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Lielajai talkai bija plašs vēriens
Talkas koordinators – novada izpilddirektors Pēteris Veļeckis vērtē,
ka valsts mēroga talkā novada ļaudis
iekļāvās ļoti aktīvi.
Dažādos objektos darbojās talcinieki no
16 pašvaldības iestādēm, kā arī vairākas
organizācijas un uzņēmumi. Piepildīti tika
7 konteineri ar lielgabarīta priekšmetiem,
kā arī 3000 atkritumu maisi, kaut gan šis
skaitlis noteikti bija lielāks, ierēķinot daudzo privātmāju īpašnieku rosīgumu.
Sakoptie objekti ir ļoti daudzveidīgi:
kapi, bērnu rotaļu laukumi, upju un dīķu
krasti, mežs, ceļu nomales, grāvji, izglītības iestāžu apkaime un daudzu apdzīvoto
vietu teritorija.
Novadā tika iestādītas turpat 200 priedes un egles.
Vislielākā pašvaldības vēlme ir arī pēc
talkas redzēt ik novada stūrīti tīru un
skatam iepriecinošu.

Visi uz
velosipēdiem!
Atkal kārtējā velotūre!
Tradicionālais pasākums «Ozolnieku velotūre 2010» notiks 8.maijā, pulcēšanās laukumā iepretim
sporta namam plkst.10.30
Jau vienpadsmito gadu pierādīsim sev un citiem, ka esam par
veselīgu un zaļu dzīvesveidu!
Šī gada velomaršrutā izbrauksim
cauri Ozolpilij, šķērsosim Jelgavu,
tad caur Āni un Brankām atgriezīsimies Ozolniekos.
Novada dome

Pašvaldību balsojums noteica Latvijas nākotni
1990.gada 21.aprīlī Latvijas Tautas
fronte noorganizēja Vislatvijas tautas
deputātu sapulci Rīgā, «Daugavas»
stadionā.
Sapulcē piedalījās gandrīz 9000 deputātu no visas Latvijas. Vairāk nekā 8000
deputātu nobalsoja par nacionālās neatkarības atjaunošanu, tādējādi pašvaldību
deputāti kā visas tautas pārstāvji deva
mandātu Augstākās Padomes vēsturiskajam 1990.gada 4.maija balsojumam
pieņemt Neatkarības deklarāciju.
Pašvaldību balsojums bija izšķirošais,
lai tiktu atjaunota Latvijas valstiskā
neatkarība.
No Ozolnieku pagasta uz sapulci devās
31 deputāts, bet no Cenu pagasta – 45
deputāti.
Kā uz šo neaizmirstamo dienu šodien
raugās ļaudis, kuri pirms 20 gadiem
pārstāvēja sava pagasta iedzīvotāju
intereses?
Māris Ainārs: «Tolaik biju Ozolnieku
ciema izpildkomitejas priekšsēdētājs.
Mūsu rīcību koordinēja Tautas fronte, kas
Ozolniekos un visā Jelgavas rajonā bija

ļoti aktīva. Mērķis bija atjaunot Latvijas
neatkarību ar demokrātiskām un nevardarbīgām metodēm. Vēlāk diemžēl TF
tika nobīdīta malā. Esmu lepns, ka mums
ir sava valsts ar karogu, ar himnu – tas,
par ko sapņoja mana vecmamma.
Atceros Imanta Ziedoņa kaismīgi
emocionālo uzrunu.»
Pēteris Salkazānovs uz Rīgu devās
kā Sidrabenes ciema izpildkomitejas
priekšsēdētājs: «Mūsu balsojums izšķīra
Latvijas nākotni. Bieži, atceroties 4.maija
Deklarāciju un notikumus, cilvēki piemirst, ka tieši sapulce Augstākajai Padomei deva skaidru norādi, kā rīkoties.»»
Gunārs Sproģis vadīja Cenu ciema
izpildkomiteju: «Pilnīgi noteikti mūsu
balsojums bija pamats tālākām darbībām.
Mēs paziņojām pavisam skaidri: «Pietiek!
Ejam savu ceļu!»
Guntis Rozītis:
- Pats sākums, kas iedrošināja, bija
1990.gada 11.marts. Todien lietuvieši
Satversmes sapulcē paziņoja, ka viņi atdalās no PSRS. Pēc tam igauņi izsludināja
pārejas periodu.
Prātā palikusi saulainā diena un kopējā

pacilātā noskaņa, kas valdīja stadionā.
Mēs ar savu nostāju paudām tautas gribu,
bet AP deputātiem nodrošinājām rīcības
platformu.
Edgars Balodis: «No mūsu ģimenes
devāmies abi deputāti, arī mans tēvs

Gunārs. Tas bija tik pašsaprotami, ka
cita ceļa nav!»
Leons Lecis: «Man ir kauns no cilvēkiem, ka cīnījos par brīvu Latviju, bet
nekas no tā nav realizējies. Esmu stipri
maldījies.»

Izmaiņas patērētā ūdens daudzuma uzskaitē
No 1.maija SIA «Ozolnieku ūdens plūsmas skaitītājus arī dzīvokļos,
KSDU» sāks sniegt ūdens un ka- lai katrs dzīvoklis norēķinātos par faktisnalizācijas pakalpojumus Emburgā ki patērēto ūdens daudzumu.
un Garozā.
Par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem
varēs norēķināties Garozā un Emburgā,
Abos ciemos tiks uzstādīti ūdens pakalpojumu centros, kā arī ir iespēja
ievadskaitītāji, kas būs par pamatu, pēc veikt bankas maksājumu.
kā aprēķināt patērēto ūdens daudzumu.
Informāciju par ikmēneša ūdens paIespēju robežās centīsimies uzstādīt tēriņu klienti varēs paziņot telefoniski

– tel.63050111, vai elektroniski – SIA
«Ozolnieku KSDU» mājas lapā www.
oksdu.lv, kā arī pa e-pastu:
info@oksdu.lv
Mūsu mājas lapā būs iespēja iepazīties
ar izrakstītajiem rēķiniem par pakalpojumiem.
Iedzīvotāju saistības par iepriekš saņemtajiem pakalpojumiem no aģentūras

pārņems SIA «Ozolnieku KSDU».
Plānojam, ka maijā tiks izsludināts
konkurss par jaunu attīrīšanas iekārtu
būvniecību Emburgā, kā arī tiks iesniegts
projekta pieteikums ERAF finansētajam
ūdenssaimniecības projektam Garozā.
Aldis Kluburs, SIA «Ozolnieku
KSDU» valdes priekšsēdētājs
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Novada domes aprīļa sēdē
Pirms sēdes klātesošie ar piecelšanos godināja tos deputātus,
kuri pirms 20 gadiem balsoja par
Latvijas Republikas valstisko
neatkarību, bet šodien nav dzīvo
vidū.
Nolēma:
- Apstiprināt 2009.gada pamatbudžeta izpildi.
- Apstiprināt novada domes 2009.
gada pārskatu.
- Apstiprināt saistošos noteikumus
«Ozolnieku novada būvvaldes sniegto
maksas pakalpojumu cenrādis».
- Izskatot Zemgales apgabaltiesas
2010.gada 30.marta spriedumu, ar
kuru tika apmierināta J.Kažotnieka
prasība par darba tiesisko attiecību
uzteikuma atzīšanu par prettiesisku
un, pamatojoties uz likuma «Par
Būvvalde

Martā ekspluatācijā
pieņemtie objekti
- Dzīvojamās mājas,
t.sk. jaunas
- saimniecības ēka
- sakaru būve
Kopā
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-1
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Izsniegtas 5 būvatļaujas

