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ar saknēm novadā
Lauku sēta „Caunītes” saņem apbalvojumu – kultūras
zīmi „Latviskais mantojums”
To 19 lauku tūrisma
uzņēmēju vidū, kam
kultūras ministre Dace
Melbārde un Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis
11. janvārī pasniedza
kultūras zīmi „Latviskais mantojums”, ir arī
mūsu novada lauku
sēta „Caunītes” Cenu
pagastā. „Saimniecība
apbalvojumam izvirzīta par latvisko tradīciju
daudzināšanu un kopšanu. “„Caunītes” ar rūpīgi un gaumīgi iekoptu
apkārtējo vidi pārējo
lauku sētu vidū ne tikai Ozolnieku novadā,
bet arī plašākā apkaimē izceļas ar latvisku
tradīciju saglabāšanu,
kopšanu un popularizēšanu. Senatnīgas lietas un amatu prasmes
te lieliski „sadzīvo” ar
mūsdienīgiem risinājumiem dažādās saimniekošanas
jomās,”
svinīgajā uzrunā stāstīja Latvijas Lauku tūrisma asociācijas „Lauku

ceļotājs”
prezidente
Asnāte Ziemele. Kultūras zīme „Latviskais
mantojums” izveidota
pēc Latvijas Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” iniciatīvas,
sadarbībā ar Kultūras
ministriju un Latvijas
Pašvaldību savienību
kopš 2013. gada tiek
piešķirta lauku tūrisma uzņēmējiem, kuri
saglabā, iekļauj mūsdienu dzīvē un rāda apmeklētājiem latviskās
kultūras un sadzīves
tradicionālās vērtības.
Pēc šīs zīmes var pazīt
vietas, kur saimnieki
apmeklētājiem ir gatavi
rādīt un stāstīt, cienāt
ar latviskiem ēdieniem,
mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos
svētkus. Kopumā zīmi
saņēmušas nu jau 73
saimniecības Latvijā,
bet līdz Latvijas simtgadei ir apņemšanās
Latvijas tūrisma kartē
iezīmēt 100 šādas īpašas
vietas.„Caunīšu”

saimniece un četru
bērnu māmiņa Santa
Rubene stāsta: „Mums
ar vīru Jāni uzreiz iepatikās šī vieta, kur
izlēmām apmesties uz
dzīvošanu. 2012. gadā
mūsu ģimene iegādājās
šo īpašumu ar pussabrukušu māju. Valsts
arhīvā izpētījām šīs
vietas vēsturi. Mājai ir
cieša saistība ar Cenu
muižu Iecavas upes ielokā, kur saimniekoja
grāfiene Marta Haizerlinga. Muižas daļa bija
kalpa mājas „Caunes”
ar 50 ha zemes, kas
atrodama 1934. gada
kartē. Pēc tam īpašums
nonāca Jelgavas kurlmēmo skolas direktora
Paula Bendrupa īpašumā. Mājas vēsturi esam
apkopojuši un visus
paveiktos darbus fiksējuši albumā, ko rādām
ciemiņiem.” Santas un
Jāņa Rubeņu ģimenē
aug 4 bērni - 2 dēli un 2
meitas vecumā no 2 līdz
17 gadiem. Tieši daudz-

bērnu ģimenes dalība
3x3 nometnē bija kā
pavērsiena punkts tālākajai attīstībai. Pasaules izziņa jāsāk ar sevi,
savu tautu un tās tradīcijām – uzskata mājas
saimnieki. „Nometnē
sajutām īsti latvisku
vidi un izlēmām to iedzīvināt arī savās mājās. Mūsu ģimene dzīvo pēc gadskārtu apļa,

mu un logotipu veidojis
bijušais preses darbinieks,
tagadējais Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks
Jurijs Strods:” „Ozolnieku Avīzes” logo veidoju,
sasaucoties ar Jelgavas
simbolu- alni. Sākotnēji
piedalījos arī laikraksta
maketēšanā. Avīze tāpat
kā tagad, lai ekonomētu
resursus, bija divkrāsaina- zaļš
ar melnu, krāsainas bildes un
krāšņie svētku numuri parādījās vēlāk.” Bijušais Ozolnieku
novada domes priekšsēdētājs
Māris Ainārs dalās atmiņās
par avīzes tapšanas pirmsākumiem: ”Ozolniekiem vienam
no pirmajiem pagastiem toreizējā Jelgavas rajonā radās
ideja par savu avīzi. Varam
lepoties, ka mēs daudzās jomās esam bijuši pirmie. Tolaik pamanīju un uzaicināju
darbā enerģisko Jelgavas rajona laikraksta „Darba uzvara”
žurnālisti Annu Veidemani,
kura nākamos 17 gadus strādāja kā informatīvā izdevuma

un tradīcijas. Cilvēki
interesējas, ko var
apskatīt pie mums, un
pieaug ārzemju ceļotāju skaits no Lietuvas,
Igaunijas, Krievijas un
Vācijas,” stāsta darbīgie
saimnieki, kuri neslēpj
gandarījumu par viņu
kopīgi paveiktā darba
novērtējumu valsts mērogā.
Solvita Cukere

Dzimtsarakstu nodaļas
reģistru kopsavilkums
par 2016. gadu

„Ozolnieku Avīzei” - 20!
Labdien, „Ozolnieku Avīzes” lasītāji, Jaunajā - 2017.
gadā! Pirms 20 gadiem - 1997.
gada janvārī - Jūs saņēmāt
pirmo Ozolnieku pagasta avīzes numuru. Jau 20 gadus
„Ozolnieku Avīze” ik mēnesi
nonāk novadnieku pastkastītēs, sabiedriskajās vietās,
bibliotēkās un Jūsu mājās,
iepazīstinot ar jaunumiem novada kultūras dzīvē, izglītībā,
sportā, informējot par domes
lēmumiem un paveikto, sociālo darbu, izmaiņām likumdošanā un citām aktualitātēm.
20 gadi it kā nav daudz, bet
pa šo laiku ir izaugusi jauna
novadnieku paaudze. Avīzes
lappusēs lepojamies ar Jūsu
sasniegumiem un labi paveiktajiem darbiem. Šomēnes
esam sagaidījuši 239. „Ozolnieku Avīzes” numuru, bet
galvenais no pašiem pirmsākumiem ir palicis nemainīgs dalīties ar Jums pārdomās, atziņās un iecerēs par dažādām
dzīves jomām mūsu novadā.
Avīzes sākotnējo noformēju-

kas izvietots uz mājas
sienas. Arī darbošanās
folkloras kopā un studijas LLU Mājturības
fakultātē deva pamatu
tālākai attīstībai. Šeit
realizējušās mūsu idejas un dzīves izjūta, jo
neviens arhitekts vai
dizainers te nav strādājis. Vēlamies veidot
vidi, kur atdzīvināt
latvisko
dzīvesziņu

„Ozolnieku Avīze” redaktore,
bija šī izdevuma sirds un dvēsele. Anna žurnālistikā bija
spēcīga personība, kuru vēl
aizvien atceras daudzi novadnieki. Avīzei tolaik bija tikai 4
lapas un ne tik „smalks” papīrs kā šodienas izdevumam.
Esmu gandarīts, ka pirms 20
gadiem iesāktais darbs turpinās jaunā vizuālā veidolā un
kvalitātē, pildot savu galveno misiju- informēt par dzīvi
novadā un veidot dialogu ar
iedzīvotājiem.” Pateicos mūsu
uzticamajiem lasītājiem par
ieteikumiem avīzes saturiskajā pilnveidošanā.
Solvita Cukere, „Ozolnieku
Avīzes” redaktore

2016. gadā Ozolnieku
novada Dzimtsarakstu
nodaļā:
Reģistrēts
121
dzimšanas reģistrs:
 Cenu pagastā deklarēti
47 jaundzimušie;
 Ozolnieku pagastā
deklarēti 46 jaundzimušie;
 Salgales pagastā deklarēti 20 jaundzimušie;
 citās pašvaldībās deklarēti 8 jaundzimušie.
 Miršanas reģistri - 227, no tiem:
Cenu pagastā deklarētie - 50;
 Ozolnieku pagastā deklarētie 108
(no tiem 82 SAC “Zemgale”);
 Salgales pagastā deklarētie - 8;
 citas pašvaldībās deklarētie – 61.
 Laulību reģistri - 76:
 abi jaunlaulātie Ozolnieku novadā deklarēti –
19 pāri;
 viens no laulātajiem Ozolnieku novadā deklarējies –
19 pāri;
 abi laulātie deklarējušies citās pašvaldībās – 36 pāri;
 viens pāris laulājies baznīcā;
 abi laulātie deklarējušies ārpus Latvijas - viens pāris.
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domes ziņas

janvāris 2017
janvāra sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:

1. Atbrīvot no amata

Ozolnieku novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju
Ivetu Strēlnieci.
2. Apstiprināt Ozolnieku
novada izglītības iestāžu
izdevumu tāmes savstarpējiem norēķiniem.
3. Apstiprināt Ozolnieku
novada pašvaldības
izglītības iestāžu vidējās
izmaksas un pašvaldības atbalstu vienam
izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā
2017.gadā.
4. Apstiprināt grozījumus
Ozolnieku novada domes
2016.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.
4/2016 „Par pirmsskolas
izglītības nodrošināšanu
Ozolnieku novadā”.
5.Apstiprināt grozījumus Ozolnieku novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba
samaksas un sociālo
garantiju nolikumā.
6. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības 2017.gada štatu
sarakstu.
7. No 2017.gada 1.feb-

ruāra finansēt pusdienu
ēdienreizi Ozolnieku
novada pašvaldībā
deklarētiem Ozolnieku
vidusskolas 10.-12.
klašu skolēniem, kuriem
vismaz viens no vecākiem
vai likumīgais pārstāvis
ir deklarēts Ozolnieku
novadā.
8. Nodot nekustamo
īpašumu “Jaunozoliņi”,
Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra
Nr.5466 001 0001,
platība 4 ha, atsavināšanai rakstiskā izsolē
ar augšupejošu soli,
saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma II daļu.
9. Atsavināt nekustamo
īpašumu „Tamuļi”, Cenu
pagastā, Ozolnieku
novadā.
10. Atsavināt dzīvokli
Nr.4 „Aizupes” 3, Ozolnieku pagastā.
11. Atsavināt dzīvokli
Celtnieku iela 4-21, Ānē.
12. Atsavināt dzīvokļa Spartaka iela 2-3
(286/637 ) domājamo
daļu, Brankās.

