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Barikāžu uguns liesmo vēl šodien

Barikāžu atceres dienā novadā vairākās vietās dega
ugunskuri, pulcējās ļaudis.
Uz vairākiem tiltiem uguntiņu spožais starojums vakara
krēslā atgādināja ik braucējam, ik gājējam atcerēties
laiku pirms 21 gada.
Ugunskurs liesmoja pie Ozolnieku
tautas nama, kur atmiņās kavējās

barikāžu dalībnieki.
Novada domes priekšsēdētājs
Māris Ainārs cildināja melioratorus – viņi vieni no pirmajiem devās
aizstāvēt Rīgu pārliecībā izcīnīt brīvu
Latviju. „Būsim vienoti!” – šis aicinājums arī šodien ir aktuāls. Kaut
vai vienīgās valsts valodas apdraudējuma dēļ!
Novada deputāts Guntis Rozītis
ielūkojās dziļākā tautas vēsturē.

Vienmēr svēts un ilgots vārds latvietim ir bijis brīvība! „Šī zeme
mūsējā!” – ar dzejnieka vārdiem tika
apliecināta pārliecība par latviešu
tautas stiprumu, vēlmi būt saimniekiem savā zemē.
Visu cieņu Latvijas patriotam un
vēstures izzinātājam Leonam Lecim,
kurš daudz dodas pie jauniešiem, lai
stāstītu par brīvās Latvijas tapšanu,
aicinātu godā turēt savu tēvzemi un

valodu, būt patriotiem. „Ar plikām
rokām, bet drošām sirdīm devāmies
veidot barikādes, nezinot, vai atgriezīsimies” – savu atceres stāstu
ievadīja vecais vīrs ratiņkrēslā.
Skanēja patriotiskas dziesmas.
Barikāžu laiks ir vēstures grāmata,
kuras lappuses aizvien ir jāpāršķir,
īpaši jaunatnei.


Anna Veidemane

Tautas nobalsošana novadā
Aicinām Ozolnieku novada
iedzīvotājus piedalīties tautas
nobalsošanā par likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē".
2012.gada 18.februārī - tautas
nobalsošana par likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē".
Likumprojekts paredz krievu valodu kā otru valsts valodu, nosakot,
ka arī pašvaldībās darba valodas ir

latviešu un krievu valodas.
Tautas nobalsošanas zīmē tiks
iekļauts jautājums:
„Vai jūs esat par likumprojekta
„Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” pieņemšanu, kas
paredz krievu valodai noteikt
otras valodas statusu?”.
Iespējamie atbilžu varianti ir
„Par” un „Pret”.
Ja vēlētājs ir pret grozījumiem
Satversmē un neatbalsta valsts
valodas statusa noteikšanu krie-

vu valodai, tad viņam tautas nobalsošanas zīmē jāatzīmē atbilde
„Pret”.
Ja vēlētājs atbalsta izmaiņas
Satversmē, kas paredz noteikt
krievu valodai otras valsts valodas statusu, tad viņam tautas
nobalsošanas zīmē jāatzīmē
atbilde „Par”.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
tautas nobalsošanas dienā būs no
pulksten 7 līdz 22. Vēlētājam ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa

pase.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikt balsošanu
savā atrašanās vietā, piesakoties no
2012.gada 8. līdz 18.februārim.
Ozolnieku novadā 4 vēlēšanu iecirkņi: Ozolnieku novada
domē, Branku pakalpojumu centrā, Salgales pagasta pārvaldē un
Ānes kultūras namā.


Novada vēlēšanu komisija

2.lpp.

2012. gada janvāris

Novada domes
janvāra sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt 2011.gada budžeta
izpildi.
- Apstiprināt novada domes
saistošos noteikumus „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina
nosacījumiem Ozolnieku novada
pašvaldībā esošajiem nekustamā
īpašuma nodokļa objektiem 2012.
gada aprēķinam”.
- Apstiprināt novada izglītības
nodaļas nolikumu.
- Apstiprināt novada izglītības
nodaļas vadītāja amatā Uldi Gāli.
- Atsavināt zemes vienības divos

gadījumos.
- Izslēgt no adrešu reģistra 57
adreses.
- Mainīt adresi no „Caunes”
uz „Meža Caunas”, no „Sienāži”
uz Skolas iela 15, no „Kāres” uz
Skolas iela 20 (Cenu pag.).
- Noteikt zemes vienībām lietošanas mērķus.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Izmaksāt pabalstu sakarā ar
nenodrošināšanu ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē 10 personām.

Uzstādīts Swedbank
bankomāts
Rūpējoties par esošo un jauno klientu servisu, Swedbank
Ozolniekos ir uzstādījusi naudas izmaksas bankomātu pie
Vesko veikala.
Ar Swedbank izdotajām kartēm
Swedbank naudas izmaksas bankomātos var ne tikai izņemt skaidru
naudu, bet arī veikt daudzas citas
darbības: apskatīt konta bilanci, veikt
pārskaitījumus un valūtu konvertācijas starp saviem kontiem bankā,
apmaksāt LMT, Tele2, Lattelecom, bilanci, izdrukāt atskaiti par pēdējām
Latvenergo, Latvijas Gāzes rēķinus, 5 transakcijām kontā, kā arī nomainīt
papildināt OKarti, izdrukāt konta kartes PIN kodu.

Pabeigta optiskā
interneta izbūve
Ir noslēgusies Lattelecom
veiktā optiskā interneta izbūve Ozolniekos.
Tā rezultātā 29 daudzdzīvokļu namiem jeb vairāk nekā 810 mājsaimniecībām radusies iespēja pieslēgt
jaudīgo un mūsdienīgo Lattelecom
optisko internetu. Uzlabotā optiskā
interneta tehnoloģija nodrošina
ievērojami lielāku datu pārraides
kapacitāti, kas nozīmē, ka visas
darbības internetā norisināsies
daudz ātrāk.
Jaudīgs optiskais pieslēgums ir
nākotnes standarts.
Novada domes priekšsēdētājs
Māris Ainārs: „Ozolnieku novadā
dzīvo un strādā mūsdienīgi cilvē-

ki, kuriem moderno tehnoloģiju
lietošana ir ikdiena, tāpēc optiskā
interneta tīkla izbūve Ozolniekos
ir pozitīvs notikums, kas ļaus mūsu
iedzīvotājiem kļūt vēl operatīvākiem
aktuālas informācijas izzināšanā un
komunikācijā ar saviem draugiem,
kolēģiem vai sadarbības partneriem.
Raugoties nākotnē, jācer, ka jau
tuvākajā laikā optiskais internets
varētu būt pieejams ikvienam novada iedzīvotājam - gan Cenu, gan
Salgales, gan Ozolnieku pagastos.”
Lattelecom optiskā interneta
ātrums ir līdz pat 500 Mbit/s. Pilnvērtīgu optiskā interneta pieslēgumu nodrošina unikāls pieslēgums
katram lietotājam, ko lieto vienīgi
attiecīgais klients.