Cik mežu novadā
pieder ārzemniekiem?
Plašsaziņas līdzekļos izskanēja
doma, ka dažu pašvaldību mežu
teritorijas pilnībā vai gandrīz simtprocentīgi piederot ārzemniekiem.
Starp minētajām pašvaldībām tika
minēti Cenu un Ozolnieku pagasti.
Šajā sakarībā iedzīvotājiem ir radušies jautājumi.
Valsts Zemes dienests (VZD)
publiskoto informāciju ir atsaucis, atzīstot, ka dati par ārzemju
pilsoņiem L atvijā piederošajām
mežu platībām esot bijuši kļūdaini,
tiesa, konkrēti neuzrādot, kāpēc tā
noticis.
Saskaņā ar jaunāko VZD publicēto statistiku mežu kopplatība
Cenu pagastā ir 6443,36 hektāri, no
tiem ārzemniekiem pieder divarpus
hektāru.
Ozolnieku pagastā meži ir 280,07
ha kopplatībā, ārzemju pilsoņu īpašumā nav neviens hektārs.
VZD atzinis, ka Ozolnieku novadā, procentuāli rēķinot mežu
īpatsvaru no kopplatības, skaitlis
sastāda nulli.
Ziņo Privatizācijas aģentūra
Noslēgts apbūvēta zemesgabala
pirkuma līgums – Rubeņu ceļš 50B,
Raubēni, Cenu pagasts, zemes gabala
platība 571 m2.
Zemesgabala īpašuma tiesības
nostiprinātas Cenu pagasta zemesgrāmatā. Zemesgabala pircējs ir SIA
«TelPa».

pašvaldībām» 14.panta 4) punktu,
atklāti balsojot ar 8 balsīm – par
(Māris Ainārs, Jānis Vīgants, Guntis
Rozītis, Zeltīte Skrabe, Anita Bībere,
Dina Štelmahere, Maruta Seržāne,
Sandris Miļūns)
pret-4 (Gundars Liepa, Rasma
Skruļa, Ģirts Neija, Lolita Meinharde);
atturas-1 (Rolands Baranovskis),
Ozolnieku novada dome nolemj:
pārsūdzēt Zemgales apgabaltiesas
2010.gada 30.marta spriedumu kasācijas kārtībā Latvijas Republikas
Augstākās tiesas Senāta Civillietu
departamentam.
- Apstiprināt saistošos noteikumus «Ozolnieku novada pašvaldības
nolikums».
- Apstiprināt saistošos noteikumus
«Bērnu uzņemšana Ozolnieku novada

Esmu par
vēsturisko patiesību

pirmsskolas izglītības iestādēs».
- Atbalstīt Latvijas Atbrīvošanas
kara kaujas piemiņas vietas pie bij.
Vareļu mājām Sidrabenes pagastā iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā.
- Izveidot novada autoceļu apsaimniekošanas komisiju sešu cilvēku
sastāvā.
- Izveidot novada pašvaldības ētikas
komisiju četru cilvēku sastāvā.
- Izdarīt grozījumus sniegto pakalpojumu izmaksās «Telpu, laukumu
un inventāra izmantošana Ozolnieku
sporta centrā».
- Apstiprināt SAC «Zemgale»
dienesta viesnīcas lietošanas noteikumus.
- Apstiprināt SAC «Zemgale» īres
un komunālo pakalpojumu tarifus.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.

- Apstiprināt telpu nomas līgumu.
- Piešķirt vienreizēju pabalstu trim
personām (katrai Ls 50).
- Segt maksu par ledus laukuma
izmantošanu «OZO ledus hallē» 1
stundu vienu reizi nedēļā novada
jauniešu treniņnodarbībām.
- Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem:
«Līčupes» (Cenu pag.), Mika iela 11
(Ozolnieku pag.).
- Izmaksāt pabalstu Ls 50 mēnesī
sakarā ar bērna nenodrošināšanu ar
vietu pirmsskolas izglītības iestādē
13 personām.
- Apstiprināt novada domes sociālā
dienesta sēdes protokolu Nr.4 par
trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu,
sociālo pabalstu un brīvpusdienu piešķiršanu Ozolnieku novada trūcīgām
un maznodrošinātajām ģimenēm.

Atbilde
Raksta autorei «Man bail par tātes paaugstināšana PII «Bitīte»
bērnu drošību»
ēkai», kurš tiks realizēts šogad,
piesaistot KPFI līdzfinansējumu
Ozolnieku novada pašvaldība lie- un «Tehniskais projekts PII «Bitīlu vērību velta novada pirmsskolas te» rotaļu laukuma un nožogojuma
izglītības iestāžu ēku un bērnu ro- rekonstrukcija». Minētās iestādes
taļu laukumu labiekārtošanai, šim teritorijas labiekārtošanas darmērķim novirzot būtiskus budžeta bus, piesaistot ES struktūrfondu
līdzekļus, PII «Zīlīte» Ozolniekos līdzekļus, ir plānots uzsākt nāun PII «Saulīte» Ānē.
kamgad.
Tiek domāts arī par PII «Bitīte»
Brankās labiekārtošanu. Ir izstrāAivars Strods,
dāti divi projekti: «Energoefektivisaimniecības daļas vadītājs

Pasākums ģimenēm!
15. maijā plkst.11 Ozolnieku labu apetīti zupas ēšanā. Komandāvidusskolas stadionā pulcinām tētis, mamma un bērni.
sportot ģimenes!
Būsim vienoti apģērbā,sportiski staRasma Skruļa,
fetēs, atraktīvi šķēršļu pārvarēšanā,ar
t. 26306391