Ozolnieku novada domes saistošie
noteikumi Nr.19/2016

APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 13.decembra
lēmumu Nr.4 (prot. Nr.14) Grozījumi 2015.gada 9.jūnija Ozolnieku
novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā”Izdoti saskaņā ar
likuma“Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli”5.panta trešo un ceturto daļu
Izdarīt Ozolnieku novada
statusam, piešķirami atvieglodomes 2015.gada 9.jūnija
jumi 50% apmērā no taksācijas
saistošajos noteikumos
gadam aprēķinātās Nodokļa
Nr.142015 „Nekustamā īpasummas par dzīvojamām
šuma nodokļa atvieglojumi
mājām, to daļām, dzīvojamo
Ozolnieku novadā” šādus
māju palīgēkām un telpu
grozījumus:
grupām, kuru veids ir saistīts ar
Papildināt saistošos noteidzīvošanu, ja tās netiek izmankumus ar 2.6. punktu sekojošā
totas saimnieciskās darbības
redakcijā:
veikšanai, kā arī šiem Nodokļa
„2.6. Maznodrošinātām
objektiem piekritīgo zemi.”
personām par to periodu,
Papildināt saistošo noteikurā Nodokļa maksātājs atbilst
kumu 3.6. punktu aiz skaitļa
maznodrošinātas personas
“2.5.”ar skaitli “2.6.”
Ozolnieku novada domes 13.12.2016. saistošo noteikumu
Nr.19/2016“Grozījumi 2015.gada 9.jūnija Ozolnieku novada domes
saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā””

paskaidrojuma raksts

1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
– maznodrošinātām personām.
2. Īss projekta satura
izklāsts
Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz
likuma“Par nekustamā īpašuma
nodokli”5.panta (11) daļu.
Tie precizē nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojuma
apmēru personām - nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
Ozolnieku novadā, kurām
piešķirts maznodrošinātas
personas statuss.
3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi
samazina pašvaldības budžeta
ieņēmumus no nekustamā
īpašuma nodokļa (turpmāk

– NĪN). Izmaiņas attiecībā uz
pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas
atkarīgs no nodokļu maksātāju
atbilstības maznodrošinātas
personas statusam.
4. Informācija par
plānoto projektu ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Ozolnieku
novada bezmaksas izdevumā
„Ozolnieku Avīze”. Atvieglojumu
saņēmējam jābūt piešķirtam
maznodrošinātas personas
statusam.
6. Informācija par
konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Ozolnieku novada domes saistošie
noteikumi Nr.20/2016

Grozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti”APSTIPRINĀTS ar
Ozolnieku novada domes 2016.gada 13.decembra lēmumu Nr.5 (prot. Nr.14)
Izdoti saskaņā ar likuma„Par pašvaldībām”12. pantu un 43.panta trešo daļu

1.Izdarīt Ozolnieku novada
domes 2014.gada 14.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.8/2014
„Ozolnieku novada pašvaldības
pabalsti”šādus grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu
3.5.punktu sekojošā redakcijā:
„3.5. Apbedīšanas pabalsts
tiek piešķirts apbedīšanas izdevumu segšanai:
3.5.1. vienreizējs apbedīšanas
pabalsts tiek piešķirts uz pabalsta
pieprasītāja, kurš ir uzņēmies
apbedīšanu, un kurš var nebūt
deklarēts Ozolnieku novadā,
iesnieguma pamata:
3.5.1.1. pabalstu piešķir EUR
80,00 (astoņdesmit euro) apmērā,
ja mirusī persona savu pamata dzīvesvietu bija deklarējusi Ozolnieku
novadā;
3.5.1.2. piešķirto pabalstu izmaksā
Ozolnieku novada domes kasē vai
pārskaita uz pabalsta pieprasītāja
iesniegumā norādīto kredīties-

tādes kontu pēc apbedāmās
personas miršanas apliecības
uzrādīšanas;
3.5.2. apbedīšanas pabalsts
apbedīšanas izdevumu segšanai
tiek piešķirts gadījumos, kad personas apbedīšanu ir uzņēmusies
Ozolnieku novada pašvaldība:
3.5.2.1. pabalstu piešķir līdz
EUR 390,00 (trīs simti deviņdesmit
euro), ja mirusī persona savu
pamata dzīvesvietu bija deklarējusi Ozolnieku novadā, un tai nav
piederīgo, kuri ir spējīgi mirušo
apglabāt;
3.5.2.2. pabalstu piešķir, ja par
mirušo personu Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra nav
piešķīrusi apbedīšanas pabalstu
vai tā apmērs nesedz minimālos
apbedīšanas izdevumus;
3.5.2.3. piešķirto pabalstu
pārskaita attiecīgā apbedīšanas
pakalpojumu sniedzēja kontā.”

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20/2016
„Grozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos
noteikumos Nr.8/2014„Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti””

paskaidrojuma raksts

1.Projekta nepieciešamības
Prognozējams, ka pašvaldības
pamatojums
budžetā būs nepieciešami papildus
Saistošo noteikumu mērķis
līdzekļi vidēji EUR 500,00 gadā.
ir palielināt Ozolnieku novada
4. Informācija par plānoto
pašvaldības apbedīšanas pabalstu
projektu ietekmi uz uzņēmējdargadījumos, kad personas apbedīšabības vidi pašvaldības teritorijā
nu ir uzņēmusies Ozolnieku novada
Nav ietekmes.
pašvaldība. Saistošie noteikumi
5. Informācija par administraizdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaltīvajām procedūrām
dībām" 43.panta trešo daļu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā
2. Īss projekta satura izklāsts
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Saistošie noteikumi nosaka
Ozolnieku novada bezmaksas
apbedīšanas pabalsta apbedīšanas
izdevumā„Ozolnieku Avīze”. Pabalsta
izdevumu segšanai apmēru un
saņēmējiem nav jāveic administratīkārtību, kādā tas tiek piešķirts un
vās procedūras.
izmaksāts.
6. Informācija par konsultāci3. Informācija par plānoto
jām ar privātpersonām
projekta ietekmi uz pašvaldības
Konsultācijas nav veiktas.
budžetu
Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Aktuālākā informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina
un samaksas kartību Ozolnieku novadā 2017.gadā

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķins 2017.
gadā tiks veikts saskaņā ar
likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ozolnieku
novada domes 2016.gada
11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2016 „Par
nekustamā īpašuma nodokli
Ozolnieku novadā 2017.
gadā” (publicēti 2016.gada
oktobra mēneša „Ozolnieku
Avīze” numurā).
2017.gadā NĪN likme
par mājokli nemainās,
0,2% no kadastrālās
vērtības, kas nepārsniedz
56 915 euro;
0,4% no kadastrālās
vērtības daļas, kas pārsniedz
56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro; 0,6%
no kadastrālās vērtības
daļas, kas pārsniedz 106 715
euro.
2017.gadā ar NĪN
netiek apliktas dzīvojamo
māju palīgēkas, ja tās
netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
Izņēmums ir garāžas, par
tām būs jāmaksā - nodokļa
likme kā par dzīvojamām
ēkām no 0,2% - 0,6%.
2017.gadā apliek ar
NĪN likmi 3 % apmērā vidi
degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu
būvi un arī būves, kuras
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais

kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo
mēnesi pēc būvniecības
termiņa izbeigšanās no
lielākās kadastrālās vērtības:
būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves
kadastrālās vērtības.
2017.gadā ar papildlikmi 1.5% apmērā apliek
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi,
izņemot zemi, kuras platība
nepārsniedz vienu hektāru
vai kurai normatīvajos aktos
ir noteikti lauksaimnieciskās
darbības ierobežojumi.
Aprēķins tiek veikts
saskaņā ar likuma „Par
nekustamā īpašuma
nodokli” 3.panta 1.1 daļu.
Apsekošanu, pamatojoties
uz MK 2010.gada 13.jūlija
noteikumiem Nr.635 „Kārtība, kādā apseko un nosaka
neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platību un sniedz
informāciju par to”, veic LAD
Zemgales reģionāla lauksaimniecības pārvalde.
Likumā „Par nekustamā
īpašuma nodokli” noteikts,
ka ar 2015.gadu neapstrādāta lauksaimniecībā
izmantojamā zeme ir visa
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība zemes
vienībā, ja vairāk nekā 70
% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības
attiecīgajā zemes vienībā

