejs 
Fomenko. Jauni dalībnieki nodarbībām 
var pieteikties, zvanot trenerim pa tālruni 
26185248.

Ozolnieku Sporta centrā karatē 
nodarbības bērniem no 6 gadu notiek 
trešdienās no plkst. 16.30 līdz 19.00 un 
sestdienās no plkst. 11.00 līdz 13.30. 
Treniņi iesācējiem ilgst stundu, bet 
sportistiem no 10 gadu vecuma pusotru 
stundu. Bērnus trenē melnās jostas 
īpašnieks, karatē instruktors ar 20 gadu 
pieredzi Sergejs Rubļovs. Pieteikties 

nodarbībām, sazinoties ar treneri Sergeju 
Rubļovu (tālrunis 29276315).

Dalībniekiem sportiskās izaugsmes 
procesā ir iespēja piedalīties reģionālajās, 
valsts un starptautiskajās sacensībās. 
Pirmajās sacensībās bērni iegūst vērtīgu 
pieredzi, tuvāk iepazīst dažādas sacen-
sību disciplīnas un nostiprina iegūtās 
zināšanas. Izšķiroši svarīga ir bērnu 
vecāku sapratne un sadarbība ar treneri. 
Ģimenes ir ieguvējas, jo bērni brīvajā 
laikā ir nodarbināti, labā fiziskā formā 
un disciplinēti. Karatē ir lielisks līdzeklis 
pašaizsardzības spēju pilnveidošanai, 
rakstura un gara spēka nostiprināšanai.

Karatē stiprina pašapziņu un norūda raksturu

12. oktobrī ar svinīgu dievkalpo-
jumu un svētku koncertu atzīmēta 
novada kultūrvēsturiskā pieminek-
ļa - Dalbes Evanģēliski luteriskās 
baznīcas 145. jubileja. Šodien diev-

nams izremontēts, silts un mājīgs 
vēl aizvien kalpo novadniekiem. Ie-
nācējus pārsteidz baznīcas gaišums 
un plašums, skaistā altārglezna un 
reti sastopamā instrumenta – har-
monijas neparastais skanējums.

 Dievnams pārdzīvojis vairākas 
novadnieku paaudzes un dažādus 
laikus. 1869. gadā pēc Krievijas 
guberņas arhitekta Nikolaja Gu-
seviča projekta Dalbē uzcēla mūra 
baznīcu ar tornīti, kura ir saglabā-

jusies līdz mūsdienām. 1926. gada 
19. septembrī Dalbes baznīcā ie-
svētīta Augusta Annusa altārglezna 
„Kristus svētī bērnus”. No plēsta 
laukakmens celtā baznīca ir viens 
no ievērojamākajiem neogotiskā 
stila piemēriem Zemgales 19. gad-
simta beigu sakrālajā arhitektū-
rā. Baznīcas iekšpusē altāra daļu 
no draudzes telpas atdala augsta  
smailloka arka. Virs ieejas baznīcā 
slejas masīvu kvadrātisku koka sta-

bu balstīta ērģeļu lukta. Bet diev-
nama sakristeju grezno draudzes 
pērmindera A.Freimaņa dāvinātā 
glezna „Svētais vakarēdiens”. Tikai  
1927. gadā tika liets baznīcas zvans, 
kas  kalpo vēl šodien. Dalbes baz-
nīcas grāmatas 3 sējumos glabā 
vēsturiskus pierakstus par laika 
posmu no 1717. līdz 1847. gadam. 
Dalbes baznīca ir iekļauta novada 
tūrisma apskates objektu kartē.

Solvita Cukere

Katru otro ceturtdienu Ozolnie-
ku Tautas namā pulcējas novadnie-
ki, kurus vieno vēlme uz brīdi ap-
stāties ikdienas skrējienā, uzlabot 
savstarpējās attiecības, ieklausīties 
savās iekšējās vajadzībās un uzzi-
nāt, kā atjaunot spēkus, panākot 
iekšējo līdzsvaru. „Esiet sev pajau-
tājuši, vai jūsu attiecības ir laimīgas 

un harmoniskas? Vai zināt sieviešu 
un vīriešu galvenos pienākumus un 
veidus, kā vislabāk atbalstīt savu 
otro pusīti?” Uģis Livzenieks dēvēts 
arī par Uģi Kuģi izaicina auditori-
ju ar jautājumiem, uz kuriem nav 
viennozīmīgu atbilžu, rosinot katru 
domāt un vērtēt pašam.