Novadā valdīja svētku prieks
Jauki Lieldienu pasākumi novadā notika Ozolniekos, Ānē un
Savulaik, apvienojot Salgales un
Garozas ciemus, radās grūtības atrast Sidrabenē pie Garozas pamatskolas, par ko daudzi iedzīvotāji
adresātus. «Kārkliņi» bija gan vienā, pašvaldībai sacīja paldies.
gan otrā vietā.
Tagad, kad esam vienā novadā ar
Cenu pagastu, pārpratumi palielinās,
jo ir vairākas mājas ar tādiem pat
nosaukumiem.
Pirmās brīvvalsts laikā Salgali Latvijā zināja, tagad ar šo vārdu saistās
vairs tikai baznīca un pamatskola.
Sidrabenes nosaukumam mūsu
pagastā nav vēsturisko sakņu. Tās ir
meklējamas Bauskas novadā.
Arī Garoza patiesībā nav īstais
vēsturiskais nosaukums. Izsenis
lietots nosaukums Garroze, ko šodien
saglabājusi vietējā deju kopa.
Lingvistiski pareizi vai nepareizi,
bet «iezemieši» sevi sauc par garožniekiem, nevis par garozniekiem.
Kādam, kādreiz veicot sociālistiskos pārveidojumus, veroties uz
Cienījamie autori!
Kā strādāsim
gauži necilo upīti Sidrabenīti, kas
Rakstus un fotogrāfijas sūtīt
drīzāk ir strautiņš, ienāca prātā vārds
tuvākajā laikā?
Sidrabene.
uz šādu e-pastu:
Pamatojoties uz MK rīkojuEs esmu par vēsturisko patiesību, oavize@gmail.com, ne vēlāk kā
mu Nr. 924, tiek pārceltas šādas
vēlos dzīvot Salgales pagastā.
līdz katra mēneša
darbdienas: 3.maijs uz 29.maiju,
20. datumam.
25.jūnijs – uz 19.jūniju.
Pēteris Salkazānovs
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Paveiktais un izaugsmes iespējas
Īstenojot 2007.gada Ozolnieku
novada domes lēmumu, 01.07.2009.
gadā notika apvienošanās ar Sidrabenes pagastu.
Novada teritorija paplašinājās divkārt,
klāt nāca 1841 iedzīvotājs. Domes deputātu skaits palielinājās no 11 uz 15 tautas
pārstāvjiem.
Lai veiksmīgi vadītu jaunizveidoto
novadu ekonomiskās krīzes laikā, tika
pārveidoti un optimizēti pašvaldības
dienesti un struktūrvienības. Apvienota
grāmatvedība, bāriņtiesa, būvvalde,
dzimtsarakstu nodaļa, sociālais dienests.
Sidrabenes pagastā izveidota pārvalde.
Sakarā ar Jelgavas rajona likvidāciju
novads pārņēma sociālās aprūpes centru
«Zemgale» ar gandrīz miljonu latu vērtu
budžetu. Vienlaicīgi tika pārskatīts štatu
saraksts un darba samaksas nolikums
saskaņā ar krīzes likumdošanu.
Primārais - izglītība
Lielākā daļa pašvaldības budžeta tika
tērēta izglītības vajadzībām. No septembra, lai risinātu novada izglītības jautājumus, tika izveidota izglītības nodaļa. Gada
otrajā pusē, īstenojot jaunu valsts finansējuma modeli - «nauda seko skolēnam»,
pašvaldība pārskatīja budžetu, piešķirot
papildus finansējumu skolotāju algām, lai
saglabātu visas novada skolas. Ozolnieku
un Salgales mūzikas skolām izveidota
vienota vadība. Novads aktīvi piedalās
darbības programmā «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos». Tas dod iespēju
daļai pedagogu tikt pie papildatalgojuma.
Turpinājās darbs pie izglītības iestāžu
aprīkošanas ar modernām iekārtām
– interaktīvajām tāfelēm, datoriem, biroja
tehniku. Ozolnieku vidusskolā atvērta
e-klase. Garozas pamatskolā izremontēta
sporta zāle ar palīgtelpām, piesaistot
LAD līdzekļus. Ozolnieku vidusskolā ir
realizēts ERAF līdzfinansētais projekts
- veikta telpu pārbūve, piemērojot skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Šogad paredzēts turpināt šo darbu – veikt

otrā stāva pārbūvi. Apstiprināts pārbūves
projekts telpām bērnu brīvā laika pavadīšanai pie Teteles skolas. PII «Saulīte»
bērni tika pie jauniem rotaļlaukumiem.
PII «Bitīte» un «Saulīte» apstiprināti
energoefektivitātes paaugstināšanas
projekti ar 83% finansējumu no Vides
ministrijas finansu līdzekļiem. Līdzīgs
projekts top PII «Zīlīte». Ozolniekos
trūkst vietas bērniem vidusskolā un
PII. Šogad paredzēts izstrādāt tehnisko
projektu vidusskolas paplašināšanai,
uzbūvējot trešo stāvu. Tiek meklēts
risinājums arī PII paplašināšanai.
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Sakārto infrastruktūru
Turpinājās infrastruktūras sakārtošanas darbi. Krīzes laikā ievērojami
samazinājās celtniecības darbu cenas, kas
ļāva ieekonomēt līdzekļus. Izremontēts
asfalta segums Skolas ielā Ozolniekos,
rekonstruēti vanšu tilti pāri Iecavas un
Misas upēm, tiek bruģēts velogājēju

tilts A8 auto maģistrālē. 2010.gadā paredzēts turpināt rekonstruēt Skolas ielu,
izstrādāt tehnisko projektu Celtnieku
ielas rekonstrukcijai Ānē, labiekārtot
Jāņu pļaviņu Ozolniekos.
Cerībā uz Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, iesniegts ūdenssaimniecības
attīstības projekts Garozas ciemā. Budžetā plānota nauda attīrīšanas iekārtu
ierīkošanai Emburgā. Paredzēts šogad
izstrādāt virkni rekonstrukcijas un
siltināšanas projektu pašvaldības ēkām.
Uzsākti tautas nama rekonstrukcijas
darbi. Sakārtošanas darbos novads aktīvi
izmanto bezdarbniekus, kuriem valsts
maksā stipendiju Ls 100 mēnesī.
Turpinās darbs pie SIA «Ozolnieku
KSDU» pakalpojumu klāsta un apkalpojamo teritoriju paplašināšanas. Uzņēmums
jau tagad apkalpo Brankas un Jaunpēterniekus, no maija mēneša pārņems
no pašvaldības aģentūrām ūdens apgādi
un kanalizāciju Garozā un Emburgā.

fonda līdzekļi vairāk nekā 2 miljonu latu
apmērā. Paredzēts, ka šogad Vides ministrija pasludinās projektu iesniegšanas
termiņus.

celiņš Ozolniekos. Līdzīgi darbi šogad
paredzēti Brankās un Ānē.
Par Satiksmes ministrijas līdzekļiem
uzbūvēti un nodoti ekspluatācijā divi objekti novada teritorijā - gājēju pāreja pāri
Rīgas-Jelgavas šosejai Dalbē un Iecavas

Sociālās garantijas
Krīzes laikā pieaug sociālā spriedze,
aug bezdarbnieku skaits un iedzīvotāji
biežāk griežas pašvaldībā pēc dažādiem
pabalstiem. Šim nolūkam paredzēta
ievērojama budžeta daļa. 2010.gada
budžets apzināti veidots ar pārpalikumu,
lai nepieciešamības gadījumā segtu nodokļu ieņēmumu neizpildi un nodrošinātu
sociālās garantijas iedzīvotājiem, ja krīze
padziļināsies.
Pagājušā gada beigās dome pieņēma
lēmumu par jauna teritorijas plānojuma
izstrādāšanu apvienotajam novadam.
Plānots nodot uzņēmumam ciemu ielu Īpaša uzmanība tiks veltīta applūstošajām
apgaismojuma un lietus kanalizācijas tīklu teritorijām, infrastruktūras pilnveidošanai
apkalpošanu. Pilnībā pabeigts vērienīgs un industriālo teritoriju izveidei.
tehniskais projekts Ozolnieku ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas attīstībai. ProPēteris Veļeckis,
jekta realizācijai tiks piesaistīti Kohēzijas
novada izpilddirektors

Kultūra un sports
Novadā ir aktīva ir kultūras un sporta
dzīve. Darbojas divi sporta centri, virves
vilkšanas un skrējēju klubs. No budžeta
tiek algoti dažādu pulciņu un kolektīvu vadītāji tautas namā un Ānes kultūras namā.
Skolēni gatavojas Dziesmu svētkiem.
Šogad tiks pievērsta lielāka uzmanība
veselīga dzīvesveida atbalstīšanai. Ir
pieņemts sporta pasākumu plāns visam
gadam. Pieaudzis apmeklētāju skaits
novada bibliotēkās. Regulāri iepērkam
jaunās grāmatas. Metodiska darba veicināšanai bibliotēkās noslēgts sadarbības
līgums ar Jelgavas zinātnisko bibliotēku.
Netiek aizmirstas arī novada piemiņas
vietas, kur regulāri notiek atceres dienu
un valsts svētku pasākumi. 2009.gadā
atjaunots Brīvības cīņu piemineklis pie
Skuju skolas. Aktivizēts darbs pie novada
interneta mājas lapas, iedzīvotāji regulāri
saņem Ozolnieku novada avīzi labā kvalitātē, kas ir lētākā pašvaldību finansētā
avīze bijušajā Jelgavas rajonā.