līdz kārtējā gada 1.septembrim netiek izmantotas
lauksaimniecības produktu
ražošanai vai audzēšanai,
ieskaitot ražas novākšanu,
dzīvnieku ganīšanu un
turēšanu lauksaimniecības
nolūkiem, vai minētā zemes
platība netiek uzturēta labā
lauksaimniecības un vides
stāvoklī. Ministru kabinets
nosaka pazīmes, pēc kurām
atzīstams, ka zeme netiek
uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.
Saņemot maksāšanas
paziņojumu par papildus
aprēķināto nodokli 1.5%
apmērā nodokļa maksātājs,
viena mēneša laikā to var
apstrīdēt, ja uzskata, ka teritorija ir nopļauta, noganīta,
sakopta, ar iesniegumu
vēršoties pašvaldībā.
Zemes nomas maksas
apmērs 2017.gadā nav
mainījies, tas ir 0.5% un
1.5% no zemes kadastrālās
vērtības, atkarībā no zemes
lietošanas mērķa un + PVN
21%.
Atlaides 2017.gadā ir
ģimenēm, kurās ir trīs un
vairāk nepilngadīgi bērni,
NĪN summa ir samazināma
par 50 % no aprēķinātās
nodokļa summas, bet ne
vairāk par 427 euro, NĪN
objektiem — dzīvojamām
mājām neatkarīgi no tā,
vai tās ir vai nav sadalītas
dzīvokļu īpašumos, dzīvo-

jamo māju daļām, telpu
grupām nedzīvojamās ēkās,
kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām
piekritīgo zemi personai, ja
šai personai (pašai vai kopā
ar laulāto) vai tās laulātajam
taksācijas gada 1.janvārī ir
trīs vai vairāk bērnu vecumā
līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un, ja
personai vai tās laulātajam
šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim
no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro
arī gadījumā, ja nekustamā
īpašuma īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs ir kāds no
šajā panta daļā minētajiem
bērniem.
Pamatojoties uz
likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”,
personai, kura ir atzīta par
„Trūcīgu” tiek piemērots
NĪN atvieglojums 90% un
personai, kura atzīta par
„Maznodrošinātu” tiek
piemērots NĪN atvieglojums – 50% , NĪN par
mājokli un par zemi, kas ir
saistīta ar mājokļa īpašumu,
uz laiku, kad ir piešķirts statuss „trūcīgs” un „maznodrošināts”. Nodokļa maksātājiem ir iespējams vērsties
ar iesniegumu pašvaldības
sociālajā dienestā, aizpildīt
ienākumu deklarāciju un,
ja statuss atbilst „trūcīgs”

vai „maznodrošināts”, tad
atlaide tiks aprēķināta.
Represētās personas
saņem 50% NĪN atvieglojumu par īpašumu, kas
ir šo personu īpašumā vai
valdījumā, ja, līdz taksācijas
gada 1.februārim iesniedz
pašvaldība iesniegumu
par nodokļa atvieglojumu
piemērošanu un apliecinājumu, ka īpašums netiek
izmantots saimnieciskajā
darbībā.
Ozolnieku novada domes Saistošie noteikumi
Nr.4/2015, kas apstiprināti 2015.gada 9.jūnija
sēdē nosaka veselu virkni
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kas
bija spēkā jau 2016.gadā
un ir spēkā arī 2017.gadā
– pirmās un otrās grupas
vientuļiem invalīdiem,
pensionāriem, kuriem nav I
šķiras likumisko mantinieku; fiziskām personām,
kurām uz taksācijas gada
1.janvāri ir divi bērni,
kuri deklarēti Nodokļa
objektā; Ozolnieku novada
teritorijā esošas ēkas vai
būves īpašniekiem, kuri to
nodevuši ekspluatācijā- par
nākamajiem trīs taksācijas
gadiem; NĪN maksātājiem,
kuriem pamata dzīves
vieta deklarēta Ozolnieku
novada pašvaldībā no citas
pašvaldības un, kuri līdz
šim nav bijuši deklarēti

Ozolnieku novada teritorijā
– par nākamajiem diviem
gadiem. Saistošie noteikumi ir publicēti Ozolnieku
novada pašvaldības mājas
lapā un izdevumā „Ozolnieku Avīze”. Lai saņemtu
kādu no minētajiem NĪN
atvieglojumiem, nodokļa
maksātājam ar iesniegumu
personīgi jāvēršas Ozolnieku novada pašvaldībā
Ozolniekos vai Salgales
pagasta pārvaldē, vai Ānes,
Branku un Garozas pakalpojumu centros.
Ikviena fiziska un juridiska persona var noskaidrot
informāciju par saviem
nekustamajiem īpašumiem,
to sastāvu, platībām, kadastrālajām vērtībām Valsts
zemes dienesta datu bāzē
www.kadastrs.lv, vai portālā
www.epakalpojumi.lv sadaļā „Mani dati kadastrā”.
Aicinu NĪN maksātājus fiziskas un juridiskas
personas sūtīt savu @pastu
uz pašvaldības mājas lapu
vai uz lidija.zukovska@
ozolnieki.lv lai maksāšanas
paziņojumu saņemtu ātri
un personīgi, un samaksu
veiktu likumā noteiktajos
termiņos līdz 31.martam,
15.maijam, 15.augustam un
15.novembrim. Neskaidrību
gadījumos, lūdzu, zvaniet
63057762.
Lidija Žukovska, Nodokļu
administratore

aktualitātes
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Iedzīvotājiem būtiskas Godina Ozolnieku novada
čaklākos sētniekus
izmaiņas 2017. gadā
2017. gada 1. janvārī stājušies spēkā
165 tiesību akti, no
tiem 76 likumi un 72
Ministru
kabineta
(MK) noteikumi. Piedāvājam ieskatu, kādas būtiskas izmaiņas
skar dažādas jomas.
Turpmāk vairs nebūs jāmaksā auto un
motociklu reģistrācijas nodoklis, taču ekspluatācijas nodokļa
likmes 2009. gada un
jaunākiem auto rēķinās pēc automobiļa
oglekļa dioksīda jeb
CO2 izmešu apjoma.
Papildus transportlīdzekļa ekspluatācijas
nodokļa likmei būs
noteikta 300 eiro likme vieglajiem auto,
kam motora tilpums
ir lielāks par 3500
kubikcentimetriem.
Nodokļa atvieglojumi
50 procentu apmērā
paredzēti daudzbērnu
ģimenēm un 25 procentu apmērā lauksaimniekiem.
Paaugstina vieglo
transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa
likmes par 7,4 %.

Kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par
3000 kilogramiem un
kuri paredzēti vai tiek
izmantoti kravu autopārvadājumiem, no šī
gada jāmaksā šādas
autoceļu
lietošanas
nodevas likmes – dienas likme 6 eiro, nedēļas likme 14 eiro, mēneša likme 28 eiro un
gada likme 300 eiro.
Latvijā deklarētājiem braucējiem par
braukšanu
Latvijā
ar ārvalstīs reģistrētu auto būs jāmaksā
nodoklis - par vienu
dienu 10 eiro, par mēnesi – 250 eiro, par
6 mēnešiem – 600
eiro, par vienu gadu –
1000 eiro.
Nodokļa
likme
mikrouzņēmumam
ar apgrozījumu līdz
7000 eiro būs 12%,
savukārt likme mikrouzņēmuma apgrozījumam no 7000,01
līdz 100 000 eiro būs
15%.
Fiziskas personas
nevarēs veikt skaidras
naudas
darījumus,

kuru summa pārsniedz 7200 eiro. Tas
mazinās nedeklarēto
darījumu skaitu, ierobežos iespēju personām legalizēt naudas
līdzekļus, kas iegūti,
iesaistoties ēnu ekonomikā, kā arī samazinās iespēju personai
izvairīties no nodokļu
nomaksas.
Valsts
atbalstīs
jaunuzņēmumus
(start up) - atbalsta
programma
fiksētā
maksājuma veikšanai ar papildu iespēju
saņemt
iedzīvotāju
ienākuma nodokļa un
uzņēmumu ienākuma
nodokļa atvieglojumus, atbalsta programma augsti kvalificētu darba ņēmēju
piesaistei ar papildu
iespēju piemērot uzņēmumu ienākuma
nodokļa atvieglojumu.
Jaunuzņēmumiem būs tiesības
piemērot nodokļa atlaidi 100 % apmērā no
atbalsta periodā aprēķinātā ar uzņēmuma
ienākuma nodokli apliekamā ienākuma.

Pērnā gada nogalē
SIA „Ozolnieku KSDU”
jau piekto gadu pēc
kārtas rīkoja konkursu un labāko sētnieku
apbalvošanu, vērtēšanā iesaistot Ozolnieku
novada
iedzīvotājus,
lai balsojot noteiktu
labākos darba darītājus. Lielāko iedzīvotāju
atbalstu ieguva Maija
Broka, kuru iedzīvotāji
raksturojuši kā dzīvespriecīgu, čaklu un rūpīgu sava darba darītāju,
bet darba kolēģi uzteic
Maijas inteliģenci un
tiekšanos pēc garīgām
vērtībām.
Maija Broka stāsta:”
Sētnieces darbu SIA
„Ozolnieku KSDU” uz-

sāku 2009. gadā. Mana
ikdienā apkopjamā teritorija ir Meliorācijas
iela 4, 6 un 8, kā arī Rīgas iela 21. Pirms tam
biju strādājusi Ozolnieku meliorācijas uzņēmumā un pievērsusies
bērnu
audzināšanai.
Jāatzīst, ka sētnieka
darbs ir fiziski smags,
bet ir gandarījums, ka
iedzīvotāji novērtē tīrību un cenšas nepiegružot apkārtni. Esmu
novērojusi, ka svarīgi ir
uzturēt tīrību un kārtību ikdienā, jo sakopta
dzīves vide audzina un
disciplinē cilvēkus. Saviem kolēģiem un novadniekiem novēlu, lai
ir izturība un pacietība,
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laba veselība. Novēlu,
lai Ozolnieku novads
pilnveidojas un novērtē
ikviena darba darītāja
paveikto!”
Savukārt ilggadējā
sētniece Ruta Mitrofānova saņēma balvu par
mūža ieguldījumu un ir
devusies pelnītā atpūtā. Sirsnīgus pateicības
vārdus un atzinīgu darba novērtējumu valdes
priekšsēdētājs Rihards
Zakrepskis gada nogalē
veltīja arī pārējiem uzņēmuma darba darītājiem, jo SIA „Ozolnieku
KSDU” novērtē ikviena
darbinieka centienus ikdienā darīt savu darbu
godprātīgi un apzinīgi.
Solvita Cukere