Dalībnieki uzteic atraktīvo lek-

toru, kurš rosina analizēt vīrieša 
un sievietes lomu dažādās dzīves 
situācijās. „Uģa Livzenieka vadībā 
mācāmies izprast dzimumu psiho-
loģiskās un uzvedības atšķirības, 
tās pieņemt, izbaudot attiecību 
skaistumu.” Lektora aizrautīgie 
stāsti dalībniekiem palīdz ieraudzīt 
sevi no cita skatu punkta un pama-

nīt jaunas iespē-
jas pašreizējā 
dzīves posmā. 
Katra tikšanās 
reize rosina ie-
klausīties sevī un 
uzdrīkstēties izpausties 
visās sociālajās lomās.

Solvita Cukere 

„Garā pupa” aicina 
bērnus baudīt kultūru

Meklējot harmonisku attiecību pamatprincipus

Ozolnieku no-
vada spartakiādē 
„Centra” koman-
da, kapteines Unas 
Tilibas prasmīgā 
vadībā, uzvarēja 
piekto reizi. Balvā 
uzvarētāji saņē-
ma finansējumu 
ekskursijas trans-
porta izdevumu 
segšanai, kuru iz-
mantoja kopīgam 
ceļojumam uz Lietuvu. 

„Klaipēdas rekonstruētais Del-
finārijs priecēja ar grandiozu šovu. 
Dinozauru parkā varējām izjust 
savvaļas dabu, jo tas ir vienīgais 
šāda veida parks Baltijas valstīs. 
Apskatījām Palangas Promenādi 
un izstaigājām pludmali,” stāsta 
uzvarētāju komandas dalībnieki.

 „Spartakiāde visu vecumu iedzī-
votājiem sniedz iespējas iesaistīties 
daudzveidīgās sporta aktivitātēs. 
Pozitīvi vērtējam, ka iedzīvotāji var 
izmēģināt ko jaunu. Kāds pirmo 
reizi noskrien 5 km distanci, mācās 
spēlēt galda tenisu vai atklāj auto 

orientēšanas sacensību azartu. 
Dalībnieki pamēģina uzkāpt zirga 
mugurā vai uzdrošinās visam no-
vadam parādīt, ka prot pagatavot 
gardu plovu. Lielākais ieguvums 
- iesaistoties komandā, cilvēki ir 
atraduši jaunus draugus un spēj 
labāk iedzīvoties novadā,” spriež 
„Centra” komandas dalībnieki.

Paldies Ozolnieku novada pašval-
dībai par atbalstu sporta aktivitātēm 
un jauko balvu. Sportiskie pasākumi 
saliedē kaimiņus, ļauj tuvāk iepazīties 
un pievērš sportam jauno paaudzi. 

 „Centra” komandas sportisti un 
līdzjutēji

Ozolnieku novada 5. spartakiādes 
uzvarētāji – “Centra” komanda

Nemīlīgie laika apstākļi nespēja 
nobaidīt sportistus, kuri Ozolniekos 
ieradās no visas Latvijas, lai piedalītos 
Skrējēju kluba „Ozolnieki” rīkotajā 12. 
Rudens pusmaratonā. Pirmie startē-
ja mazākie dalībnieki līdz 5 gadu ve-
cumam. Finišējot valdīja prieks par 
pirmajiem pieveiktajiem sacensību 
metriem, saņemtajiem saldumiem, 
medaļām un pasaku tēlu – „jokdari”. 
34 bērni startēja piecās dažāda garuma 
distancēs līdz 2,2 km. Distancē „Mans 
pirmais sacensību kilometrs” piedalījās 
arī vairāki pieaugušie.

Pusmaratona satelītskrējienā –  
5 km  distancē uz starta izgājušie 52 
skrējēji pauda gandarījumu, ka, ne-
raugoties uz lietavām, skrējiens pie-
veikts. Savukārt simts drosminieku 
devās vairāk nekā 20 kilometrus ga-
rajā pusmaratona distancē. No tiem 
finišēja 98 dalībnieki.