Plānojot skolu attīstību
Pēc novadu reformas katrai pašvaldībai bija jāuzņemas papildus rūpes par izglītības norisēm savā pašvaldībā, izpildot
visas likumdošanā noteiktās prasības.
Lai to izpildītu, kopš 2009.gada 1.oktobra
Ozolnieku novadā sāka strādāt izglītības
speciālists. Galvenie uzdevumi izglītības
organizācijā bija:
• nodrošināt izglītībai paredzētā
finansējuma taisnīgu un mērķtiecīgu
sadali. Šo uzdevumu sarežģīja krasais
finansējuma samazinājums skolotāju
atalgojumam un jauna finansēšanas modeļa ieviešana, kā arī daudzie normatīvie
akti, kuri ierobežoja rīcības iespējas. Ar
lielu deputātu, pedagogu un sabiedrības
atbalstu izdevās izpildīt pašvaldības
uzstādījumu, ka visas novada skolas un
bērnudārzi turpinās darbu iepriekšējā
statusā,
• izveidot Ozolnieku novada pedagoģiski medicīnisko komisiju, veikt
izglītības iestāžu pārreģistrāciju,

• nodrošināt novada skolotājiem iespējas pretendēt uz ES mērķstipendijas
saņemšanu,
• nodrošināt novada bērnu, skolēnu
un skolotāju turpmāko līdzdalību dažādos metodiskajos, interešu izglītības
un sporta pasākumos. Ar 2010.gada
sākumu tika noslēgta vienošanās ar Jelgavas novada domi par sadarbību dažādu
izglītības, kultūras un sporta pasākumu
rīkošanā. Šāda vienošanās nodrošināja
bijušā Jelgavas rajona robežās iesāktās
kopdarbības turpināšanu. Īpaši svarīgi
tas ir tieši šogad, gatavojoties Skolēnu
dziesmu un deju svētkiem,
• turpināt un attīstīt sadarbību ar
partneriem ārzemēs, kas nodrošinātu
skolotāju un skolēnu erudīcijas un valodu zināšanu papildināšanu. Pagājušajā
gadā tika parakstīti sadarbības līgumi ar
Vācijas un Rumānijas pašvaldībām un
sabiedriskajām organizācijām,
• domājot par skolēnu brīvā laika

pavadīšanas iespējām, tika sagatavots
Pirmskolas grupas, kuras izveidotas
un saņēma atbalstu projekts par Teteles pie Garozas un Salgales skolām, varēs
centra izveidi.
pieņemt visus bērnus, kuri vēlēsies.
PII «Bitīte» ( Branku ciems) ir pārpilTurpmākie uzdevumi:
dīta jau tagad un nevarēs uzņemt visus
1) mūžizglītības centra izveide un rindā esošos bērnus.
darbības uzsākšana. Gatavību sadarPII «Saulīte» (Ānes ciems) nav
boties izteicis LLKC, kurš jau tagad piepildīta un varētu uzņemt līdz 80
piedāvā savus pakalpojumus kursu bērniem, bet nepieciešams remonts
organizēšanā,
grupu telpās.
2) skolēnu nodarbinātības iespējas
PII «Zīlīte» ar filiāli pie Ozolnieku
vasarā,
vidusskolas nevarēs uzņemt visus rindā
3) skolu attīstības plānošana.
esošos bērnus.
Plānojot skolu attīstību, tā risināšanai
nepieciešama Ozolnieku iedzīvotāju
ieinteresētība un sapratne. Izveidojusies interesanta situācija: laikā, kad
visā Latvijā krasi samazinās dzimstība,
Ozolnieku novadā pirmskolas izglītības
iestādēs ir izveidojusies rinda, kuru
nebūs iespējams apmierināt 2010.gada
1.septembrī. Situācija ir ļoti atšķirīga.

Lai pašvaldība varētu pieņemt šajā situācijā vispareizāko lēmumu, tika veikta
aptauja, kura palīdzēja noskaidrot, cik
bērniem tiešām būs nepieciešams bērnudārzs. Tika apzināti visi bērnu vecāki,
kuri pieteikuši savus bērnus rindā.
Uldis Gāļe,
novada izglītības speciālists
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4.lpp.

Ir jāzina patiesība!
2009.gada 1.jūlijā savu darbību uzsāka paplašinātais Ozolnieku novads, kurš sastāv no 3
pagastiem - Ozolnieku, Cenu un
Sidrabenes pagasta.
Pēc 2009.gada 6.jūnija pašvaldību
vēlēšanām jaunā sasaukuma pirmā
domes sēde tika sasaukta 1.jūlijā,
kad notika jaunā sasaukuma deputātu mandātu apstiprināšana. Mandātus ieguva 15 deputāti no trīs
pagastiem, tajā skaitā toreizējais
Ozolnieku novada domes izpilddirektors Jānis Kažotnieks.
Pēc mandātu apstiprināšanas
notika domes priekšsēdētāja vēlēšanas. «Tautas partija» izvirzīja
Jāni Kažotnieku par domes priekšsēdētāja amata kandidātu. Centriskā partija «Latvijas zemnieku
savienība» un «Pilsoniskā savienība», kura pašvaldību vēlēšanās
Ozolnieku novadā ieguva pārliecinošu vairākumu pār citām partijām
- 45% vēlētāju balsu un 7 vietas
domē, - izvirzīja priekšsēdētāja
amata kandidātu Māri Aināru. Ar

9 balsīm «par» un 6 balsīm «pret»
par domes priekšsēdētāju ievēlēja
Māri Aināru.
1.jūlija ārkārtas domes sēdes
darba kārtībā bija paredzēta izpilddirektora apstiprināšana.
Līdz ar paplašinātā novada izveidošanos tika ievēlēta jauna
dome, mainījies domes sastāvs un
vairākums. Darbu Ozolnieku novada domē uzsāka arī deputāti no
Sidrabenes pagasta, kuri izmantoja
savas tiesības paust savu attieksmi pret toreizējo izpilddirektoru
Jāni Kažotnieku. Jaunās domes
vairākums apliecināja neapmierinātību ar Jāņa Kažotnieka darbu
izpilddirektora amatā un uzskatīja
par neiespējamu to turpināt. Viņš
bija zaudējis domes vairākuma
atbalstu. Pašvaldības nor māls,
produktīvs darbs nav iespējams
bez domes deputātu uzticēšanās
un atbalsta izpilddirektoram.
Tādējādi 1.jūlija ārkārtas domes
sēdē domes priekšsēdētājs izmantoja savas likuma «Par pašvaldībām» 68.pantā paredzētās tiesības

un ierosināja par izpilddirektoru
iecelt Pēteri Veļecki.
Jaunā dome realizēja savas likumīgās tiesības, kuras paredzētas
likuma «Par pašvaldībām» 21.panta
1.d.11.p. un par izpilddirektoru ar
balsu vairākumu -9 balsīm «par»
un 6 balsīm – «pret» apstiprināja
Pēteri Veļecki.
Ar kvalificētu balsu vairākumu
(13 balsīm – «par» un 1 – «pret»,
1- «atturas») Ozolnieku novada
dome 2009.gada 16.jūlijā nolēma
atbrīvot no ieņemamā amata Jāni
Kažotnieku.
Ozolnieku novada dome darba
tiesisko attiecību uzteikumu Jānim
Kažotniekam pamatoja ar likuma
«Par pašvaldībām» 21.p.1.d.11.p.
un 68.pantu, stādot šo speciālo
likumu, kurš ir pašvaldības darba
pamatlikums un uz kura pamata
izdoti visi domes lēmumi, augstāk par vispārējo likumu - Darba
likumu.
Jelgavas tiesa ar 2009.gada 6.novembrī un Zemgales apgabaltiesa
2010.gada 30.martā apmierināja