Ozolnieku novada domes saistošie
noteikumi 17/2011Grozījumi saistošajos
noteikumos 6/2010 „Ozolnieku novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”
Apstiprināti ar Ozolnieku
novada domes 2011.gada 11.oktobra
sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.11)

Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu un 12.punktu,
21.panta 16.punktu, 43.panta 4.punktu un likumu „Par
tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas
ierobežošanu” 2.pantu.
Izdarīt pašvaldības domes 2010.
gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.6/2010 „Ozolnieku novada

sabiedriskās kārtības noteikumi”
šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 3.11.
punktu un izteikt to šādā redakcijā:
3.11. aizliegt smēķēšanu daudzdzīvokļu māju balkonos, lodžijās un
pie atvērta loga un tuvāk par 10 m
no daudzdzīvokļu ēkas.
J.Vīgants,
novada domes priekšsēdētāja
vietnieks
Iepriekšējā “OA“ numurā tehnisku iemeslu
dēļ saistošajos noteikumos ieviesusies neprecizitāte.

Lasītājs

Cienīsim viens otru!
Noskatījos, kā sētniece lavierēja, tīrot sniegu ap automašīnām, kas nekaunīgi novietotas kāpņutelpu piebrauktuvēs. Arī pati esmu saskārusies
ar neērtībām, nesot lielāku iepirkumu vai vienkārši mēģinot tikt garām ar
bērnu ratiņiem. Auto īpašniekiem jānovieto spēkratus tam paredzētajās
vietās. Kāpņutelpu piebrauktuves ir domātas neatliekamo dienestu, kravas
izkraušanas, iekraušanas un tamlīdzīgiem mērķiem, nevis, lai nodrošinātu
īpaši ērtu stāvvietu atsevišķu iedzīvotāju transportam. Cienīsim citus,
tad arī mūs cienīs.

Ilze, Meliorācijas ielas iedzīvotāja

Vēlamies dzīvot tīrā vidē
Jolantu Kuprišu, divu mazu
bērnu māmiņu, satrauc vides
problēmas.
- Mans aicinājums Ozolnieku
iedzīvotājiem un ciemiņiem, kuri
apmeklē kalnu, ir savākt aiz sevis
atkritumus un nogādāt tos tuvējā
atkritumu tvertnē vai vislabāk ielikt
mašīnā un aizvest uz savu konteineru. Katru gadu notiek viens un tas
pats - cilvēki sabrauc, izpriecājas
un atstāj savus salauztos šļūcamos,
pudeles un citus atkritumus turpat
kalna pakājē.
Mans ierosinājums novada domei - ierīkot normāla izmēra (nevis
mazo dzelteno miskasti, kāda ir pie
ieejas mežā) atkritumu konteineru
lielākā kalna tuvumā, pie garāžām.

Suņu “dāvanas” pastaigu vietā
Kad Ozolniekos būs speciāli paredzētās atkritumu urnas suņu atstāto
atkritumu izmešanai? Ir ļoti nepatīkami, dodoties pastaigāties uz mežu vai
pa zaļo zonu ap māju, iekāpt kādā no suņu atstātajām “dāvanām”.
Ozolniekos tāda urna noderētu netālu no ieejas mežā pie garāžām Skolas ielā, suņu īpašnieki savus mīluļus ved pastaigāties tieši turp. Ceru,
ka viņiem kabatā vienmēr ir arī maisiņš, lai savāktu aiz saviem mīluļiem
atstātos ekskrementus.

Jolanta, divu bērnu māmiņa
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Ozolnieku novada domes ārkārtas sēdes protokols
2012.gada 23.janvārī	

Nr.2

Darba kārtībā:
1. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra E.Sprūdža
2012.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.4
„Par Ozolnieku novada domes 2011.
gada 11.oktobra saistošo noteikumu
Nr.17/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2010 „Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi””
darbības apturēšanu” izskatīšana
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs M.Ainārs
Sēdi protokolē: novada domes
sekretāre A.Bībere
Sēde atklāta plkst.17.00
Sēdē piedalās deputāti: Māris
Ainārs, Jānis Vīgants, Guntis Rozītis, Ilgvars Lecis, Dina Štelmahere,
Sandris Miļūns, Zeltīte Skrabe,
Anita Bībere, Gundars Liepa, Lolita Meinharde, Maruta Seržāne,
Ģirts Neija, Rasma Skruļa, Rolands
Baranovskis
Sēdē nepiedalās:
Arvīds Račinskis – nav paziņojis
1.§ LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra
E.Sprūdža 2012.gada 9.janvāra
rīkojuma Nr.4
„Par Ozolnieku novada domes
2011.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.17/2011 „Grozījumi
saistošajos noteikumos Nr.6/2010
„Ozolnieku novada sabiedriskās
kārtības noteikumi”” darbības
apturēšanu” izskatīšana
Ozolnieku novada dome 2011.
gada 11.oktobrī pieņēma saistošos

noteikumus Nr.17/2011 „Grozījumi
saistošajos noteikumos Nr.6/2010
„Ozolnieku novada sabiedriskās
kārtības noteikumi””.
2011.gada 2.novembrī Ozolnieku
novada dome saņēma no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas negatīvu atzinumu un
lūdza tos atcelt.
2011.gada 8.novembra domes
sēdē izskatot ministrijas atzinumu
par saistošajiem noteikumiem pieņēma lēmumu (Nr.12,37.p.) neatcelt
saistošos noteikumus Nr.17/2011
„Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.6/2010 „Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi””. Dome
nolēma izslēgt no saistošajiem noteikumiem punktu par administratīvās
atbildības noteikšanu par smēķēšanu
neatļautās vietās.
2012.gada 10.janvārī Ozolnieku
novada dome saņēma LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra E.Sprūdža 2012.gada 9.janvāra rīkojumu Nr.4 Par Ozolnieku
novada domes 2011.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.17/2011
„Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.6/2010 „Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” darbības
apturēšanu.
Ozolnieku novada dome pieņēma
saistošos noteikumus rūpējoties
par labvēlīgu vidi novada iedzīvotājiem (pamattiesībām). Pašvaldība ir
sabiedrībai vistuvāk stāvošā valsts
pārvaldes iestāde un ir atbildīga par
savu iedzīvotāju veselības saglabāšanu. Pašvaldība vislabāk pārzina
iedzīvotāju veselības stāvokli un ir
atbildīga par veselīgas vides veido-