Aicina apmeklēt valsts apmaksātās veselības pārbaudes
Nereti pie ģimenes
ārsta vai cita speciālista dodamies vien tad,
kad slimības simptomi
jau liek par sevi manīt,
tomēr, lai varētu labi
justies un pilnvērtīgi
baudīt dzīvi, vēlams
veikt arī profilaktiskos
pasākumus.
Cilvēki
aizbildinās, ka medicīnas pakalpojumi ir
par maksu, taču ne visi
no tiem prasa ieguldīt
personiskās finanses, jo
vairākas profilaktiskās
veselības pārbaudes apmaksā valsts. Ārstniecības likuma 17.pants
nosaka, ka tiesības
saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus ir
gan Latvijas pilsoņiem,
gan nepilsoņiem. Par
valsts līdzekļiem ir iespējams apmeklēt ģimenes ārstu, veikt vēža
savlaicīgas atklāšanas
programmu, imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram un
zarnu vēža profilaktisko pārbaudi. Lai veiktu
profilaktisko veselības
apskati, ikviens var vērsties pie sava ģimenes
ārsta, pirms tam saska-

ņojot vizītes laiku viena
kalendārā gada laikā.
Par šo pārbaudi nav jāveic pacienta iemaksa.
“Vizītes laikā ģimenes ārsts iztaujās
pacientu par veselības
stāvokli un veiks vispārēju pārbaudi. Pēc
pārbaudes
ģimenes
ārsts var ieteikt papildu izmeklējumus vai
citu ārstu speciālistu
konsultācijas, kā arī
sniegs rekomendācijas, kādiem apstākļiem
pacientam vajadzētu
pievērst uzmanību, lai
veselības stāvoklis būtu
stabils,” skaidro Ozolnieku novada Salgales
pagasta ģimenes ārsts
Ainis Dzalbs.
Kopš
2009.gada
Latvijā pastāv valsts organizēta un apmaksāta
krūts vēža un dzemdes
kakla vēža savlaicīgas
atklāšanas programma
sievietēm.
Uzaicinājuma vēstules valsts
apmaksāta krūts dziedzera pārbaudei izsūta
sievietēm vecumā no
50 līdz 68 gadiem vienu reizi divos gados,
bet dzemdes kakla pārbaudei – vecumā no 25

līdz 67 gadiem vienu
reizi trijos gados.
Ģimenes ārsti vēlas
motivēt pacientus:
”Sabiedrībai
jāizskaidro šo pārbaužu
vajadzība un būtība. Vēža savlaicīgas
atklāšanas
programmā sieviešu atsaucība ir ļoti zema.
Starp sievietēm 25
līdz 70 gadu vecumā nav retums, ka
ārsts nav apmeklēts
pat 10 gadus! Cilvēki
nereti vēršas pie ārsta ar sūdzībām, kas
ir ielaistas slimības
sekas un audzējiem
gala stadijās. Tas
attiecas arī uz gados
jauniem cilvēkiem.
Sievietēm, saņemot uzaicinājumu uz izmeklējumiem, vēstulē ir
norādītas ārstniecības
iestādes, kur tos var
veikt. Atliek vien pierakstīties un aiziet. Pēc
tam pašiem ir jāizņem
atbilde un jāvēršas pie
ģimenes ārsta vai ginekologa. Izmeklēšana ir
bez maksas un jāveic
2 gadu laikā no uzaicinājuma saņemšanas
brīža. Pacienti vecumā

no 50 gadiem reizi gadā
var veikt zarnu vēža
profilaktisko pārbaudi.
Pacientiem uzaicinājuma vēstules netiek izsūtītas. Lai veiktu šo profilaktisko izmeklējumu,
pacientiem ir jāvēršas
pie sava ģimenes ārsta.”
2017.gada
aprīlī
Ozolnieku novada sievietēm būs pieejams arī
mobilais mamogrāfs.12
gadus vecas meitenes
par valsts budžeta līdzekļiem var saņemt

vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusa
infekciju.
Sarunā
ģimenes
ārsti uzsver, ka trūkst
izpratnes arī par veselīgu uzturu, ierindojot
Latvijas iedzīvotājus
otrajā vietā Eiropā ar
lielāko svaru. Profilaksei pievēršam maz uzmanības, it īpaši vīrieši
ir riska grupa. Sabiedrībā valda aizspriedumi, kas jāpārvar,
mācoties novērtēt profilaksi, apzinoties, ka
jāiegulda rūpes veselībā. Tas ir ilgtermiņa
pasākums, kur ne uzreiz redzam rezultātu.
Bet infarktu un insultu
risku, savlaicīgi sākot
lietot medikamentus,
varam samazināt par
40 %. Arī par gripas
vakcināciju sabiedrībā
valda aizspriedumi, neraugoties uz to, ka katru
gadu Latvijā no gripas
izraisītajam komplikācijām nomirst ap 70 cilvēku. Valsts kompensē
50% no vakcīnas cenas
riska grupas pacientiem
ar hroniskām slimībām
un pacientiem virs 65
gadu vecuma. Ģimenes

ārsti aicina ikdienā
domāt par veselīgu
dzīvesveidu un uzturu,
sekojot asinsspiedienam, holesterīnam un
cukura līmenim asinīs,
ķermeņa svara normalizēšanai, kas kompleksā veido priekšnoteikumus ilgstošai dzīvei.
Jāatceras, ka, dodoties
uz pārbaudi, līdzi ņemams ir saņemtais paziņojums. Nozaudētās
uzaicinājuma vēstules
ir iespējams izdrukāt
un atjaunot. Plānveida
palīdzību ģimenes ārsti
sniedz 5 darba dienu
laikā. Seniori nepieciešamības gadījumā var
lūgt Sociālā dienesta
palīdzību, lai nokļūtu
pie ārsta. Ar jautājumiem iedzīvotāji var
vērsties pie ārsta palīgiem, kuri nodrošina
pacientu pierakstu, apkalpošanas ātrumu un
kvalitāti. Ģimenes ārsti
pacientus aicina neignorēt saņemtos uzaicinājumus, jo abas puses
ir ieinteresētas pacientu
ilgtermiņa veselības saglabāšanā, nodrošinot
dzīves kvalitāti.
Solvita Cukere
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darbīgie un talantīgie novadnieki

Pasaules apceļotājs Kārlis Bardelis viesojas Ozolnieku jauniešu centrā

19. janvāra vakarā
Ozolnieku jauniešu centrā
viesojās ekstrēmais un atraktīvais pasaules apceļotājs Kārlis Bardelis (31 g.),
kurš jau vairākus gadus
met drosmīgus izaicinājumus savam liktenim, jo ir
„noguris no robežām”, ko
mums uzliek ierastais ikdienas dzīves ritums. Jauniešiem Kārlis Bardelis

vakara gaitā pastāstīja par
sajūtām, iespaidiem un
piedzīvojumiem, pavadot
gandrīz 5 mēnešus okeāna
viļņos. Pasaules apceļotāja stāstījumu paspilgtināja foto galerijas, ceļojuma
maršruta kartes un video
materiāli. Laivotāji Kārlis
Bardelis un Gints Barkovskis no „Bored of Borders”
šī gada 4. maijā ar airu

laivu no Namībijas Luderitz ostas Āfirkā sāka ceļu
pāri Atlantijas okeānam
uz 6000 km tālo Brazīliju,
Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm. Okeānā abus
ceļotājus piemeklēja dažādi pārbaudījumi un veselības problēmas, taču nekas
nespēja atturēt apņēmīgos ceļotājus no došanās
pretim
nospraustajam

mērķim. Puišu airu laivu
ceļā apciemoja delfīni un
pat valis.Ceļotājs dalās
savās izjūtās un atziņās:
“Ozolnieku novadā viesojos jau otro reizi. Pirms
diviem gadiem ar piedzīvojumu stāstiem ciemojos Ozolnieku vidusskolā.
Mana ikdiena vēl pirms
trim gadiem bija saistīta
ar atkritumu otrreizējo
pārstrādi. Vienu dienu sev
jautāju, ko es savā dzīvē
vēlētos darīt visvairāk, un
kas man neapniktu. Sapratu, ka tā ir ceļošana.
Mans pirmais ceļojums
bija 60 dienas uz skrituļslidām pāri 12 Eiropas
valstīm. Tam sekoja jau
grupas ceļojums no Rīgas uz Soču olimpiskajām
spēlēm, kurp vedām slimo bērnu zīmējumus, bet
spēļu dalībnieki saziedoja
naudu Rīgas Bērnu slimnīcai. Bija vēl viens ceļojums ar slēpēm no Somijas uz Zviedriju pa polārā
loka līniju. Katra ceļojuma gatavošanās posmu
sākam praktiski no nulles,
internetā meklējot informāciju. Ceļojumam visu