J.Kažotnieka prasību un atzina
darba tiesisko attiecību uzteikumu
par prettiesisku. Pieņemot šādu
spriedumu Jāņa Kažotnieka prasības lietā, Zemgales apgabaltiesa
balstījusies tikai uz vispārējo tiesību normu Darba likumu, neņemot
vērā pašvaldības speciālo likumdošanu - likumu «Par pašvaldībām».
Ozolnieku novada domes 2009.
gada 1.jūlija un 16.jūlija lēmumus
tiesa nav atcēlusi.
Ozolnieku novada dome uzskata,
ka ar Jelgavas tiesas un Zemgales
apgabaltiesas spriedumiem tiek
ierobežotas pašvaldības domes
deputātu tiesības. Deputātiem,
kuri ievēlēti demokrātiskā ceļā,
bija tiesības neapstiprināt izpilddirektoru, kurš zaudējis domes
uzticību.
Ozolnieku novada domes deputātu lēmums ir turpināt cīņu par
savām tiesībām LR Augstākajā
tiesā.
				
		
Anita Bībere,
domes deputāte

Pirms likt mājai pamatus...
Šīpavasara plūdi pierādīja
atziņu – pirms būvēties, ir jāpārliecinās par vietas drošību,
nepieciešams iegūt informāciju
novada būvvaldē.
Būvvalde savā darbībā vadās no
Aizsargjoslu likuma, kas sevī ietver
10% aizliegumu – teritorijas applūšanu varbūtību vienu reizi desmit
gados. Savu atzinumu par situāciju
sniedz hidromelioratori.
Nācies dzirdēt apgalvojumu: «Es
būvēšu ēkas uz pāļiem, uzbēršu
zemi.» Bet ja tā ir applūstošā teritorija? Ir jāzina maksimālais iespējamais
ūdens līmenis.
Pilnībā zem ūdens palos pazūd
apbūve Druvenieku ceļā 12. Pagājušā
gada 27.aprīlī īpašniekam tika sastādīts akts par patvaļīgu būvniecību,
kas tika nodots Administratīvajā
komisijā. Būvētājs komisiju ignorēja,
neieradās.

Šim īpašniekam grēku
būvniecības
jomā ir vairāk.
Būvvalde ir sastādījusi aktu
par viņa īpašumu Skolas ielā
4. Skolas ielā
ir rekonstruēta caurlaides
ēka, palielinot
apbūves laukumu un platību,
izbūvējot mājas otro stāvu.
Veicot ēkas rekonstrukciju,
būvniecība daļēji notikusi uz
cita īpašnieka
zemes, ar viņu
nesaskaņojot.
Kaimiņiem

pret šādu nelikumīgu rīcību
ir pamatotas
pretenzijas.
Jauns fakts
– kā ziņo Pašvaldības policija, tiešā nelikumīgās būvniecības vietā
D r u v e n i e ku
ceļā 12 ir notikusi patvaļīga
koku izciršana. Policijas
rīcībā ir fakti,
kas apliecina
«visuvarošā»
būvētāja saistību ar koku
izciršanu.
Pa t l a b a n
būvvaldē ir
iesniegts pro-

jekts par īpašumu «Līkumi» Ozolnieku pagastā, kur jau ir uzsākta
būvniecība. Zemes gabals šogad
atradās zem ūdens, būvatļauja nav
saņemta.
Brankās pārdod zemes gabalu
«Mežmaļi». Visa teritorija plūdu laikā
bija īsts dīķis. Ja arī hidromelioratoru
slēdziens būs, ka zemes applūdums
ir mazāks par 10%, tad būvēt drīkstēs, veicot teritorijas uzbēršanu.
Būvētājam nāksies rēķināties ar
iespaidīgiem papildus izdevumiem.
Būvvalde neliek šķēršļus, bet tieši
otrādi - savlaicīgi sniedzot konsultācijas par konkrēto vietu, palīdzam
novērst zaudējumus un pat neparedzamas sekas nākotnē.
Informāciju var gūt Ozolnieku
mājas lapā, būvvaldes sadaļā, vai
būvvaldē.
Andris Ziemelis,
būvinspektors

Mazie biznesmeņi izvirzās
Skolēnu mācību firmu nacionālajā finālā pamatskolas
grupā «Mazais biznesmenis»,
3.vietu 4.-6.klašu grupā ieguva macību firma no Garozas
pamatskolas – «Gidi.lv».
Skolēnu mācību firmas ir mācību
nolūkos dibināts uzņēmums, kas
nodarbojas ar reālu uzņēmējdarbību – ražo preces, sniedz pakalpojumus, veic firmas finanšu analīzi
un grāmatvedību, mācās iekarot
tirgu, pārbauda savas spējas vadīt un darboties komandā, gūst
pieredzi un peļņu. Programmas

«Skolēnu mācību firmas» mērķis
i r v e i c i n ā t s ko l ē n u u z ņ ē m ī b u
un uzdrīkstēšanos, pārbaudot
savas uzņēmēja spējas praktiskā
rīcībā.
Konkurss palīdz skolēniem attīstīt inovatīvas idejas un spējas,
pieņemt pārdomātus un pamatotus
lēmumus. Svarīgas īpašības arī
mazajiem uzņēmējiem ir spēja
un drosme darboties, vēlme uzņemties risku, kā arī nestandarta
domāšana un radošums.
Arī firma no Garozas pamtskolas
«Gidi.lv» ir pakalpojumu sniedzēji. Taču viņu pakalpojums ir

unikāls - ideja kalpo savas dzimtās
vietas vērtību saglabāšanai. «Gidi.
lv» piedāvā gidu pakalpojumus
pastaigām pa Sidrabenes pagasta
vēsturiskajām takām, apmeklējot
senās zemgaļu apmetnes vietas,
1812. gada franču karaspēka nocietinājumu, L āču purva dabas
liegumu, kā arī L atvijas pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes mājas
«Auči». Garoznieku firmas unikalitāte novērtēta jau iepriekš,
piemēram, pagājušā gada nogalē
«Skolēnu mācību firmu» pasākumā Valdlaučos «Gidi.lv» atzīti par
vieni no labākajiem stenda iekār-