šanu novadā:
1) Latvijas Republikas Satversmes
115.pants nosaka, ka „Valsts aizsargā
ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā
vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli, rūpējoties par tās saglabāšanu
un uzlabošanu”.
2) Likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.un 6.punktā
ietvertais pilnvarojums pašvaldībām
izdot saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību
ir atbilstošs, lai ierobežotu darbības,
kas apdraud sabiedrisko kārtību un
sanitāro tīrību. Sabiedriskā kārtība
ir ne tikai rīcība publiskā vietā, bet
arī jebkura darbība, kas rada draudus
citu personu dzīvībai un veselībai.
Lai aizsargātu cilvēka veselību un
atļautu izmantot tiesības uz tīru, ar
tabakas un smēķēšanas produktu
dūmiem nepiesārņotu gaisu, smēķēšana pielīdzināma sanitārās tīrības
neievērošanai. Smēķējot uz lodžijas
vai pie atvērta loga smēķētājs nevar
kontrolēt tabakas dūmu izplatību un
tie nokļūst citu personu īpašumos
(dzīvokļos, lodžijās, tādējādi radot
antisanitārus apstākļus, kuri apdraud
veselību un citu personu dzīvību.
Vienīgais veids kā novērst tabakas
dūmu izplatīšanos ir aizliegt smēķēt
noteikumos minētajās vietās.
3) „Dzīvokļa īpašuma likuma”
9.pants nosaka, ka dzīvokļa īpašniekam ir tiesības valdīt un lietot
dzīvokļa īpašumu jebkādā veidā,
ciktāl īpašnieku neierobežo likumi un
ciktāl tas nerada traucējumus citiem
dzīvokļu īpašniekiem.
4) Likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 6. punktā noteikta pašvaldības autonomā funkcija

Celtniecības darbi jaunajā bērnudārzā ir pabeigti. Turpinās iekštelpu labiekārtošana.
Dārziņš ir ieguvis labskanīgu nosaukumu “Pūcīte“.

veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un 12. punktā noteikta funkcija piedalīties sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā. Savukārt 7.
pants nosaka, ka 15. pantā noteiktās
pašvaldību autonomās funkcijas
pildāmas kārtībā, kāda paredzēta
attiecīgajos likumos. Likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešajā daļā
noteikts, ka dome pilda šīs funkcijas
pieņemot saistošos noteikumus,
t.i. „dome var pieņemt saistošos
noteikumus arī, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju” un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Ņemot vērā augstāk minēto un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 49.panta 2.un 3.daļu, Ozolnieku novada dome nolemj:
1. Neatcelt Ozolnieku novada domes saistošos noteikumus 17/2011
„Grozījums saistošajos noteikumos
6/2011 „Ozolnieku novada domes
sabiedriskās kārtības noteikumi””.
2. Iesniegt pieteikumu Latvijas
Republikas Satversmes tiesā par Par
LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministra E.Sprūdža 2012.
gada 9.janvāra rīkojuma Nr.4 „Par
Ozolnieku novada domes 2011.
gada 11.oktobra saistošo noteikumu
Nr.17/2011 „Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.6/2010 „Ozolnieku
novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” darbības apturēšanu”
atcelšanu.
3. Uzdot domes juristei sagatavot
un iesniegt pieteikumu LR Satversmes tiesā.
Sēdes vadītājs M.Ainārs
Protokoliste A.Bībere
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Spējam sniegt palīdzību
Bērnu seksuālā izmantošana
pēdējā laikā sabiedrībā ir ieguvusi plašu rezonansi.
2011. gada nogalē Latvijā tika izvērsta kampaņa “Sliktais pieskāriens”.
Kampaņas mērķis bija veicināt
sabiedrības izpratni par to, kas ir seksuāla vardarbība pret bērnu, kā bērnus
pasargāt no potenciālajiem vardarbības
riskiem, un kā palīdzēt bērniem, kas
ir cietuši no seksuālas vardarbības.
Viens no uzdevumiem bija veicināt
normatīvā regulējuma pilnveidošanu
mūsu valstī, pievienojoties starptautis-

kajiem dokumentiem, kas regulē jautājumus attiecībā uz bērnu seksuālās
izmantošanas atklāšanu, noziegumu
izmeklēšanas gaitu un bērnu seksuālās
izmantošanas novēršanu.
Par seksuālu vardarbību pret bērnu
ir uzskatāmas jebkādas seksuālas
darbības starp bērnu un pieaugušo. Tā
var izpausties gan netiešos, gan tiešos
seksuālos kontaktos. Tiek uzskatīts,
ka seksuālā vardarbība pret bērnu ir
visretāk atklātais vardarbības veids.
Parasti bērni nestāsta par seksuālu
vardarbību pret sevi. Tam ir vairāki iemesli: bērni baidās, ka viņiem neticēs,

ka viņiem atriebsies, viņi nezina, kas
notiks pēc tam, kā uz to reaģēs viņam
emocionāli tuvi cilvēki. Visbiežāk mazi
bērni par seksuālu vardarbību neziņo,
jo neizprot, kas ar viņiem notiek, bet
lielāki bērni visbiežāk vardarbību
slēpj, jo izjūt spēcīgu kaunu, vainu
un/vai bailes. Bieži vien vardarbības
faktu nevēlas atklāt arī nevardarbīgais
vecāks, tādēļ situācijā, kad bērns sāk
stāstīt par vardarbību, viņš to noliedz,
demonstrē, ka bērns melo, vai arī
nesniedz bērnam atbalstu. Pētījumi
apliecina, ka tikai 30% bērnu, kuri
cietuši no seksuālās izmantošanas,

izstāsta par to bērnībā, pārējie šo smago noslēpumu nes sev līdzi pieaugušā
dzīvē. Ja bērnu seksuālās izmantošanas gadījums paliek neatklāts, tad
bērns nesaņem savlaicīgu palīdzību,
kas varētu mazināt traumas radītās
sekas viņa tālākajā dzīvē.
Tuvāku informāciju par palīdzības
saņemšanu var saņemt, vēršoties
sociālajā dienestā novada domē 11.kabinetā vai zvanot 63084715.
Villija Pakalne,
novada sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem

Sudraba karotīte mūžam
No 113 jaundzimušajiem
novadā 2011.gadā 65 nākuši
pasaulē pēdējos sešos mēnešos.
Šie mazuļi tika sveikti ar mīļiem
vārdiem, ziediem un latviešiem
sensenis godāto piemiņvelti – sudrabu.
Šūpodam’, lolodam’
Liec sudraba gabaliņu.
Ja nebija sudrabiņš,
Liec to pašu rubulīti.
Rubulīti pašvaldība nepasniedza,
bet katram glītu kastīti ar tajā ievietotu sudraba karotīti, greznotu
ar novada ģerboni. Lai ģerboņa 3
zvaigznes vienmēr atgādinātu par
dzimto vietu, kas ir tikai viena vienīga visā pasaulē!
Novada domes priekšsēdētāja
Māra Aināra vēlējums: „Mazajiem
– spēku, izturību un gudrību, bet
vecvecākiem – atbildības pienesumu audzināšanā!”
Dziesmiņas apsveicamajiem veltīja „Nianse”, bet pasākuma vadītājs
Ingus starp daudziem vēlējumiem
vienu pie sirds lika īpaši: „Ja bērni
dzīvo labvēlībā, viņi mācās atrast
mīlestību pasaulē.”
Novada lepnums – divās ģimenēs

piedzimuši dvīnīši: vienā – Kristers un Rasels, otrā – Karina un
Kristīne.
Jurēvicu ģimenes abas māsiņas
sevi demonstrēja skaistos rozā tērpos, kaut Agnetai... nav vēl apritējis
pat mēnesis! Meiteņu māmiņa:
„Mūsu bērni pirmo reizi iziet lielā
sabiedrībā. Šodiena ir gaidīti svētki!
Patīk, ka jaunās ģimenes novadā
var justies īpaši. Gods un atzinība
novada domei!”
Vjaksu Līvija arī bija grezni posusies – viņai tieši todien bija 3
mēnešu jubileja.
Lepni vēstīja Sašas tētis: „Mūsu
dēlam vakar palika pusgadiņš! Saša
šodien saņēma savu pirmo dāvanu,
kas paliks uz mūžu. Pašvaldība
novadā domā par saviem iedzīvotājiem.” Raivo tētis iepriecināts par
ielūgumu: „Jūt, ka novads lepojas
ar augsto bērnu dzimstību.”
Visbrašākais puisietis svinībās
laikam bija Artjoms. Dzimis 23.decembrī, ceļā no Ānes piedzīvojis
auto ķibeles, uz ballēšanos tomēr
ieradās!
Stipra ģimene – stipra valsts.
Saticības gaisotnē ik bērniņam acis
iestarosies priekā.


Anna Veidemane
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Lolotā vēlme piepildījusies!
Straujus apgriezienus ir
uzņēmusi Ozolnieku Mūzikas
skola! Šķiet -, vēl nesen tā tika
dibināta, bet cik koncertus jau
snieguši audzēkņi!
Muzikālo izglītību skolā iegūst 62
bērni.
Beidzot piedzīvots īpaši gaidītais
brīdis – skola tautas nama ēkā ir
ieguvusi jaunas telpas. Būvnieku
bezatbildības dēļ remontdarbi krietni
ieilga. Neērtības nācās izjust kā audzēkņiem, tā skolotājiem.
Savā uzrunā skolas direktore Dina
Tauriņa pateicās novada vadībai, bet
pedagogiem – par izturību.
Ciemiņus sagaidīja vijolnieki, akordeonisti, bundzinieki un citi muzicētāji – katrs tagad savā telpā! Labiekārtota ir teorijas klase. Neierasts ir
instrumentu salikums, bet ansambļa

skanējums bija pārliecinošs!
Jauniegādātā flīģeļa skaņas izvilināja Elīza.
Gan skolas direktore, gan novada
vadītājs Māris Ainārs izcēla vēsturiskā nama nozīmību.
Aizvadītajā gadsimta 30.gados pēc
arhitekta A.Raistera projekta uzceltajā pagastnamā lēmumus pieņēma
vietējā vara, bet mājā bija arī dzīvokļi,
aizsargu mītne, pat aresta telpas.
Pēckara gados saimniekoja melioratori. Kādā no telpām atradās
Silgraužu telefona centrāle. Laikiem
cauri patiesās vērtības spēja saglabāt
melioratori, īpašs paldies galvenajam
inženierim Kārlim Ūderam.
Pavisam vēl nesen telpās darbojās
komunāldienests, bija arī kafejnīca.
Tagad šajā namā valda mūzika –
cilvēka garu pacilājoši raisošs spēks
mūžības ritumā.

Nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadā
Aktuālākā informācija par
nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķina un samaksas kārtību
Ozolnieku novadā 2012.gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins 2012.gadā tiek veikts saskaņā ar
spēkā esošo likumu „Par nekustamā
īpašuma nodokli” un Ozolnieku novada domes „Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2012.”
Likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli” valsts šogad ieviesusi vairākas izmaiņas, taču novada dome,
izvērtējot un reāli skatoties uz
iedzīvotāju maksātspēju, pieņēma
„Saistošos noteikumus Nr.1/2012.”,
kuros paredz:
- 2012.gadā tiek saglabāts ierobežojums par zemi 25% apmērā,
tas nozīmē, ka šim gadam par
zemi aprēķinātā nodokļa summa
nedrīkst pārsniegt 25% no pagājušajā gadā maksātās;
- netiek apliktas dzīvojamo
māju palīgēkas (šķūnīši), ja palīgēkas platība pārsniedz 25m2 .
Vienīgais izņēmums ir garāžas,
par tām būs jāmaksā- nodokļa
likme tāda pati kā par dzīvojamām mājām no 0,2% - 0,6%.
Nodokļa likme zemei un ēkām
2012.gadā ir 1.5% no objekta kadastrālās vērtības.
2012.gadā NĪN likme par mājokli,
0,2% no kadastrālās vērtības, kas
nepārsniedz 40 000 latu;
0,4% no kadastrālās vērtības daļas,
kas pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu
0,6% no kadastrālās vērtības daļas,
kas pārsniedz 75 000 latu.
Zemes nomas maksas apmērs

2012.gadā nav mainījies, tas ir 0.5%
un 1.5% no zemes kadastrālās vērtības, atkarībā no zemes lietošanas
mērķa un + PVN 22%.
Lai turpmāk nekustamā īpašuma
nodoklis netiktu aprēķināts par dabā
neesošām palīgēkām, bet, iespējams, ka Valsts zemes dienesta
datos reģistrētām, Valsts zemes
dienests (VZD) aicina līdz 2012.
gada 1.oktobrim tās bez maksas
dzēst no Kadastra, līdzi ņemot pašvaldības izdotu dokumentu (izziņu).
Īpašnieks informāciju par īpašuma
sastāvā reģistrētām būvēm(tajā
skaitā palīgēkām) var uzzināt VZD
klientu apkalpošanas centros, vai
telefoniski 67038677, vai www.epakalpojumu.lv, vai www.latvija.lv .
2010.gada decembrī daudzi zemes
īpašnieki saņēma NĪN maksāšanas
paziņojumu par papildlikmi 1,5%
apmērā no kadastrālās vērtības par
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ja platība ir lielāka par
vienu hektāru. Aprēķins tika 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”, veica LAD
Zemgales reģionāla lauksaimniecības
pārvalde. Šo MK noteikumu izpratnē, lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platība netiek uzturēta labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī,
ja līdz kārtējā gada 1.septembrim
tajā vismaz vienu reizi nav veikta
pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana. Apse-