Ziemassvētku kauju 100. gadadienas
atceres pasākumi vieno
Pirms 100 gadiem 1917.
gada 5. janvārī (1916. gada
23. decembris pēc vecā
stila jeb Jūlija kalendāra) sākās Ziemassvētku
kaujas Tīreļpurvā, kas
bija visasiņainākā militārā operācija strēlnieku
bataljonu darbībā Pirmā pasaules kara laikā.
Pirms 100 gadiem kaujas notika starp vācu un
krievu armijas daļām, un
tajās piedalījās arī astoņi
latviešu strēlnieku pulki.
Lai arī strēlnieku rindās
bija daudz kritušo, Ziemassvētku kaujās latviešu karavīri pierādīja savu
spēku un spējas. Līdz Ziemassvētku kaujām Pirmajā pasaules karā cariskās
Krievijas armijai nekādi
neizdevās pārraut vāciešu aizsardzības līniju, bet
latviešu strēlnieki Tīreļpurvā to izdarīja. Tās bija
vienas no lielākajām latviešu strēlnieku kaujām
un nozīmīgākajām cīņām

Latvijas vēsturē. Pieminot
notikumus pirms simts
gadiem gan strēlnieku,
gan Latvijas vēsturē un
kritušos karavīrus, janvāra pirmajā nedēļā norisinājās vairāki piemiņas
pasākumi. Ievadot atceres
pasākumus, 5.janvārī Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā
notika Ziemassvētku kaujām veltīta konference, kur
vērtēta šo cīņu taktisko
risinājumu ietekme uz
karamākslas attīstību. Ar
pētījumiem
konferencē
iepazīstināja Latvijas Universitātes, Valsts vēstures
arhīva un Kara muzeja
vēsturnieki, bet klausītāju
rindās bija skolu jaunieši, pedagogi un vēstures
entuziasti. Ziemassvētku
kaujas tika apskatītas no
kultūrvēsturiskā
aspekta un militārās vēstures
viedokļa, analizējot, kā
kauju taktiskie risinājumi
ietekmēja
karamākslas

attīstību.
„Mēģinot
iejusties
to latviešu strēlnieku ādā, kuri
pirms 100 gadiem stindzinošā
salā smagos apstākļos cīnījās pret
vācu armiju Ziemassvētku kaujā,
pāriet vēlme čīkstēt par šodienas
mazajām grūtībām,” pārdomās
dalās
kaprālis
Mārtiņš Sarmaprofesionālā dienesta zemessargs, kurš
kopā ar kolēģiem 7.janvārī
Valgundes pagasta „Mangaļos” piedalījās Ziemassvētku kauju gaitu rekonstrukcijā plecu pie pleca ar
drosmīgajiem vīriem no
Normunda Jēruma vadītās biedrības „Latviešu
karavīrs”. Kopumā kaujas
rekonstrukcijā, kas tapa
sadarbībā ar Kara muzeju
un pirotehniķiem, piedalī-

jās 80 cilvēku. Normunds
Jērums piebilst, ka kauju rekonstrukcija palīdz
izprast ne tikai vēsturi,
bet arī karavīru ikdienu,
kurā atradās strēlnieki,
ļaujot izjust to, ko piedzīvoja mūsu vecvectēvi.
Mūsu valsts savu brīvību
ir izcīnījusi par ļoti dārgu
cenu daudzu gadu laikā.
Ziemassvētku cīņas stiprināja nacionālo apziņu,

sākam likt kopā pa mazam
gabaliņam kā puzli. Katrs
mūsu sapnis sastāv no
maziem, ik dienas spertiem soļiem tiem pretim.
Tādos ceļojumos, lai izturētu līdz galam, tikai 20%
ir fiziskā sagatavotībā, bet
80% veiksmes ir „galvā”
un domāšanas veidā, kas
palīdz neordināri risināt
ceļā radušās ķibeles. Skarbo dabas apstākļu priekšā
tu nevari izlikties, atklājas viss apslēptais, visas
rakstura nianses. Esmu
sajutis brīvības “garšu”
un šķiet, ka piedzīvojumu seriāls turpināsies
dzīves garumā. Darot to,
kas pašu aizrauj, iekšējie
resursi visu laiku atjaunojas. Kopā ar draudzeni
plānojam nākamo ceļojumu. 2018.gadā abi brauksim no Brazīlijas uz Peru
ar riteņiem.” Bet žurnālists Sandijs Semjonovs,
kurš ceļotājus sagaidīja
RIO, šobrīd ar savu studiju strādā pie dokumentālās filmas par braucienu
pāri okeānam, ko skatītāji
varēs redzēt pavasarī.

Solvita Cukere

vēstures lappuses

un mēs to nedrīkstam aizmirst. Kā uzsver vēstures
pētnieki, tautas atmiņā
Ziemassvētku kauju dalībnieki palikuši ar savu
varonību. Vajadzētu sīkāk
izpētīt, par ko tūkstošiem
latviešu strēlnieku saņēma cara valdības ordeņus
un vēlāk arī jaunās Latvijas valsts apbalvojumu –
Lāčplēša ordeni.
Solvita Cukere

izglītība

Sociālais dienests izglīto par
fiktīvajām laulībām un
cilvēktirdzniecību
Fiktīvās laulības nav
uztveramas kā spēle vai
vienkāršs darījums. Šādu
laulību juridiskās sekas
ir pietiekami nopietnas,
likums paredz pat cietumsodu. Pērn Iekšlietu
ministrijā notika starpinstitūciju sanāksme, kurās
laikā notika diskusijas par
pašvaldību lomu nacionālajā starpinstitūciju koordinēšanas mehānismā un
iespējām stiprināt pašvaldību iesaisti valsts politikas cilvēku tirdzniecības
novēršanai
veidošanā,
nodrošinot palīdzību un
atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem. Ozolnieku
novadā Sociālais dienests
ir ķēries pie preventīvo
pasākumu plānošanas un
organizēšanas, skolās organizējot mācības par cilvēku tirdzniecības problemātiku, riskiem un to
novēršanu. Šajās mācībās
tiek akcentēta izglītotu
speciālistu loma cilvēku
tirdzniecības novēršanā,
pilnveidojot prasmes atpazīt iespējamos upurus
un riskus, kas ir pirmais
solis, lai cietusī persona
varētu saņemt sociālo,
psiholoģisko un juridisko
palīdzību, kā arī parādot,
kā cilvēku tirdzniecības
formas var atpazīt. Iemesli, kādēļ sievietes piekrīt fiktīvajām laulībām,
ir dažādi. Kāda to dara
naudas dēļ, jo domā ātri
apprecēties un tikpat ātri
izšķirties,
neapzinoties
juridiskās sekas. Citas
nonāk neapskaužamā situācijā, tiek izmantotas,
pazemotas un piespiestas
noslēgt laulību. Turklāt
fiktīvās laulības iet roku
rokā ar cilvēktirdzniecību.
Reizēm laulībām ar trešo pasaules valstu pilsoņiem sievietes piekrīt arī
romantisku jūtu vadītas,
bet pēc kāzām atklājas, ka
otra puse tīkojusi tik vien
kā pēc legāla iemesla, kas
ļautu uzturēties Eiropā.
Sievietei, kļūstot par fiktīvo laulību upuri, nav viegli
atgūties pēc notikušā. Būtiski ir saistības pārtraukt
arī juridiski – iesniegt
prasību laulības atzīšanai

par neesošu vai šķiršanai.
Saskaņā ar likumu sodāmas ir gan tās personas,
kuras vervējušas sievieti
fiktīvajām laulībām, gan
arī pati sieviete, kura piekritusi tām. Nav svarīgi,
kurā valstī laulība ir noslēgta. Ikvienam Latvijas
valstspiederīgajam ir pienākums paziņot par ārvalstī noslēgtu laulību. Noslēdzot laulību, sievietes
aiz nezināšanas paraksta
arī citus dokumentus, par
kuru saturu nav ne jausmas, nereti tiek paņemts
aizdevums it kā jaunizveidotās ģimenes vajadzībām. Tāpat ir bijuši
gadījumi, kad, izmantojot
sievas personas datus, ārvalstīs vīrs uz laulātās vārda reģistrē uzņēmumu.
Piemēri tikai apliecina, ka
fiktīvo laulību juridiskās
sekas ir pietiekami nopietnas, un tās var nākties
just visa atlikušā mūža
garumā. Fiktīvu laulību

gadījumā ir divi veidi, kā
laulību izbeigt – atzīt to
par neesošu vai šķirt tiesā kā jebkuru laulību. Ja
ir nepieciešama palīdzība
cilvēku tirdzniecības gadījumos, var zvanīt uz diennakts Uzticības tālruni
cilvēku tirdzniecības mazināšanai 28612120, kur
speciālisti sniegs informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā.
Arī turpmāk pašvaldības
iedzīvotāji tiks uzrunāti,
izvērtējot iespējas iesaistīties cilvēku tirdzniecības
novēršanas un apkarošanas aktivitātēs, īstenojot
izglītojošas un informatīvas aktivitātes speciālistiem un pašvaldības iedzīvotājiem.