tošanā, kā arī saņēmuši simpātiju
balvu no laikraksta «Izglītība un
Kultūra».
Fi n ā l ā p i e d a l ī j ā s 2 3 m ā c ī b u
firmas no visas Latvijas, kopumā
pulcējot vairāk nekā 70 skolēnu.
Uz iespēju piedalīties nacionālajā skolēnu mācību uzņēmumu
konkursa finālā pretendēja arī
garožnieki.
Programmu «Skolēnu mācību
firmas» īsteno «Junior Achievement – Young Enterprise Europe»
vairāk nekā 37 Eiropas valstīs.
Laine Orbidāne
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Pārdomas, secinājumi plūdu sakarībā
Novada atbildīgajām amatper- jumu, pasūtīsim aero mērījumus, lai
sonām plūdu laiks bija visai trauk- neizsniegtu būvatļaujas teritorijās ar
smains, kaut arī traģiski negadījumi plūdu risku.
vai nelaimes izpalika.
Novada izpilddirektors Pēteris
Veļeckis:
Novada domes priekšsēdētājs Māris
- Pārsteigumu šoreiz sagādāja mazās
Ainārs:
upītes, īpaši Misas upes pali.
- Vēlos izsacīt pateicību izpilddirekVisumā plūdus cilvēki uztvēra mierītoram Pēterim Veļeckim, saimniecības gi, ārkārtas situācijai bija sagatavojušies.
daļas vadītājam Aivaram Strodam un Taču nācās konstatēt arī bezatbildīguspeciālistam Guntim Žeivotam par paš- mu. Suns atstāts ūdenī, vairākas dienas
aizliedzīgo darbu, veicot nepieciešamos neēdis. Kādas trīsstāvu mājas pagalmā
pasākumus, lai novērstu teritoriju applū- izmircis suns žņaudzas nost īsā ķēdes
šanu. Viņi, nerēķinoties ar savu laiku, posmā, jo ķēdē iekārušies dēļi un draza.
arī izejamās dienās un vēlās tumsas Vai neviens no lielās mājas neredzēja
stundās apmeklēja applūdušās mājas, suņa mocības?
ik brīdi bija lietas kursā par novadā
Bija arī zvani: mans pagalms applūdis,
notiekošo.
brauciet! Kā apturēt ūdens pieplūdi?
Plūdi pašvaldībai radīja finansiālus Namīpašniekiem varu ieteikt domāt par
zaudējumus.
aizsargvaļņu un dambju izbūvi, negaidot
Ozolnieku centrālajā daļā ēkas neap- nākamos plūdus.
plūda, pagrabos nebija ūdens, kaut arī
Bija saimnieki, kuri negribēja, ka uz
šī teritorija atrodas polderī. Pašvaldība viņu zemes veidojam valni, kas aizsaruztur polderi, darbojas sūkņu stacija, gātu daudzas apkaimes ēkas. Savukārt
sūkņa jauda - 45 kilovati.
atsaucīgais Juris Galvanovskis, izprotot
Nauda tika tērēta smilšu maisu, situāciju, piekrita – dariet visu, kas
degvielas un nepieciešamā inventāra nepieciešams.
iegādei, kā arī informatīvo materiālu
SIA «Geometrs» veica ūdenslīmeņa
izplatīšanai u.c.
mērījumus applūdušajās teritorijās.
Ir jādomā par triju pašvaldību ko- Būvvalde, izsniedzot būvatļaujas, saoperēšanos speciālo transportlīdzekļu vos atzinumos varēs balstīties uz šiem
iegādē, piemēram, laiva uz gaisa spilve- datiem.
na, lai varētu pārvietoties dažādā ūdens
Pašvaldības speciālisti apseko apdziļumā.
plūstošos objektus, lai gūtu vispusīgu
Valstij ir jādomā, kā likvidēt sēkļus informāciju.
– spridzināšana nav risinājums! Arī
Daudzi mājas īpašnieki paši gādāja
upju krasti ir jātīra. Ozolnieki ir apdrau- smilšu maisus un darīja, ko var, un tikai
dēti ne mazāk kā Jelgava: Misas upe ir galējas nepieciešamības gadījumā lūdza
saistīta ar Daugavu, ar kanālu savienota pašvaldībai palīdzību. Kā nodrošināt savu
ar Iecavu. Garozas slūžas nepieder teritoriju, ir jāapsver katram saimniekam.
Ozolnieku pašvaldībai, to saimnieks ir Visai pārdomu vērts gadījums. Kāds
valsts. Lai slūžas sakārtotu, ir jāiegulda uztraukts mājas īpašnieks zvana pašnauda, taču gadu desmitiem nekas nav valdībai: «Dariet kaut ko! Ūdens sabojās
darīts. Valstij jātur rūpe par autoceļiem, manu dārgo parketu!»
tiltiem un caurtekām! Ja mēs operatīvi
Izrādījās, ka šis pats cilvēks ar savām
nerīkotos ar smilšu maisiem, kā būtu ar rokām, būvējot māju, izjauca dambi
Iecavas šoseju?
plūdu novēršanai. Pirms kaut ko graut
Vērā ņemama ir speciālistu atziņa: un jaukt, katram pašam ir jāapzinās sava
«Ja Lielupē sēklis ilgstoši turpinās atbildība!
veidoties, tad, samazinoties ūdens
Pašvaldībai bija laba sadarbība ar citām
plūsmai uz jūru, upe būtībā draud pār- iestādēm, piemēram, Teteles skolā pavērsties par lielu ezeru visā tās garumā zuda elektrība – jautājums tika atrisināts
ar visām tai piegulošām platībām un to stundas laikā.
iemītniekiem.»
Lai likvidētu plūdu sekas uz ceIzstrādājot jauno teritorijas plāno- ļiem, izmaksu apjoms – Ls 2000, bet

pārējie izdevumi (tehnika, materiāli)
– Ls 8000.
Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vīgants:
- Pavasara plūdi ir nodarījuši lielus
zaudējumus zemniekiem. Izslīkuši ziemas graudaugu, rapša un zālāju sējumi,
ko nāksies pārsēt. Viena hektāra pārsēšana izmaksā ap simt latiem, reizinot ar
300 – 400 hektāriem, zaudējumi veidojas vairāku tūkstošu latu apmērā.
Ir arī citas sekas – uzplūdu sanesumi
uz laukiem – tos attīrot, būs nepieciešams nopietns darbs.
Kontaktējamies ar Zemkopības ministriju, sniedzam informāciju. Vai
zemnieki saņems kompensāciju – kaut
daļēju – nav zināms.
Sidrabenes pagasta pārvaldes vadītāja
Eva Segliņa:
- Paldies Dievam, neglābjamu zaudējumu nav, ir radīts papildus darbs un
izdevumi, likvidējot palu sekas.
Īpaši vēlos pateikties novada Pašvaldības policijai par lielo ieinteresētību,
rūpējoties par cilvēkiem.
Šīpavasara plūdu īpatnība – noplūda
teritorijas, kas parasti no ūdens necieš,
pie tam lielās platībās.
Ceļu segums daudzviet uznests uz
tīrumiem, ir radušās dziļas bedres. Ļoti
cietis ceļš uz «Ceļmalniekiem».
Saimniecības daļas vadītājs Aivars

Plūdu laikā gadās arī tā...
Vistiņa izglābta!
Varbūt pērļu vistiņa bija izdējusi
oliņu, varbūt bija labā omā, bet
– deguns gaisā un «cierē» pa pagalmu varen skaļi klaigādama.
Mājas sargam nervi neizturēja
– sāka dižmanīgo vistiņu trenkāt.
Vistiņa, glābdamās no rējēja, metās
ierastajā pļavas virzienā. Taču tur
ne pļava, bet ezers! Pazuda nabadzītei orientēšanās – putns arvien
attālinājās virzienā uz mežu.
Šoreiz neizturēja deputāta profesora Gunta Rozīša nervi. Uzvalkā,
kā jau uz augstskolu saposies, metās kādā laivā – svešā īpašumā – un
īrās peldētājai pakaļ. Vistiņa tika
izglābta, un pat... izsausināta!