košana tika veikta vizuāli, bez zemes
vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja
vai to pārstāvju klātbūtnes.
Arī par 2011.gadu šāds papildus
aprēķins ir daudzām lauksaimniecībā
izmantojamām zemes platībām, kas
nav apkoptas atbilstoši MK noteikumiem Nr.635.
Šis 2011.gada papildus aprēķins par NLIZ ir 2012.gada
maksāšanas paziņojumā.
Nekustamā īpašuma nodoklis par
neapstrādātu LIZ ir salīdzinoši liels,
jo likums „Par nekustamā īpašuma
nodokli” pārejas noteikumu 22.2
punkts nosaka, ka uz aprēķinu par
NLIZ neattiecas nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojums 25% apmērā, tātad tiek rēķināts no pilnas
kadastrālās vērtības gada nodoklis
un papildus par NLIZ.
Par papildus aprēķinu par 2010.
gadu ir saņemtas gan telefoniskas,
gan rakstiskas pretenzijas un iesniegumi, ka šīs zemes vienības ir
koptas – pļautas, ir izrakti dīķi, ir
daļēji apmežotas. Uz šo iesniegumu
pamata Lauku AD Zemgales RLP
ir veikusi zemes vienību atkārtotu
apsekošanu un pašvaldība par dažām
zemes vienībām ir saņēmusi jaunus
atzinumus un veikusi atkārtotu
aprēķinu, jo zemes īpašnieki motivēti pierādījuši, ka zemes vienības
ir appļautas.
MK noteikumi Nr. 635. ir spēkā arī
2012.gadā, apsekošana tiks veikta,
tāpēc lūdzu tos zemes īpašniekus,
kuri dabā ir veikuši zemes vienību
transformēšanu ( apmežota, izrakts
dīķis, sākta apbūve), to sakārtot
dokumentāli pašvaldībā un Valsts
zemes dienestā.

Represētās personas saņem
50% nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidi par īpašumu, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vairāk kā
piecus gadus, ja, līdz taksācijas gada
1.februārim iesniedz pašvaldība iesniegumu par nodokļa atvieglojumu
piemērošanu un apliecinājumu, ka
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Vēršu nodokļu maksātāju uzmanību uz to, ka, pamatojoties uz
novada saistošajiem noteikumiem,
ir iespējams vērsties ar iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā,
aizpildīt ienākumu deklarāciju un ,
ja statuss atbilst „trūcīgs”, tad tiek
piemērota 90% liela atlaide nekustamā īpašuma nodoklim par mājokli
uz laiku, kad ir piešķirts statuss
„trūcīgs”.
Aicinu visus nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājus, iespēju robežās
veikt maksājumus, tie var būt tik
lieli, cik konkrētajā mēnesī varat
atļauties, bet nemaksāšanas gadījumā, likums paredz gan soda naudas,
gan piespiedu piedziņu, jo minētais
nodoklis ir pašvaldības budžeta
ieņēmumu daļa, kas nodrošina pašvaldībai uzlikto funkciju izpildi.
Noslēgumā gribu novēlēt visiem
novada iedzīvotājiem spēku un gribu
darboties gan piemājas dārzā, gan
lielajās zemes platībās, lai rudenī un
ziemā būtu prieks par paveikto un
izaudzēto!
Ja ir jautājumi, lūdzu zvaniet
63057762.
Lidija Žukovska,
novada pašvaldības
nodokļu ekonomiste
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Vissvarīgāk ir uzstādīt mērķi
Ļoti daudz atzinīgu vārdu
„OA” ir saņēmusi par veterināro ārsti Sintiju Vidiņeviču. Dažas atsauksmes: „Nakts laikā
pieņēma kaķenes dzemdības”,
„veiksmīgi sadziedēja sunim
nopietnu traumu”, „precīzi un
ātri uzstādīja diagnozi”, „ir pelnījusi, lai par viņu uzraksta”.
Sintija Vidiņeviča ir diplomēta
veterinārā ārste. Viņas veterinārā
privātprakse ir Cenu pagastā. Dokumentos tā ir reģistrēta kā ambulatorā
veterinārās aprūpes iestāde.
Kā pie privātmājas radās šī iestāde?
S.Vidiņeviča: „Pasaulē nāca Evelīna
un Kārlis. Vēl mums ir dēls Kristaps.
Tagad savu profesionālo darbību varu
savienot ar rūpēm par ģimeni.”
No garāžas – veterinārā ambulance
Veterinārā ambulance atbilst visstriktākajām likumdošanas normām.
Vairākas garāžas telpas savām rokām
par modernu ārstniecības iestādi pārveidoja dzīvesbiedrs Juris. „Bez viņa
atbalsta nekas nebūtu noticis” – Sintija
ir lepna par sava vīra stipro plecu.
Gaiša, visām prasībām atbilstoši
iekārtota ir zāle, kas sadalīta izmeklēšanas zonās – attiecīgi pacientu
vajadzībām. Pacienti ir daudzveidīgi:
suņi, kaķi, mājas (istabas) seski, truši,
jūrascūciņas, kāmīši.
Aprīkojums pārsteidz: dzīvnieku
var nosvērt, izmeklēt ar ultrasonogrāfiju, izmantot cieto endoskopu, ir
inhalācijas narkozes aparāts. Ir iespējami pakalpojumi mutes higiēnā: var
noņemt zobakmeni, nopulēt zobus,
izraut zobus ar vairākām saknēm –
šim nolūkam ir iegādāts ultraskaņas
skalers.
Ne katrā vetklīnikā, pat Rīgā, šādu
aprīkojumu atrast!

Kā pie tā tikts? Sintija: „Protams,
tas ir laika jautājums, taču vissvarīgāk
ir uzstādīt mērķi: ko vēlies sasniegt.
Arī Dieviņš man stāvējis blakus.
Apstākļi iegrozījās tā, ka ļoti dārgu
aparatūru varēju iegādāties par pieņemamu cenu.”
Valstī vienīgā suņu spermas
banka
Par darba trūkumu vetārste nesūdzas. Dzīvnieki tiek vesti ne tikai
no Latvijas, par tuvāko reģionu pat
nerunājot. Par savu darbību stāsta
Sintija: „Tā kā esmu specializējusies
uz mazo dzīvnieku reprodukciju, tad
dzīvniekus gan ārstēju, gan sniedzu
specifisku palīdzību ar reprodukciju
saistītās jomās. Pieņemu dzīvnieku
dzemdības, braucu mājas vizītēs, ja
nepieciešams, konsultēju arī pa telefonu (intervijas laikā atskanēja vairāki
šādi telefona zvani).
Reproduktīvā ārstēšana ir ginekoloģijas (vecmātes) pakalpojumi,
uroloģija, androloģija. Latvijā esam
tikai daži veterinārie ārsti, kas ir specializējušies mazo dzīvnieku repro-

zītē. 12 gadus veca kucīte, uzticams
mājas sargs, saslimusi. Saimnieki
izlēmuši dzīvnieku sūtīt uz citiem medību laukiem. Es novērtēju situāciju,
piedāvāju izoperēt dzīvnieku par to
pašu iemidzināšanas naudu. Izdevās!
Suns jau pēc nedēļas spriņģoja pa
pagalmu!
Gadījumos, kad dzīvniekam ir nopietna diagnoze, īpaši kaķiem, un
saimnieki nespēj izpildīt visus manus
norādījumus, piedāvāju mīluli atstāt
stacionārā, kur ir ārstēšanai viss nepieciešamais, arī zāles. Praktiski visu
laiku šādā veidā kādam pacientam tiek
sniegta palīdzība.
Nekādas dotācijas nesaņemu, jebkura manis sniegtā palīdzība ir no mūsu
ģimenes maciņa.”