Pusmaratonā uzvaru svinēja 
Skrējēju kluba „Ozolnieki” biedrs 
Valdis Ņilovs, kurš   nupat piedalī-
jies un ieguvis 10.vietu leģendāra-
jā  Spartatlona skrējienā (246 km) 
Grieķijā. 

Visi sacensību dalībnieki tika ap-

balvoti ar medaļām. SK „Ozolnieki” 
pateicas Ozolnieku novada pašval-
dībai par atbalstu sacensību orga-
nizēšanā. Šis gads Skrējēju klubam 
„Ozolnieki” ir īpaši nozīmīgs, jo aprit 
35 gadi kopš tā dibināšanas.
Rolands Bartaševics, SK „Ozolnieki”Dalbes Evanģēliski luteriskajai 

baznīcai -145
vēstures laPPuses

17. oktobrī Ozolnieku Tau-
tas namā norisinājās novada 
amatiermākslas kolektīvu se-
zonas atklāšanas pasākums 
ar mērķi kopā sapulcināt 
visus – kolektīvu vadītājus, 
dalībniekus un tos, kuriem 
ir interese iesaistīties kādā 
no kolektīviem. „Amatier-
mākslas kolektīvu kopīgie 
pasākumi novadā kļuvuši 
par jauku tradīciju. Ceru, ka 
jaunajā sezonā mums visiem 
izdosies iecerētie radošie 
projekti, kas aizraus pašus un 
patīkami pārsteigs skatītājus! 
Varam būt pateicīgi, ka mūsu 
novadā tiek atbalstīti visi 
amatiermākslas kolektīvi,” 
optimisma pilna ir Ozolnieku 
novada Kultūras nodaļas va-
dītāja Rita Barona. 

Krodziņā „Trīs runči” 
Ozolnieku novada kolektīvi 

jestri izspēlēja koncertuzve-
dumu „Smiekli un asaras”, 
emocionāli uzrunājot ikvienu 
zālē sēdošo skatītāju. Uzve-
duma noslēgumā visi ļāvās 
Edgara Liepiņa dziesmu val-
dzinājumam un ar skanīgiem 
aplausiem atbalstīja mīlas 
stāsta galvenos varoņus. Pa-
sākuma dalībnieki uzteica 
jaunās režisores - Ozolnieku 
novada Kultūras nodaļas va-
dītājas vietnieces Madaras 
Gribas veikumu, uzvedumā 
veiksmīgi iesaistot visu no-
vada kolektīvu radošos talan-
tus. Prieks bija vērot kolektī-
vu dalībnieku draudzīgumu 
un saliedētību. Par jautrību 
un atrakcijām gādāja ama-
tiermākslas kolektīvi, muzi-
cēja grupa „Deficīts” ar Dinā-
ru Stundiņu.

Solvita Cukere 

Solvita Cukere

Ozolnieku 12. Rudens pusma-
ratons pulcē 100 dalībniekus

„Olimpiskā diena” vieno 
bērnus un pieaugušos

Amatiermākslas kolektīvi 
atraktīvi uzsāk jauno sezonu

Pusmaratona uzvarētājs Skrējēju kluba 
„Ozolnieki” biedrs Valdis Ņilovs



8 oktobris 2014   

ziņojumu dēlis

aizsaulē  
aizgājuši

Igors Balodis 1949
Glikērija Lavrenova    1938
Velta Salmiņa 1927
Regīna Ločmele 1949
Andrejs Pozdņakovs   1977
Gunārs Leons Scille    1932

Arvīdu  Šukevicu
Jeļizavetu  Reiņikovu
Arvīdu  Blūmu
Veltu  Biezbārdi
Mirdzu  Niedri
Fjodoru  Sergejevu
Leonīdu  Voliņecu   

Sveicam novembra 
mēneša jubilārus!

Datums

16.11.2014.

30.11.2014.

Plkst.