Solvita Cukere, sadarbībā
ar Sarmīti Strodi, Sociālā
dienesta vadītāju
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Noslēdzies „Nordplus” projekts par teātra
metožu lietošanu
Ar apmācības semināru
par teātra metožu lietošanu 2016.gada decembrī
noslēdzās „Nordplus” Pieaugušo izglītības projekts
Nr.
NPAD-2015/10036
“Teātris - mēģinājums veiksmīgai integrācijai darba
tirgū”, kas tika īstenots, sadarbojoties ar četrām organizācijām no Lietuvas, Igaunijas, Islandes un Latvijas.
Projekta mērķis- stiprināt
saikni starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi. Projekta
gaitā izveidots metodiskais
materiāls skolotājiem, kā
teātra metodes var palīdzēt
attīstīt savas sociālās un
personīgās prasmes, kas
nepieciešamas, lai veiksmīgi integrētos darba tirgū.
Tika izvēlētas divas teātra
metodes: Foruma teātris un
Vēlmju varavīksne. Teātra metodes palīdz modelēt
reālās dzīves situācijas, iestudēt dažādus iespējamos
risinājumus un redzēt, kādu
rezultātu tas rada. Foruma teātra mērķis ir sociālo
prasmju
stiprināšana,

vingrinoties
tikt
galā
ar sarežģītām sociālām
situācijāmproblēmām,
pašam esot pārliecinošam,
bet tajā pašā laikā izturoties
uzmanīgi un iejūtīgi pret
citiem. Savukārt Vēlmju
varavīksne ir izstrādāta, lai
uzlabotu psiholoģiskās spējas, sasniegtu mērķus, stiprinātu pozitīvu attieksmi
un ticību sev. Metodiskais
materiāls izveidots, balstoties uz starptautisku eksperimentālā darba pieredzi,
kas veikts Latvijā. Projektā
kā pētniece piedalījās Ozolnieku vidusskolas skolotāja

5

Sarmīte Čerņajeva, piedaloties metodiskā materiāla
izveidē eksperimentālā darba veikšanai un apmācības
seminārā par teātra metožu
lietošanu. Ar projekta rezultātiem un teātra metožu
lietošanu iepazinās vairāki
Ozolnieku vidusskolas skolotāji: Inna Galviņa, Sigita
Krauze, Guna Cicena un
Lilija Menska. Projekta rezultāti un izveidotie metodiskie materiāli pieejami:
http://xwpx.iipc.lv/teatris/.
Sarmīte Čerņajeva, Ozolnieku vidusskolas skolotāja

Bērnu valodas un runas attīstība
pirmsskolā

Valoda nāk mums līdzi
no bērnības ar mātes un
tēva mīļumu, ar vecmāmiņas stāstīto pasaku un tautas dziesmu burvību. Tā ir
saprotama, nomierinoša,
labskanīga un daiļa, ja pareizi ir izrunāta ik skaņa, ik
vārds. Bērna valodas attīstībā ir vairākas apguves pakāpes. Pašos pirmsākumos
veidojas iemaņas dzimtās
valodas skaņu izteikšanā
un attīstās spēja atšķirt uztveramās skaņas. Pēc tam
bērns apgūst vārdus, veidojot vārdu krājumu, priekšstatus par teikuma veidošanos. Vēlāk tiek apgūta
literārā valoda gan runas,
gan rakstu formā. Bērna runas attīstības pēctecības nodrošināšanā svarīga loma
ir vecāku un pirmsskolas
izglītības iestādes saskaņotai darbībai. Liela nozīme bērna valodas attīstībā
ir apstākļiem, kuros viņš
aug un pilnveidojas, kā
arī paša bērna aktivitātei
dažādos viņa darbības veidos. Pirmsskolas izglītības
iestādes „Pūcīte” skolotājas izmanto dažādas rotaļu

metodes valodas attīstīšanai - pirkstiņrotaļas, muzikālās, dramatizācijas, lomu,
radošās un kustību rotaļas.
Grupas vide tiek papildināta ar daudzveidīgiem
valodu attīstošiem materiāliem, kas brīvi pieejami bērniem, lai patstāvīgi
darbotos ārpusnodarbību
laikā. Bērni, kuri neizrunā
skaņas, tās jauc vai aizstāj
ar citām, apmeklē logopēda nodarbības. Nodarbības notiek individuāli un
apakšgrupās – divi bērni.
Bērniem tiek vingrināta
sejas muskulatūra, lūpas,
mēle, veicot dažādus artikulācijas vingrinājumus.
Nodarbībā ne vien iemāca
izrunāt skaņu, bet arī sarunāties un veidot teikumus,
tiek paplašināts vārdu krājums, apgūti gramatikas
pamati, attīstīta fonemātiskā dzirde un uztvere,
nostiprināts elpošanas un
balss aparāts, kā arī veicināts domāšanas process.
Tiek vingrināta arī pirkstu
sīkā muskulatūra, kas ir tik
svarīga valodas attīstībai.
Svarīga loma bērna valo-

das attīstībā ir vecākiem. Ir
jāsaprot, ka televizors, radio nevar aizstāt vecākus,
tie nevar nodrošināt runājošu vidi, jo komunikācijā
bērni uztver ne tikai skaņu,
bet arī žestus, mīmiku, intonāciju, ļoti svarīgs ir acu
kontakts. Bērns apgūst valodu, atdarinot pieaugušo.
Vecāki, jādarbojas kopā
ar saviem bērniem, jālasa
bērnam priekšā pasakas,
dzejoļus, jādzied kopā! Ieteicams pārrunāt ar bērnu
to, ko darāt vai darīsiet.
Pēc iespējas mazāk dodiet
bērnam mobilo telefonu, jo īpaši tajā vecumā,
kad runa tikai vēl attīstās.
Pirksti slīd pa ekrānu, bet
tos vajadzētu nodarbināt,
veidojot, zīmējot, lokot,
līmējot un plēšot, griežot
papīru, tādējādi stiprinot
pirkstu sīko muskulatūru.
Ja vēlaties darboties ar
savu mazo, bet jūtat, ka
nepieciešams speciālista
padoms, nāciet uz konsultāciju, iepriekš piesakot
vizīti.

Irina Rutka, PII “Pūcīte” skolotāja-logopēde
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Korim „Līga” I pakāpes diploms garīgās Janvārī pieminam
mūzikas festivālā “Sudraba zvani”
tēvu un vectēvu
Janvāra
vidū
jau
12.reizi norisinājās XII
Starptautiskais Daugavpils Garīgās mūzikas festivāls “Sudraba zvani”.
Trīs dienu garumā Daugavpili piepildīja garīgās
mūzikas skaņas. Šogad
festivāls pulcēja vairāk
nekā 70 korus un vokālos
ansambļus no septiņām
valstīm - Baltkrievijas,
Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas
un Ukrainas, kopumā
ap 3000 dalībnieku. Kolektīvi mērojās spēkiem
16 dažādās kategorijās,
un pasākuma noslēgumā
labākajiem bija iespēja
cīnīties arī par konkursa
galveno balvu – Grand
Prix. Sniegputeņa pavadīts, uz festivālu devās arī
Ozolnieku novada jauktais koris “Līga” diriģenta
Vilhelma Vācieša un kor-

meistares Ineses Stupeles
vadībā, lai ar citiem konkursantiem spēkiem mērotos Jaukto koru kategorijā. Koris izpildīja divus
garīgās mūzikas skaņdarbus un trešo – brīvi izvēlētu skaņdarbu. Festivālā
piedalījās daudz spēcīgu

kolektīvu, līdz ar to arī
savstarpējā konkurence
bija ļoti spēcīga, tāpēc
jo īpaši lepojamies ar
sasniegto rezultātu –
I pakāpes diplomu un
iegūtiem 86.25 punktiem. Par sasniegto
augsto rezultātu koristi
pateicas saviem vadītājiem, kuri ieguldīja lielu
darbu, lai kori sagatavotu tik nopietnam konkursam, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībai
par sniegto atbalstu dalībai konkursā. Konkursa galvenā balva - Grand
Prix, aizceļoja uz Krieviju.
Pirmās vietas ieguvēji bija
pārstāvji no Ukrainas, savukārt otrā un trešā vieta
tika dalībniekiem no Latvijas - vokālajam ansamblim “Gaismiņa” un jauniešu korim “Maska”.
Liene Veinberga, koriste

„Uz laimīgo zemi!” pirmizrāde
izpelnās skatītāju atzinību

13. janvāra vakarā Ānes
kultūras namā dažādu
paaudžu skatītājiem bija
iespēja izbaudīt spraiga
sižeta, labsirdīga humora un vērtīgu dzīves atziņu caurausto režisores
Mārītes Vaseles izloloto
iestudējumu „Uz laimīgo
zemi!”, kas sešu mēnešu
uzcītīga darba rezultātā
tapusi pēc Annas Brigaderes lugas „Sprīdītis”
motīviem pavisam jaunāmūsdienīgā versijā. Jauniestudējumā uz skatuves
dažādos tēlos iejutušies
astoņi jaunie novada ak-

tieri- septiņas meitenes un
viens jaunietis. Iestudējuma notikumu paspilgtināšanai uz Ānes kultūras
nama skatuves pirmo reizi veiksmīgi izmantotas
lielformāta drukas dekorācijas, video projekcijas,
norises paspilgtinoša mūzika un dažādi specefekti. Pēc lugas pirmizrādes
pārdomās dalās režisore
Mārīte Vasele: „Ānes kultūras namā jauniešu amatierteātrī kopā darbojas
bērni un jaunieši gan no
Ānes ciema, gan Garozas
pamatskolas. Pirmie ama-

tierteātra iestudējumi bija neliela
apjoma lugas bērniem, bet, iesaistot
jauniešu teātrī arī
Salgales pagasta
talantīgos skolēnus, radās iespēja
iestudēt apjomīgāku iestudējumu,
kur jaunajiem aktieriem atvēlētas
pat vairākas lomas. Šodien mums
visiem ir priecīgs
satraukums, nododot iestudējumu skatītāju vērtējumam, jo liels darbs ir
ieguldīts. Man prieks, ka
jauniešiem ir gan pozitīva
attieksme, gan degsme kopīgi darboties. Turpmāk
mēs ceram radoši pieaugt
un pulcināt pilnas skatītāju zāles.” Paldies par
atbalstu novada pašvaldībai, uzņēmējiem, jauniešu ģimenēm un draugiem
izrādes tapšanas procesā.
Jauniestudējumu plānots
parādīt visu novada skolu
jauniešiem.
Solvita Cukere