duktīvajā ārstēšanā, tas arī izskaidro,
kāpēc dzīvnieku īpašnieki ierodas arī
It kā vienkāršie profilaktiskie
no tālienes. Valstī esmu vienīgā, kas ir pasākumi...
izveidojusi suņu spermas banku.”
No visas sirds Sintija iesaka četrkājaiņiem savlaicīgi veikt pretparazitāro
Zvans nakts melnumā
apstrādi un ikgadējo vakcināciju. „Šie
Kādas vainas nākas ārstēt visvairāk? it kā vienkāršie profilaktiskie pasākuSuņiem, kaķiem vīrusu un parazitārās mi gada rezultātā mazinās daudz lielāsaslimšanas, ādas slimības. Tipiska kus izdevumus, kas rodas, neveicot šīs
dzīvnieku turētāju kļūda: dzīvniekus profilaktiskās darbības. Jūsu dzīvnieks
atved novēloti. „Sunītis vemj 5 die- slimos mazāk, ja veiksit elementāro:
nas, ir caureja, tad pēkšņi man nakts ikgadējo vakcināciju un apstrādi pret
vidū zvana: ko darīt? It kā pirms tam iekšējiem un ārējiem parazītiem.
nebūtu šo izteikto sindromu! Vismaz Novada iedzīvotāji ir visai kūtri savu
telefoniski pakonsultēties ir iespē- mīluļu vakcinēšanā.”
jams! Mans telefons – 29793881.
Līdz ar klimata maiņām arvien bieSlimībai ieilgstot, ārstēšanai tā žāk Latvijā sastopama ērču suga, kas
padodas grūtāk vai vispār nekas vairs pārnēsā asinsšūnu parazītus, izraisot
nav līdzams. Arī izdevumi ir lielāki. piroplazmozi.
Aicinu dzīvnieku saimniekus: rīkojieVetārstes ieteikums: „Arī to varam
ties slimības sākumā!
profilaksēt ar apstrādi pret ērcēm.”
Guļu ar telefonu zem spilvena, jo
Sintijas novēlējums mājdzīvnieku
īpašos gadījumos nākas palīdzēt arī saimniekiem: „Mīliet savus dzīvnienakts melnumā. Nācies pat operēt. kus! Rūpējieties par viņiem – tad
Cilvēkiem tomēr vajadzētu izvērtēt būs mazāki arī ārstēšanas izdevumi,
situāciju, kad gadījums ir akūts un kad ģimenē valdīs prieks.”
dzīvnieks var pagaidīt līdz rītam.
Pirms Jaungada mani izsauca vi
Anna Veidemane

Vai Latvijā vajag divas valsts valodas?

Aija:
- Latvijā var būt tikai
viena un vienīga valsts
valoda! Tas neizslēdz
saziņu citās valodās.

Gundars:
- Pilnīgi pietiek Latvijā ar vienu – latviešu
– valsts valodu. Referendumu kā netiesisku
ir jāatceļ.

Uldis:
- Nav vajadzīgs! Anglijā sveštautiešu ir papilnam. Kāpēc viņiem
prātā neienāk pieprasīt
citu valsts valodu?

Ilga:
- Tikai un vienīgi valsts valoda ir
latviešu valoda! Latvija ir vienīgā
vieta uz zemeslodes, kur var kopt un
attīstīt latviešu valodu. Arī referendums ir nevajadzīgs. Vai tā taupām līdzekļus? Būsim lepni par savu tautu,
sasniegumiem un savu valodu!

Una:
- Katra valoda ir bagātība - to neviens nenoliegs, taču Latvijā valsts
valoda ir latviešu valoda! Krievijā ir
ne mazums latviešu. Varbūt mums
tur pieprasīt latviešu valodai valsts
statusu?
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Nākamreiz izvēlētos dēku šovu
Ānenieks Roberts Saušs bija
viens no LTV 1 šova „Lauka
sēta” dalībniekiem.
Šovs ir noslēdzies. Balva – 70 zirgspēku jaudīgais traktors saņemts.
Šoreiz tas divdesmitgadniekam
Robertam gājis secen.
- Izturēt konkurenci – būt starp
12 dalībniekiem no 122 pretendentiem ir nopietna uzvara. Droši vien ļoti pārdomāts solis...
- Tā bija acumirkļa ideja. Sērfojot
internetā nejauši uzdūros aicinājumam piedalīties šovā „Lauku sēta”.
Pieteicos. Sekoja pārrunas ar producentu Andi Mizišu. Viņa izvēle bija
man par labu.
- Vai tad čehu traktors nemaz
nevilināja? Tak jau liela vērtība.
- Ja nu pie tā būtu ticis, manai
vecmammai laukos noderētu. Man –
dzīvoklī Ānē? Ko es ar to darītu?

Gribēju piedalīties aktivitātēs,
esmu sabiedrisks puisis. Pagrozīties
TV prožektoru gaismās...
- Saimnieki – Signe un Normunds Ezeriņi Kandavas novada
z/s „Indāni” specializējušies uz
lauku tūrismu. Jauka, latviska
lauku sēta. Bet dalībnieku savstarpējās attiecības gan varen
mutuļoja.
- Sākumā jau valdīja vērojošs
miers. Vēlāk katrs atklāja sevi. Pat
tā, ka spalvas pa gaisu putēja. Viens
otru netaupīja. Vai tas būtu latvisks
stils?

rēķinu, šovā piecās sestdaļās esmu
noturējies. Pie traktora tika Ieviņa –
ļoti centīga, jauka meitene.

- Strādāt nācās dažādus darbus?
- Tīrījām grāvjus, skaldījām malku,
aprūpējām mājdzīvniekus, siltumnīcu, dārzu, kļuvām pat celtnieki.
Kādudien lasījām mellenes.
- Vai tieši melleņu dēļ izlidojāt
no šova?
- Jā, saimniecei šajā gadījumā ne-

- Atziņas?
- Jauni paziņas, daudz iespaidu.
Ieguvu iemaņas lauku darbos. Vissvarīgākā pieredze – sadzīvot ar
līdzcilvēkiem, saprast otru. Un vēl
iemantoju atziņu, ka Latvijas lauki
ir tik skaisti! Tie vilina.