10.00

16:00

Sporta pasākumi

REMOS piedzīvojumu sacensības 
Visiem kam patīk aktīvs dzīvesveids, piedzīvojumi, pārsteigumi  un sacen-
sību gars. Aicinām pieteikt komandas!
Nolikums un sīkāka info: http://www.remoss.lv/jaunumi.php

Volejbols
SCHENKER LEAGUE 2014-2015
Poliurs/Ozolnieki pret Rakvere VK

Ozolnieku Sporta centra pasākumi novembrī

Tā kā ugunīgas liesmas 
Pār mūža dienām lapas krīt.
Tās visas rudenīgas dziesmas,
Lai vari sirdi sasildīt

08.11 Sestdien plkst. 10.00 Marels Būve / Lūši

09.11 Svētdien plkst. 16.00 MMM /  Ledusvīri

   plkst. 17.15 ZB / Recruit

   plkst. 18.30 Lūši / Ozolnieki

15.10 Sestdien plkst.  10.00 Marels Būve / 

Ledusvīri

16.11 Svētdien plkst. 16.00 Recruit / MMM

 plkst. 17.15 ZB / Olaine

 plkst.18.30 Lūši / Ozolnieki

22.11 Sestdien plkst.10.00 ZB / Marels Būve

 plkst.11.15 Ledusvīri / Olaine

 plkst.12.30 MMM / Recruit

 plkst.13.45 Lūši / Ozolnieki

23.11 Svētdien plkst. 16.00 Recruit / Ledusvīri

 plkst. 17.15 Lūši / Olaine

29.11 Sestdien plkst.10.00 Olaine / Marels Būve

23.11 Svētdien plkst. 16.00 ZB / Ledusvīri

 plkst. 17.15 Lūši / Recruit

 plkst. 18.30 Ozolnieki / MMM

ĢIMENES STUNDA!
No 1. novembra katru svētdienu plkst.14.00 „OZO” 

hallē „Ģimenes stunda”!
Šajā pasākumā mazie slidotāji kopā ar vecākiem var 

slidot ar kādu pasakas personāžu, piedalīties konkursos, 
pasākuma beigās diskotēka!

Pirmais pasākums notiks 01.11.14.plkst.14.00.
Tālrunis uzziņām 26604863

Ozolnieku Tautas nams
NOVEMBRī ielūdz

Turpinās vakara sarunas/lekcijas par mums – vīriešiem un sievietēm!
6. novembris plkst. 18:30 - Veselīgs dienas režīms.

20. novembris un 4. decembris  plkst. 18:30 – Kas vairo sievišķo un vīrišķo enerģiju. 
Tēmas skatīt www.ozolnieki.lv/kultūra/tautasnams

Vada -vēdiskās filozofijas pasniedzējs Uģis Livzenieks. Ieeja: € 4,00.

9. novembrī pie Tautas nama plkst. 12:00 – 16:00 Mārtiņdienas jampadracis! 
Tirdziņš, rotaļas, radošas darbnīcas, sacensības lielizmēra spēlēs – „Riču raču” un „Cirks”.

plkst.13:00 Liepājas Ceļojošā leļļu teātra „Maska” muzikāla izrāde „Var gadīties, ka atgadās....”,  
plkst. 16:00 TN zālē Ozolnieku novada amatieru teātra komēdija „Kārlis un Jēkabs Mārtiņos”! 

Ierašanās līdzi ņemot neparastas rudens ražas veltes -Mārtiņdienas izstādei. 

14. novembrī plkst. 18:00 Valsts svētku sarīkojums  „Latvija - Skaista ziemā un apžil-
busi no saules vasarā”. Ieeja bez maksas.

15. novembrī aiz Ozolnieku vidusskolas sporta laukuma piemiņas pasākums „Brīvī-
bas cīņām 95!”: plkst. 13:00 – 16:00 Karavīru ieroču un formas tērpu ekspozīcija; 

plkst. 14:00 – 15:00 1919. g. novembra Jelgavas atbrīvošanas kauju rekonstrukcija 
Ozolnieku novadā, sadarbībā ar biedrību „Latviešu karavīrs”. Ieeja bez maksas.

17. novembrī plkst. 21:00 Svētku balle „Laiks priekam” ar šlāgerdziedātāju Kasparu 
Antesu un grupu. Omulībai līdzi ņemsim gardumu groziņu. Galdiņu rezervēšana un biļešu 

iepriekšpārdošana Tautas namā. Ieeja: € 6.00. Svētku atlaide līdz 10.11. - € 5.00.

22. novembrī plkst. 19:00 – 23:00 deju vakars ar Dj „Ballīte būs”. Ieeja: € 4,00.