Kā lieta beidzās ar sveša īpa- ļoti nikns!»
šuma lietošanu bez atļaujas, ziņu
Ti k ko g l ā b ē j i p i e b r a u c a p i e
nav.
šķūņa, takšelis zibenīgi bija laivā,
izrādot neviltotu prieku. Ne miņas
Labāk būtu šņabis!
no niknuma!
Glābēji ierodas kādās applūdušās mājās. Apprasās, kā var palīTeliņš ieraudzīja dienasgaisdzēt. Piedāvā līdzpaņemto ūdeni. mu
Saimnieks: «L abāk būtu šņabi
Zvana telefons. Kāds māju saimatveduši!»
nieks lūdz atgādāt uz viņa saimniecību veterināro ārstu – govij
Lords laivā
dzemdības, teliņš iesprūdis.
Telefoniski tika lūgta palīdzība
Kad glābējlaiva ieradās, viss jau
– glābt suni Lordu, kurš piesiets bija laimīgi atrisinājies. Gods kam
pie šķūņa, ne ēdis, ne dzēris jau gods: abi glābēji bija izlēmuši arī
trīs dienas. Saimnieki nekādi pie paši palīdzēt nākt teliņam pasaulē,
viņa nevarot piekļūt. Izskanēja jo spēks tak viņiem esot. Dzīvē nābrīdinājums: «Mūsu taksis ir ļoti koties daudz ko darīt pirmoreiz...
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Strods:
- Jau pirms plūdiem veicām preventīvus pasākumus. Iegādājāmies 30 m3
smilšu, ko sapildījām 900 maisos. Tie
lieti noderēja, noblīvējot caurteku aizvarus, paaugstinot dambjus, regulējot
Garozas upītes caurplūdi.
Laika zobs bija skāris dambi Ānes
ciemā. To atjaunojām kopā ar SIA «Latspartaks» darbiniekiem, kas labprātīgi
izlīdzēja ar savu tehniku.
Jāuzteic Pašvaldības policija. Regulāri
tika veikti reidi, nodrošinātas dežūras.
Pašvaldība iegādājās speciālu piekabi
glābšanas laivas transportēšanai.
Iedzīvotājiem piedāvājām evakuāciju,
kā arī dažāda veida palīdzību. Sidrabenieši pie plūdiem pieraduši, lieki
nesatraucās. Kādā laivā zemnieks veda
dēļus, lai kūtī divām gotiņām paaugstinātu grīdu.
Plūdi atklāja kādu nepieņemamu
«pārsteigumu». Vairākām applūdušām
mājām visapkārt peldēja īsta mēslaine
tikai tāpēc, ka sausie atkritumi nebija
glabāti konteineros, bet izmētāti šur
un tur. Plūdos tika piesārņotas plašas
teritorijas, ko tagad nāksies savākt. Pašvaldības policijai jāveic stingra kontrole
par konteineru iegādi – tik barbariski
vidi piesārņot nedrīkstam!
Anna Veidemane
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2010. gada aprīlis

Nekustamā īpašuma nodoklis – aktualitātes
un realitāte novadā 2010.gadā
2009.gada 1.decembrī Saeima
pieņēma likumu „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli””, kas stājās spēkā 2010.
gada 1.janvārī, izņemot grozījumus šā likuma 9.panta trešajā
daļā ( izziņa Zemesgrāmatu
nodaļai), kuri stājas spēkā 2010.
gada 1.jūlijā.
Būtiskākie likuma grozījumi – ar
nekustamā īpašuma nodokli 2010.
gadā apliek Nekustamā īpašuma
valsts kadastrā reģistrētās, bet
ekspluatācijā nenodotās ēkas un
inženierbūves, kā arī tos nodokļa objektus, kas līdz 2010.gada 1.janvārim
uzbūvēti, bet nav reģistrēti kadastra
reģistra informācijas sistēmā. Ar
nodokli 2010.gadā tiek aplikti arī
dzīvokļu īpašumi. Ir mainītas nekustamā īpašuma nodokļa likmes (NĪN)
– zemei tā ir 1.5% no kadastrālās
vērtības, ( ja nemainās īpašuma lietošanas mērķis, tad aprēķinā piemēro
25% ierobežojumu attiecībā pret
iepriekšējā gada aprēķinu); ēkām,
ja kadastrālā vērtība ir līdz 40 000
latiem – 0,1%, no 40 000 – 75 000
latiem – 0,2%, virs 75 000 latiem
– 0.3%. Noteikta papildlikme 1,5%
par neapstrādātu lauksaimniecības
zemi, un, kuras platība ir lielāka par
1 ha. Ar nekustamā īpašuma nodokli
neapliek fiziskām personām piederošas inženierbūves, kuras netiek
izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai.
Izmaiņas likumā
2010.gadā likumā ir izmaiņas gan
maksāšanas paziņojumu nosūtīšanā,
gan samaksas termiņu noteikšanā. Ir
diezgan daudz zemes īpašnieku, kuri
vēl nav saņēmuši maksāšanas paziņojumu 2010.gada nodokli zemei, jo, ja
nodokļa apmērs ir līdz 5.00 latiem, tad
aprēķināt to varēs tikai jūlija mēnesī,
tad rēķināsim arī nekustamā īpašu-

ma nodokli par ēkām, dzīvokļiem,
jo pagaidām, šiem objektiem nav
kadastrālo vērtību no Valsts zemes
dienesta, tās tiek precizētas.
Ozolnieku novadā, kuru veido trīs
pagasti – Cenas, Ozolnieki un Sidrabene uz doto brīdi ir 6544 nodokļa
objekti, kuriem 2010.gadā tiek rēķināts nekustamā īpašuma nodoklis.
Ar nodokli apliekamo objektu skaits
ir mainīgs, jo īpašumi tiek dalīti, daži
– apvienoti, līdz ar to, skaits mainās,
tiesa gan, šogad ir izmaiņas likumā
– ja īpašnieks veic īpašuma atsavināšanu, tas
ir pārdošanu, dāvināšanu, tad nekustamā īpašuma nodoklis ir jāsamaksā
par visu 2010.gadu, agrāk tas bija
tikai par nākošo mēnesi pēc darījuma
veikšanas.
Kur var gūt informāciju?
Pilnībā ar jauno likumu var iepazīties portālā www.likumi.lv , VID
mājas lapā, dažādas publikācijas ar
skaidrojumiem un komentāriem ir bijušas laikrakstos, katrs nodokļu maksātājs ir saņēmis novada pašvaldības
nosūtīto maksāšanas paziņojumu par
nekustamā īpašuma nodokli 2010.
gadam. Ir izveidots portāls www.
epakalpojumi.lv, kurā katrs NĪN maksātājs var iegūt informāciju par savu
nekustamo īpašumu nodokli Latvijas
pašvaldībās, var veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vai arī
apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem ( ja,piem., ir
nomas līgums), var pārliecināties par
veiktajiem maksājumiem.
2010.gadā NĪN paziņojumu var
saņemt elektroniski, maksātājam
šajā portālā www.epakalpojumi.lv
jāreģistrē sava e-pasta adrese, vai arī
uzrakstot iesniegumu pašvaldībā
personīgi.
2010.gada 9.februāra sēdē novada
dome ir apstiprinājusi NĪN likmes