Karatē čempionāts
„Ozolnieki - 2012”

- Otrreiz startētu šovā?
- Šāda tipa šovā vairs ne. Kādā TV
dēku šovā gan varētu.
- Būt visu laiku filmētāju redzes lokā... Tas taču ir tik apgrūtinoši.
- Pirmo nedēļu tā bija, vēlāk kameru pat nemanījām. Šovs turpināsies. Nākamā sezona tiks aizvadīta
Latgalē.

daudz pietrūka humora izjūtas.
Es neesmu ne ogotājs, ne sēņotājs. Lai televizora skatītājiem būtu
jautrāk, izlēmu uz mežu paņemt
piena kannu. Kad saimniece mājās
pārlūkoja mūsu lasījumu, liela daļa
manā traukā bija sūnas. Tomēr, kā



Anna Veidemane

Jaunieši
spēlē lieliski!
Pilnā sparā rit Zemgales
reģiona telpu futbola čempionāts.
Varam apsveikt jauniešus sešpadsmitgadniekus, kuri izcīnīja augsto
trešo vietu. Komandā spēlēja:
M.Petričics, R. Tihomirovs, V.Ševela, spēlēja arī Jelgavas atklātajā čemK.Kotelencs, D.Kuročkins, M.Silņš, pionātā pieaugušajiem.
Rimants Štopis,
J.Hohlačs, A.Dukaļskis, V.Fomins,
FK Ozolnieku treneris
S.Suhoparovs, M.Sergejevs. Viņi

Sevi pierāda Teteles cīkstoņi
Janvārī Rīgā notika džudo
turnīrs,kurā piedalījās ap 200
sportistu. Sporta kompleksa
„Mālzeme” treneres Marinas
Mazures cīkstoņi sasniedza
labus panākumus.
Otrās vietas ieguva: Eduards

Berķis, Danils Parškovs un Jurijs
Kolcovs.
3.vietās ierindojās Dmitrijs Lomišs un Vladislavs Dubrovs.
Visi cīkstoņi mācās Teteles
pamatskolā. Šis turnīrs bija sagatavošanās posms pirms starptautiskā
turnīra Igaunijā, kas notiks martā.

Atkal Ozolniekos novuss!
Ozolnieku sporta centrā
notika pirmais bērnu čempionāts karatē „Ozolnieki
- 2012”.
Piecās disciplīnās par čempiona
godu cīnījās 80 karatistu no trim
Rīgas klubiem, no Tallinas, Jelgavas
„Shinri”, Ānes sporta kompleksa
„Mālzeme”.
Uzvarētājiem tika medaļas un
saldas dāvanas, bet visiem dalībniekiem – diplomi.

Atklātajā bērnu karatē čempionātā „Ozolnieki 2012” piedalījās
karatiste Ērika Tikšjaviča.
Ērikas sasniegums spožs – 2.vieta katā, 2.vieta kumitē un 3.vieta kumitē fantom! „Mālzemes”
jaunā karatiste atveda uz mājām
divas sudraba un vienu bronzas
medaļu.
Par palīdzību čempionāta norisē
sacensību organizatori pateicas novada domei, Ozolnieku sporta centram un SIA „Agrimatco Latvia”.

Pēc desmitiem gadu pārtraukuma Ozolniekos atkal
topā novuss!
2011. gadā, uzsākot startēt 2. līgā,
ir izcīnīta 1. vieta un ceļazīme uz
pirmo līgu. Komanda jau paspējusi
piedalīties Eiropas olimpiādē novusā. Dubultspēlē jauktajām komandām G.Balodis/ M.Pabērza – izcīnīja
2. vietu. Babītes starptautiskajā
Ziemassvētku turnīrā dubultspēles
meistari G.Balodis/M.Pabērza izcī-

nīja zelta medaļas, bet individuālā
vērtējumā: H. Dauburs – zeltu un
G.Balodis - sudrabu. Apsveicami!
Novusu esam ieslēguši novada spartakiādē. Ar domes atbalstu Ozolnieku
sporta centrā ir izveidota novusa zāle,
iegādāti un uzstādīti 10 novusa galdi.
4. februārī un 3. martā Ozolniekos
ir paredzētas Latvijas novusa čempionāta 1. līgas spēles. Atbalstīsim
mūsējos!
Irēna Leitēna,
OSC direktora vietniece

8.lpp.

2012. gada janvāris

Mīļi sveicam februāra jubilārus!
Dabai pieder skaistums,
Dzīvei – darbs!
Kaut reizēm tas skarbs.
Rozālija Zuja
Veronika Gailiša
Pēteris Kokiņš
Ivans Avdevičs
Ausma Ločmele
Raisa Miteļštedta
Tamāra Paltova
Leonīds Selezņovs
Vera Strupka
Salgales pagastā
Jadviga Vecmane

• 11.februārī plkst. 16 Valgundes amatierteātris ar izrādi
E.Vulfs „Līnis murdā”. Režisore Ilze Rimša. Ieeja 1 lats.
• 26.februārī plkst. 18 Vilces amatierteātra 10 gadu jubilejas izrāde H.Krūmiņš „Sāncenši” (Precību drudzis).
Režisore Regīna Deksne. Ieeja 2 lati.

Pasākumi Salgales pagastā
Sirsnīgi sveicam
nerimtīgos darba rūķus
Ausmu un Ēriku Pūces
skaistajā zelta kāzu jubilejā!
Novada dome

Garozā pakalpojumu centrā “Eži”:
- 2.februārī no plkst.10 līdz 17 sveču liešana un apgleznošana;

Maija Ķikule

Turpmāk Ozolnieku
pagasta suņu un kaķu
vakcinācija notiks tikai jaunatvērtajā zooaprūpes centrā Meliorācijas ielā 2.
Marina Mihailova,
tel. 26323043

- 14. februārī plkst.16 aicinām piedalīties “Milestības
dzejoļu” konkursā.
- 23.februārī plkst.15 novusa turnīrs jauniešiem.

Ozolnieku tautas nams
ielūdz februārī:

- 15.aprīlī plkst.15 Dailes teātra mazajā zālē Kārļa Auškāpa dramatizējums pēc Ērika Hānberga stāstu motīviem
“Pirmā grēka līcis”.
Biļešu cenas: Ls 8, pensionāriem - Ls 5.

3. februārī plkst.19 grupas „Baltie lāči” jaunā koncertizrāde
„Ziemas pasaka”. Ieeja: Ls 5, Ls 6. (Biļešu iepriekšpārdošana.)

- 17.aprīlī plkst.19 Dailes teātrī “Marlēna Dītriha”.

4. februārī plkst.17 Jelgavas Jaunā teātra izrāde - farss ar klaunādes
elementiem Rihards Svjatskis „Nevarīga būtne” (pēc A. Čehova
īsajiem stāstiem) cilvēkiem ar labu humora izjūtu. Ieeja: Ls 2, skolēniem,
studentiem Ls 1 (Biļešu iepriekšpārdošana.)