23. novembrī 18:00 jautra komēdija „SIEVIŅA UZ STUNDU VAI KAFIJA DIVIEM”.  
Slikti ar sievu? Vēl sliktāk bez sievas? Kur slēpjas kompromiss? Ja šķiet, ka laulības 

dzīvē jau ir piedzīvots viss, tā nevar būt… Tev ir iespēja “palūrēt pa atslēgas caurumu” 
kādā citā dzīvoklī...  Lomās : Dainis Porgants, Jūlija Ļaha un Jānis Jarāns. Režisors: Ivars 

Lūsis. Ieeja: € 8.00, 6.00. Biļešu iepriekšpārdošana TN un www.bilesuparadize.lv.

30. novembrī  plkst. 17:00 Edvīna Jansona dzejoļu krājuma „No tavas mīlestības” 
prezentācija un koncerts. Piedalās Rīgas un Talsu apvienotais senioru koris, jauniešu 

ansamblis, Platones vokālais ansamblis „Savējie”, vokālais duets „Vēja balss”, mūziķe un 
dziesminiece Anita Zambare, mūziķis, komponists Uģis Miezītis u.c. Ieeja: € 1,50.

4. decembrī plkst. 10:30 un 14:00 izrāde bērniem „Buratīno piedzīvojumi”. Muzikāls, 
asprātīgs un krāsains piedzīvojums 2 daļās par koka cilvēciņa Buratīno neticamajiem 
dzīves notikumiem, kur viņš satiek gan labus un patiesus draugus - Malvīni un Pjero, 

gan blēdīgus, mantkārīgus krāpniekus - lapsu Alisi un runci Bazilio…
 Ieeja: € 3.00. Biļešu iepriekšpārdošana Tautas namā.















Juzefai   Pukinskai -  90!
Ērikai  Siņickai -   90!




29. novembrī notiks suņu un kaķu 
izbraukuma vakcinācija

Plkst. 13.00-13.30 Dalbē pie sludinājumu dēļa (Ozolu 
ielā). 
No plkst. 13.30 – cenu un Ozolnieku pagastu teritorijā
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta. 
Ārpus ciematiem veterinārārsta ierašanās bez maksas.
Pieteikties līdz 26. novembrim, tālr. 27788278 vai perso-
nīgi Zoo aprūpes Centrā, Meliorācijas ielā 2, Ozolniekos 
Marina Mihailova sertificētā veterinārārste 
(tālr. 26323043)

Pasākumi Salgales pagastā novembrī 
11. novembrī plkst. 17.00 Lāčplēša dienai veltīts  svinīgs pasākums pie Vareļu pieminekļa. 
15. novembrī plkst. 19.00  Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltīts pasākums Garozas pamat-
skolā „ Ar mīlestību Latvijai “. Svētku koncertu sniegs jauktais koris “Svīri “ , Salgales Mūzikas  un mākslas  skolas 
audzēkņi un pedagogi. Ballē spēlēs grupa “Okay”. Pasākums pie klātiem galdiņiem. Dalības maksa EUR 5.00 
Ierodoties ar saviem groziņiem, ieeja bez maksas. Lūdzu iepriekš pieteikties un samaksāt  līdz 11. novembrim 
Andai Plikšai (tālr. 29109265) 
18. novembrī  plkst.14.00 Svētku dievkalpojums  
Salgales baznīcā. 
18. novembrī plkst.19.00 no Emburgas un  
plkst.19.10 no Garozas tiek organizēts brauciens  
uz svētku salūtu Jelgavā.

NOVEMBRī 
18.novembrī plkst.18:00 
Valsts dzimšanas dienai 
veltīts svētku koncerts. 
MUZICē VARIS VēTRA. 

Ieeja bez maksas.

Deju skola “Kaprīze” aicina uz 
HIP HOP nodarbībām 

Ozolniekos!

Otrdienās un sestdienās
Plkst. 17:00 (7-11 gadi)

Plkst. 18:00 (12-15 gadi)
Plkst. 20:00 (no 16 gadiem)

Otrdienās
Plkst. 21:00 (sievietēm)

Ozolnieku Sporta centrā. 
Sīkāka informācija:

20342139

„OzO cuP”14 turnīra spēles 

hokejā „OzO” hallē 