barikāžu laiku

Janvāris ir barikāžu
atceres mēnesis, kad arī
Ozolnieku novada skolās
un Tautas namā notika šiem traģiskajiem un
spriedzes pilnajiem notikumiem veltīti atceres
pasākumi. Šogad pie skolēniem viesojās septiņi
barikāžu dalībnieki caur
1991. gadā uzņemto režisora Zigurda Vidiņa dokumentālo filmu „Tēvu
barikādes”, dzīvām tā
laika notikumu epizodēm
cauraustajā darbā emocionāli spilgti pastāstot
par to, kas pārdzīvots,
kāda bija vēsturisko dienu
loma Latvijas atdzimšanai
brīvā valstī. „Tēvu barikādēs” atainotais mums liek
aizdomāties, ka ir izaugusi jaunā paaudze, kas faktiski neko daudz nezina
par tā laika notikumiem.
Filmā viens no barikāžu
aizstāvjiem ar lepnumu
saka: ”Tāpēc mēs te esam,
lai mūsu bērni un bērnubērni piedzīvo neatkarīgu Latviju.” Emocionāli
spilgti uzrunā arī filmas
nosaukums, kas skaidri
liek saprast, ka mēs - vecāki - esam savas sirdsapziņas priekšā atbildīgi,
vai spēsim par notikušo
godīgi pastāstīt saviem
bērniem, stiprinot cieņu
pret Tēvzemi kā vienu no
pamatvērtībām. Nevilšus
uzdodam sev jautājumu,
vai mēs šodien tikpat pārliecinoši varētu apliecināt,
kā filmas varoņi: ”Esam
šeit nākuši stāvēt un krist
par savu Latviju un tau-

tu. Mūsu pārliecība par
taisnību ir liels ierocis.”
Lai gan pats filmas nosaukums un varoņi vairāk izceļ krietnos vīrus uz
barikādēm, tomēr filmas
kadros visu laiku klātesoši ir arī garīgi spēcīgu
sieviešu tēli, kuras vārīja
tēju, cepa pīrāgus, adīja
dūraiņus, zeķes, rūpējās
par nogurušajiem un slimajiem, asarām acīs lūdza Dievu par saviem tuviniekiem un tautu, katrā
mazajā darbā ielikdamas
lielu mīlestību, labas domas, izturības vēlējumus
un brīvības alkas. Filmas
operatori spilgti parāda
arī tā laika drosmīgos jauniešus un bailīgās bērnu
sejas. „Tēvu barikādes”
ir arī stāsts par Latvijas
lauku ļaudīm, tostarp arī
Ozolnieku melioratoriem
un zemniekiem, kuri riskēja, ar savu tehniku aizšķērsojot ceļus. Barikāžu
dalībnieki filmā atzīstas:
”Ja nebūtu cilvēku no
Latvijas laukiem, tad to
mazo inteliģences saujiņu varētu viegli izpurināt,
pat tankus nevajadzētu.”
Katrs tēvs un māte saviem bērniem spēj pastāstīt savas- ļoti personīgas
barikāžu laika atmiņas.
Lai šīs mūsu tautai neaizmirstamās dienas un
atmiņu ugunskuri vienmēr atgādina, ko nozīmē
cilvēku spēja sanākt kopā
un paveikt šķietami neiespējamo!
Solvita Cukere

sports
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„OZO STARS” hokejistiem Zviedrijā godam nopelnītā bronza

Hokeja komanda „Ozo
stars” jauno gadu uzsāka ar
dalību hokeja turnīrā 2004.
gadā dzimušajiem jauniešiem „Nacka Trophy 2017”,
kas norisinājās Zviedrijā, kur
no 6. līdz 8.janvārim aizvadīja deviņas ātras, saspringtas
un apņēmības pilnas spēles.
Hokejisti tikās ar saviem
pretiniekiem – sešām zviedru un vienu dāņu komandu,
cīnoties par katru ledus centimetru. Spēles sekoja viena otrai, nesdamas sev līdzi
prieka pilnas uzvaras, zaudējumus un pārdomas par
pielaistajām kļūdām. Trīs
dienās puiši uzcītīgi sekoja

savu treneru J.Ļinkeviča un
V.Parhomenko
norādījumiem un, neskatoties uz saspringto spēļu grafiku (3-4
spēles dienā), ne mirkli nepadevās. Rezultāts bija acīm
redzams, pēc divām spēļu
dienām hokeja komanda
„Ozo stars” bija turnīra tabulas otrajā vietā. Turnīra
noslēguma dienā vienīgi zaudējums pēcspēles metienos
liedza puišiem turpināt cīņu
par zelta medaļām. Noslēdzošajā spēlē puiši parādīja
īstu vīru raksturu un pieveica
mājinieku komandu „Nacka
Flyers” ar rezultātu 2:0 un
ieguva godam izcīnīto 3.vie-

tu. Arī Latvijas bērnu un
jauniešu čempionāta hokeja sezona rit pilnā sparā un
aizvadīta teju puse sezonas
spēļu. Šobrīd komanda ir
līderu lomā, lai uzzinātu, kā
viņiem veiksies turpmāk,
aicinām ikvienu pievienoties atbalstītāju pulkam
un apmeklēt spēles „OZO
HALLĒ” un sekot spēļu rezultātiem facebook.
Spēļu grafiki. www.lhf.lv.
„Ozo stars” hokejisti, viņu
vecāki un treneri novēl visiem saviem atbalstītājiem
veiksmīgu un sportisku šo
gadu!
Solvita Cukere

Novadnieki saņem Latvijas Jātnieku federācijas apbalvojumus
2017.gada
7.janvārī
Latvijas Jātnieku federācija ar svinīgu pasākumu
atskatījās uz aizvadīto
2016.gada sacensību sezonu. Starp Latvijas Jātnieku federācijas Gada
balvas ieguvējiem un jāšanas disciplīnas nominantiem šogad arī vairāki
jātnieki no Ozolnieku novada. Konkūrā jeb šķēršļu
pārvarēšanā Tautas klasē
otrā vieta Līgai Pētersonei

Novada jaunajiem
futbolistiem
sudrabs Zemgales
reģiona
čempionātā
14. janvārī Ozolnieku
Sporta centrā notika Latvijas futbola federācijas
Zemgales reģiona telpu
futbola čempionāts 2009.
gadā dzimušiem bērniem.
Ozolnieku novada jauno
futbolistu komanda svinēja uzvaras trīs čempionāta spēlēs, bet vienā no
spēlēm cieta zaudējumu.
Novada jaunie futbolisti pēc pirmā čempionāta
posma ieņēmuši godalgoto otro vietu. Otrais
sacensību posms futbolā
norisināsies 19.februarī
Iecavā. Spēļu rezultāti:
Ozolnieki-Iecava-2
3:1,
Ozolnieki- Bauskas BJSS
6:1, Ozolnieki-Jūrmalas
Spartaks 6:3, OzolniekiIecava-10:1. Apsveicam
Ozolnieku novada jauno
futbolistu komandu ar labiem panākumiem Zemgales reģiona telpu futbola čempionāta pirmajā
posmā!
Rimants Štopis, treneris

no JSK „Princis”. 2.vieta
amatieriem - šī paša kluba
pārstāvei Līgas Pētersones
audzēknei Amandai Tartīlovai. Ponijiem II grupā apbalvojumu saņēma
SK „Reiteri” sportiste Sintija Elizabete Apsīte, trenere Sanita Dombrovska.
Iejādē bērnu grupā otrā
Ieva Renāte Pētersone no
JSB „Lagoss Dressage”,
trenere Kristīna Rozīte.
Savukārt nominācijā „La-

Pētersonu ģimene un iejādes disciplīnas nominantu bērni.

bākais jaunzirgs konkūrā”
apbalvots zirgs LAKRICA

Ozolnieku badmintonisti
gatavojas Latvijas
čempionātam

Sākusies pieteikšanās
Latvijas
čempionātam
badmintonā, kas notiks
Talsos 4. un 5. februārī.
Ozolnieku
Badmintona
kluba sportisti, gatavojoties čempionātam, guvuši
jaunu sacensību pieredzi,
14.janvārī piedaloties Talsu Kausa 3.posma turnīrā.
Sacensības
norisinājās
jaunajā Talsu sporta hallē vienlaikus uz 12 spēļu
laukumiem.
Ozolnieku
badmintonisti
sacensības aizvadīja sīvās cīņās.
Dubultspēlēs 1.vietu izcīnīja Ivars Mozga kopā ar
Gunti Lesku, bet Māris

Miķītis kopā ar Aldi Valbaku ierindojās 4. vietā.
Vienspēlēs 2. vietā ierindojās Ainārs Zanders,
bet 4. vietā šoreiz Ivars
Mozga un 6. vietā Aldis
Valbaks. C grupā 4. vietā
ierindojās Māris Miķītis.
Diemžēl sacensības nācās
pārtraukt Ozolnieku badmintona kluba vadītājam
Olafam Krūzmētram, kurš
spēles laikā guva traumu,
kas kādu laiku izsitīs no
sacensību aprites, bet ļaus
vairāk pievērsties treniņu
procesa virzībai un jaunu
dalībnieku apmācībai.
Olafs Krūzmētra, Ozolnieku
Badmintona klubs

no JSDK „Princis”, jātniece Līga Pētersone.