Uz teātra izrādēm lūdzu pieteikties līdz 20. martam.

10. februārī plkst. 21 – 2 Valentīndienas balle ar grupu
„Klaidonis” un Māri Sloku. Ieeja tērpos ar sarkanas krāsas elementiem!
Balvas un atrakcijas! Omulībai groziņš! Ieeja: Ls 4, dāmām Ls 3 (Biļešu
iepriekšpārdošana.)
14. februārī plkst. 19 Sandras Strēles „Gaismas stāstu” nodarbība
„Izeja no konflikta situācijas”. Gūstiet ticību un spēku sev! Dalības
maksa: Ls 2
16. februārī plkst. 19 Ozolnieku amatierteātra izrāde Robērs Tomā
„Astoņas mīlošas sievietes”. Izrāde kamerzālē, vietu skaits ierobežots.
Ieeja: Ls 2. (Biļešu iepriekšpārdošana.)
18. februārī plkst. 17 Bērnu un jauniešu muzikālā teātra
„Nianse” izrāde „Pūti, pūti, Ziemelīti, jeb diena bez elektrības”.
Ieeja: Ls 1 (pensionāriem, bērniem Ls 0,50).
22. februārī no plkst. 11 – 16 seminārs „Radošās darbības komercializācijas iespējas - floristika, vides un cilvēka mijiedarbība, dabas
valoda”. Lektores - Floristikas meistardarbnīcas „Grieta” pasniedzējas
un praktiķes Ligita Danenberga un Ieva Ģērmane. Pieteikšanās līdz 15.
februārim. Ieeja brīva. (Projekts: LLIII-194 Radošo industriju attīstība
Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos.)
23. februārī plkst. 19 Ozolnieku amatierteātra izrāde Aldis Linē
„Jāņa Poruka pēdējā nakts”. Izrāde kamerzālē, vietu skaits ierobežots.
Ieeja: Ls 2. (Biļešu iepriekšpārdošana.)
Jaunums!
Gleznošanas un veidošanas pulciņš gaida mazos dalībniekus!
Vecuma grupas: 2-3 gadi, 4-6 gadi, 7-10 gadi. Nodarbības reizi nedēļā –
otrdienās. Pirmā tikšanās 7. februārī plkst. 17.
Skolotāja Agita Vaivade, plašāka informācija pa tālr: 20249141
Info: www.ozolnieki.lv, tautasnams@ozolnieki.lv, tālr: 63050144; 26525350
Biļešu iegāde Ozolnieku Tautas namā P, O, T, C. 10 – 20

Aizsaulē aizgājuši:
Aleksandrs Androņenko (1973)
Antoņina Avdoščenkova (1940)
Viktors Bāliņš (1927)
Indulis Bullītis (1926)
Alma Burceva (1929)
Meta Fricberga (1926)
Lilija Gaiduka (1937)
Dzintra Grosa (1945)
Armands Ainars Gulbis (1936)
Mirdza Jansone (1925)
Fjodors Komarovs (1926)

Sirsnīga pateicība
par labestību vecā gada
nogalē ģimenes ārstei
Ainai Gerhardei.

Anatolijs Kuzmins (1923)
Olga Langmane (1922)
Broņislava Ločmele (1942)
Egons Osis (1957)
Alevtīna Sagana (1937)
Austra Sīle (1924)
Valentīns Šadurovs (1937)
Māris Zemņickis (1956)

Labestīgs
ziedojums
novadniekiem

Biļešu cenas: Ls 4, 5, 6, 8.

Tel. informācijai: 29109265,
Anda, kultūras darba organizatore

AS „Latvenergo” sociālās
atbalsta akcijas 2. posms
2012. gadā turpinās
AS „Latvenergo” sociālā atbalsta akcija,
pamatojoties uz to Ozolnieku novada dome
ir saņēmusi 300 elektrības norēķinu kartes –
katru Ls 53.70 vērtībā.
Akcijas atbalsta grupas
ir sociāli mazaizsargātās
ģimenes ar bērniem:
a) trūcīgās ģimenes ar
bērniem (kuras iepriekšējā
kampaņā ir saņēmušas tikai
1 karti);
b) ģimenes ar bērniem
invalīdiem;
c) ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem;
d) daudzbērnu ģimenes
(kuras nav saņēmušas tarifa
kompensāciju 2400 kWh
patēriņam Latvenergo apkalpošanas centros).
Sociālā atbalsta kampaņas 2.posma termiņš
ir spēkā no 2012.gada
1.janvāra līdz 2013. gada
31. martam.

Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

Papildus jāiesniedz/jāuzrāda:
• Ja esat ģimene ar bērnu/
iem invalīdu/iem, tad papildus jāuzrāda dokuments- apliecība, kas apliecinātu bērnam piešķirto invaliditāti;
• Ja esat ģimene ar audžubērniem un aizbildniecībā
esošiem bērniem, tad papildus jāuzrāda dokuments
– Bāriņtiesas lēmums, kas
apliecinātu bērnu nodošanu
Jums aizbildniecībā, kā arī
nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības.
• Ja esat daudzbērnu ģimene, tad papildus jāuzrāda
nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības.
Norēķinu kartes var
saņemt Ozolnieku novada
sociālajā dienestā.
Līdzi jāņem: pase, Latvenergo klienta karte un,
ja nepieciešams, citi sociālo
statusu apliecinoši dokumenti. Jautājumu un neskaidrību
gadījumā lūdzam zvanīt pa
tālruni 63084705.

Patiesu apbrīnu un
pateicību pelna Ozolnieku labvēlis Zigmārs
Didrihsons.
Viņš kādu laiku dzīvojis
un strādājis Ozolniekos, bet
tagad četrus pašizgatavotus
trenažierus dāvina Ozolnieku sporta centra trenažieru
zālei un visiem novada iedzīvotājiem. Z. Didrihsons ir
diplomēts atlētiskās vingrošanas treneris un īsts trenažieru entuziasts. Izgatavojot
trenažierus, pats izmēģinājis
un izstudējis katra trenažiera iedarbību uz noteiktām
muskuļu grupām. Labvēlis ir ar mieru pirmdienās,
trešdienās un piektdienās
no plkst.17 līdz 19 sniegt
bezmaksas konsultācijas.
Lai arī dāvātajiem trenažieriem nav mūsdienīga dizaina – funkcionāli tie izpilda
tieši vajadzīgo, ir stabili un
ar garantiju ilgam kalpošanas mūžam, kā arī treniņu
rezultātam.
Prieks, ka ir tādi cilvēki,
kuri ir dāsni un nesavtīgi dod
savu labestību citiem.


Irēna Leitēna

Reģ. nr. 00702098
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki. tālr./fakss 3050241
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors
Iespiests SIA «Jelgavas tipogrāfija»