Edīte Rozīte, JSB „Lagoss
Dressage” trenere

Novada karatisti saņem
godalgas 6.bērnu karatē
čempionātā “Ozolnieki 2017”
7.janvārī
Ozolnieku
Sporta centrā visas dienas garumā, līdzjutēju un
treneru
uzmundrinājuma pavadībā, norisinājās
6.absolūtais bērnu karatē
čempionāts
“Ozolnieki
2017”. Ozolnieku novada
jaunie karatisti komandu kopvērtējumā izcīnīja
10 medaļas un ierindojās
4.vietā starp 14 startējušajām komandām. Ozolnieku novada komandas sību dalībniekiem un trekaratistu izcīnītās godal- nerim Vitālijam Mišinam
gas: Igors Fomenko dis- par sacensību organizēšaciplīnās KUMITE un KU- nu, kā arī Ozolnieku novaMITE FANTOM izcīnīja da pašvaldībai par atbal2.vietu; Ņikita Kijanovs stu un bērnu vecākiem.
Sergejs Fomenko, treneris
KATA un KUMITE FANTOM 3.vietu; Radions
Seļanins
2.vietu
KUMITE; Rolands
«Ozolnieku Avīze»
Veļeckis
3.vietu
Metiens – 3500 eks.
KUMITE;
Aleks
Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas nr. 00702098
Kreipāns 3.vietu
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
KUMITE, Diāna
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Petrova
2.vietu
Ozolnieku novads, LV-3018
SUMO; AleksandRedaktore: Solvita Cukere
ra Vlasenko 2.vietu
Tālr. 29448482
SUMO; Rastislavs
e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Gorbunovs 3.vietu
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
SUMO un Deniss
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Baglajs
3.vietu
Par rakstos minētajiem faktiem
SUMO.
Paldies
atbild autors.
treneriem, sacen-
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ziņojumu dēlis

Sirsnīgi sveicam
februāra mēneša jubilārus!
Lai gadi rit, tā tam ir jābūt
Un lai par tiem nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl.
Velgu Krūzīti
Juri Cimaru
Skaidrīti Ogorodņikovu
Skaidrīti Kauliņu
Onu Galiču
Nadeždu Goldmani
Dzidru Vāni
Ivanu Avdeviču
Ausmu Ločmeli
Raisu Miteļštedtu

Ozolnieku Tautas nams
februārī ielūdz
3.februārī plkst. 19:00 un 4.februārī plkst. 17:00 Ozolnieku novada
amatierteātra izrāde M. Fermo komēdija “Krīt klaudzot durvis”. Viena notikumiem bagāta diena kādā pārtikušu parīziešu ģimenē. Režisore Dace Vilne.
Ieejas maksa: 3,00 EUR.
6. februārī plkst. 10:30 un plkst. 14:00 Muzikāla izrāde bērniem un vecākiem
“Burunduka TV šovs”. Režisors: Armands Ekštets. Ieejas maksa: 3,00 EUR.

Tamāru Paltovu
Leonīdu Seļezņevu
Veru Strupku
Veroniku Gailišu
Pēteri Kokiņu
Frīdu Asminu
Imantu Gruģi
Dzidru Braginu
Jadvigu Vecmani

3. februārī plkst. 19:00
Ānes kultūras nama jauniešu amatierteātra izrāde
"Uz laimīgo zemi!"
Režisore Mārīte Vasele. Ieeja bez maksas.

No 2. februāra plkst. 18.00 Brankās,
Sociālā dienesta telpās sāksies nodarbību
cikls pusaudžu (12-16 g.v.) vecākiem
“Ceļvedis audzinot pusaudzi”.
10 nodarbības vecākiem notiks reizi
nedēļā. Iepriekšēja pieteikšanās un
informācija pie sociālās darbinieces Villijas
Pakalnes tālr: 26472022

11. februārī plkst. 11:00 Praktisks seminārs “Labo sajūtu laboratorija”. Kāpēc
un kā izbaudīt sev atvēlēto laiku. Labsajūtas “kaitēkļi” un “traucēkļi”. Kā ar tiem
cīnīties? Apzināšanās. Uzdrošināšanās. Darīšana.
Semināru vadīs: Antra Sloka-Jakovļeva, Mag. Psych., eksistenciālā psihoterapeite, attiecību un komunikāciju jomas konsultante, praktiķe, biodeju
nodarbību vadītāja. Pieteikšanās līdz 8.februārim. tautasnams@ozolnieki.lv
vai tālr.26525350. Līdzi jāņem ērts apģērbs. Maksa par semināru: 10,00 EUR.
17.februārī no plkst. 21:00 līdz 2:00 Valentīndienas balle ar grupu “Roja”.
Omulībai līdzi groziņš! Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana
līdz 14. februārim. Ieejas maksa: 6,00 EUR.
2.martā plkst. 19:00 komēdija ‘’Silvija’’. Lomās - Aīda Ozoliņa, Evija Skulte,
Dace Makovska, Ivars Puga un Voldemārs Šoriņš. Asprātīgi dialogi, absurdas
situācijas, negaidīti pavērsieni - izrādē ar skumjām, bet laimīgām beigām.
Ieejas maksa: 7,00 un 5,00 EUR.

Pasākumi
Salgales pagastā februārī
2.februārī no plkst.16.00 līdz 18.00 Garozā,
Pakalpojumu centrā “ Eži”, aicinām uz Sveču dienai veltītu pasākumu. Liesim sveces, minēsim
mīklas un veidosim svečturus.
11.februārī plkst.14.00 Garozā, Pakalpojumu centrā “ Eži”, 2.stāvā Valentīndienai veltīts
pasākums. Tikšanās ar dzejniecēm Rasmu
Urtāni, Ināru Gaili un vijolnieku Reini Galenieku
muzikālajā dzejas uzvedumā „Mūžīgā sievietība”.
Aicinām visus interesentus.
18.februāri plkst.10.00 Garozas pakalpojumu
centrā “ Eži”, 2.stāvā, Meteņu dienas pasākums.
Pavadīsim ziemu un sagaidīsim pavasari!

Paziņojums par SIA „E Daugava” bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes
kompleksa darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējumu
SIA „E Daugava” (reģ. Nr. 40003600332, adrese: Lugažu iela 6-33, Rīga, LV-1045) plāno
paplašināt darbības apjomus un veidus bīstamo atkritumu pārstrādes kompleksā
Ozolnieku novada Salgales pagasta „Akačos”, „Atvaros” un „Medņos”. Pēc Vides
pārraudzības valsts biroja (VPVB) lēmuma (15.12.2014.) notiek šīs darbības ietekmes
uz vidi novērtējums, kuru veic SIA „Eiroprojekts”. Š.g. 23. decembrī Vides pārraudzības
valsts birojā (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, 67321173, www.vpvb.gov.lv), ir iesniegta papildu informācija ietekmes uz vidi novērtējumam. Ar papildināto ziņojumu
var iepazīties internetā www.eiroprojekts.lv/Salgale.

Ozolnieku Sporta centra pasākumi FEBRUĀrī
Datums

Plkst.

SPORTA PASĀKUMI

04.02.2017

14:00

Nacionālās līgas spēle VK ”Ozolnieki” pret VK „Ventspils”

04.02.2017

18:00

Baltijas līgas spēle „Poliurs/Ozolnieki” pret EMI SM Dubysa (Šauļi)

05.02.2017

16:00

Baltijas līgas spēle „Poliurs/Ozolnieki” pret VK Flamingo Volley (Viļņa)

11.02.2017

08:00

Ozolnieku novada 8.spartakiādes ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANA

12.02.2017

11:00

Iecienītais 7.atklātais ZOLĪTES KAUSS

18.02.2017

11:00

Ozolnieku novada 8.spartakiādes „SPĒKA un VEIKLĪBAS DIENA”

19.02.2017

14:00

Nacionālās līgas spēle VK”Ozolnieki” pret SK „FONO” (Cēsis)

25.02.2017

18:00

Baltijas līgas spēle „Poliurs/Ozolnieki” pret ASK/ Kuldīga

26.02.2017

16:00

Baltijas līgas spēle „Poliurs/Ozolnieki” pret VK „Biolars/Jelgava”

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli
Ozolnieku novada domes izsoles komisija
rīko nekustamā īpašuma „Jaunozoliņi”,
Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, kadastra
Nr.54660010001, kura sastāvā ir zemes vienība 4 ha
platībā, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt,
sākot no 2017.gada 26.janvāra līdz 2017.
gada 24.februāra plkst. 8:15 Ozolnieku novada
pašvaldības kancelejā (2.kabinetā), Stadiona ielā 10,
Ozolniekos, Ozolnieku novadā.
Piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 24.februārī
plkst.8:20, Ozolnieku novada pašvaldības zālē,
Stadiona ielā 10, Ozolniekos. Mantas sākumcena ir
EUR 13 500,-.
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā
nodrošinājums EUR 1 350 apmērā Ozolnieku novada
domes kontā Nr.LV72HABA0551001405027, a/s
„Swedbank”, kods: HABALV2X, ar atzīmi „Nekustamā
īpašuma „Jaunozoliņi” izsoles nodrošinājums”
Īpašums ir publiski pieejams. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties www.ozolnieki.lv, sadaļā „sabiedrība”,
kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā
10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā) darba laikā pie
ziņojuma dēļa.
Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā
cena divu mēnešu laikā no izsoles dienas, tās
iemaksu veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo
mantu nav personas ar pirmpirkuma tiesībām.
Kontaktpersona: izsoles komisijas locekle Eva
Segliņa, tel. 63085741, e-pasts: eva-s@inbox.lv

Aizsaulē
aizgājuši
Zigmunds Hmeļņickis 1943
Raisa Borisova 1927
Dzidra Apse 1931