2010.gadam un pieņēmusi saistošos
noteikumu par NĪN atvieglojumiem,
likumā paredzētajām iedzīvotāju sociālajām grupām. Ar šiem saistošajiem
noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv un
pašvaldības administrācijā.
Ozolnieku novadā 2010.gada plānotais nekustamā īpašuma nodoklis ir
229 520 lati, trīs mēnešos ir iekasēti
92 539 lati, tas ir 40.3%; salīdzinot
– 2009.gada trīs mēnešos – 45 700
lati
vai 27.7% no gada plāna.
Šogad ļoti daudzi nodokļa maksātāji
vienā maksājuma reizē ir samaksājuši
visu 2010.gadam aprēķināto NĪN par
zemi, iespējams, tas ir tāpēc, ka īpašnieki ir informēti, ka gada otrajā pusē
būs vēl jāmaksā NĪN par dzīvokļa vai
mājas īpašumu.
Parādniekus nesaudzēsim!
Tomēr ir arī lieli nekustamā īpašuma nodokļa parādnieki, piem.
SIA „Rumko”, SIA „Artava”, SIA
„Latursus”, SIA „Ramons JA”,SIA

Medus rūgtenā saldme
Izsmaržojusi «Medus garša» Ozol- kamerzālītē.
nieku novada amatierteātra snieSavās pārdomās par pirmizrādi «OA»
gumā.
dalījās režisors ar lielu pieredzi Agris
Krūmiņš.
Medus sniedz saldmi, bet reizē – kriet- Režisores darbs ir ļoti uzteicams!
nu devu rūgtuma, pat mieļu.
Esmu redzējis visus viņas iestudējumus,
Taču britu dramaturģe Šīla Dileinī savā šo vērtēju visaugstāk. Mazā telpā ir lielugā, ko uzrakstījusi 19 gadu vecumā, liski apdzīvota vide, harmoniskā saistībā
nevēstī par biškopības produktu, bet saplūst 50.gadu noskaņa, gaisma, skaņa.
mezglo cilvēciskās attiecības 20. gadArī manā darbā ir tuva šāda intimitāte,
simta 50.gadu beigās. Bet vai tikai tāpēc te var dabūt to, ko nevar dabūt uz lielās
režisores Daces Vilnes iestudējumu skatuves. Pārliecināja visi aktieri, tas noskatītāji tver tik ieinteresēti? Patiesībā teikti kvalitatīvi ir jauns izrāviens mākslas
vakardiena ir arī šodiena, un, kā apgalvo ceļā. Lugas materiāls ir sarežģīts. Skafilozofi, cilvēka daba nemainās. Tātad izrā- tītāju uzrunā aktieru sniegtā cilvēciskā
de ir arī par mums šodien, atsedzot mūsu atvērtība, emocijas. Tik ļoti šodien dzīvē
kaisles dziņas, egoismu, sirdī slēptas ilgas pietrūkst cilvēciskā siltuma!
pēc maiguma aizraupjas ārējās čaulas.
Pārsteidza Antra Leite ar savu patiesīTik dažādās toņkārtās izskan sievietes bas izjūtu. Pat grūti noticēt, ka tā viņai ir
un vīrieša savstarpējās pievilkšanās un pirmā loma dzīve.
atgrūšanās spēks!
Iestudējums skatāms tautas nama
Anna Veidemane

„Ritums”, SIA „Anglo Baltic”, SIA
„Ozolnieki-I firma”, SIA „VOterns”
un vairākas privātpersonas. Nodokļa
parādniekiem ir sūtīti atgādinājumi,
brīdinājumi par parāda piespiedu
piedziņu, par SIA „Rumko” ir domes
lēmums par parāda piedziņu, kas ir
iesniegts izpildei.
Nobeigumā – gribu pateikt lielu paldies aktīvajiem nodokļa maksātājiem
– privātpersonām un uzņēmējiem, jo,
laikā, kad, sakarā ar lielo bezdarbu
un ražošanas apjomu samazināšanos,
samazinās citu nodokļu ieņēmumi,
pašvaldībai ir īpaši svarīgi saņemt
tiešos nodokļu maksājumus, kāds
ir arī nekustamā īpašuma nodoklis,
jo 100% tiek ieskaitīts pašvaldības
budžetā, un, tas ir daļa no novada budžeta ieņēmumiem, kas tiek izlietoti
Ozolnieku novada iedzīvotāju kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai
– izglītībai, sociālajai sfērai u.c.
Lidija Žukovska, novada domes
nodokļu ekonomiste,
tel.63057762; 29868691
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Apzaļumosim ēku fasādes!
Ozolnieku novadā daudzstāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamie nami ir
lielākoties kalpojuši vairākus desmitus gadu. Nolietojušās fasādes ir
neizteiksmīgas un nomācošas, arī
nelielie iekšpagalmi un brīvie laukumi ar lielu košumu un sakoptību
neizceļas. Daudziem iedzīvotājiem
ir vēlme padarīt savu dzīvesvietu
vizuāli pievilcīgāku. Viens no vienkāršākajiem variantiem ir balkonu
un lodžiju apzaļumošana.
Balkonus un lodžijas apdzīvot
var dažādi
Balkona funkcija nekur tieši
nav definēta – katrs saimnieks
to izmanto pēc saviem ieskatiem.
Dažiem tas ir askētiski tukšs, citi
izmanto, lai palūkotos, kāds ir
laiks, daži žāvē veļu – tad pielietojums ir praktisks. Visnejēdzīgāk ir, ja nelielo telpu padara par
noliktavu – savdabīgu šķūnīti vai
noliktavu dzīvokļa ietvaros, kur
vienu aiz otras aizstumj velosipēdus, apnikušas mēbeles, tukšas
burkas, kastes, salauztas rotaļlietas un visu lieko.
Mūsdienās pat vismazākais balkons un lodžija ir telpa, kuru var
pārvērst par lietderīgi izmantotu,
interesanti un gaumīgi apzaļumotu
atpūtas zonu. Nelielo rosīšanos
ap augu podiem un puķu kastēm
pieņemot kā atpūtu.
Neliels ieskats darbu aizsākšanai
Ja balkons ilgus gadus kalpojis
par krāmu glabātavu, ir pēdējais
brīdis sākt tā iekārtošanu. Sākumā
jāatbrīvo telpa no mantām un jānovērtē tā stāvoklis. Svarīgs jautā-
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jums būs margu stiprība – plānojot
tur izvietot augu kastes. Ja kāds
posms neizskatās sevišķi drošs, to
nāksies salabot. Jāpārbauda, kādā
stāvoklī ir grīda, jo uz balkona augošie stādījumi prasīs kārtīgu laistīšanu, tādēļ jāpadomā, kā pasargāt
apakšējos kaimiņus no negaidītām
lietavām. Grīdu vajadzētu pārklāt
ar būvniecības veikalos nopērkamu hidroizolācijas līdzekli.
Audzēšanai paredzētajiem traukiem jābūt gana ietilpīgiem. Būs
jāliek pienācīgs drenāžas slānis,
pastiprinātas žūšanas dēļ arī augsnes būs nepieciešams vairāk.
Specializētajos veikalos var iegādāties profesionālas augu kastes
un stādu kasetes, kur ir domāts par
ūdens uzkrāšanās iespējām.
Kastes un podus ar lieliem augiem droši varēs izvietot uz grīdas.
Gar balkona margām jāstiprina
plaukti ar mazākiem puķu podiem
un augu kastēm, pie griestiem
- iekārtos puķu podus.
Mēs vēlamies mudināt namu
iedzīvotājus balkonus un lodžijas
pārvērst par ļoti skaistu miniatūru
dārziņu, kas vasarā dāvās ne tikai
prieku par kupli ziedošām puķēm,
bet, iespējams, arī papildinās galdu
ar svaigiem zaļumiem, garšaugiem un dārzeņiem. Kā iekārtot
šo nelielo telpu, ir katra paša
ziņā, liekot lietā savu izdomu un
oriģinalitāti.
Ziedi veido harmoniju apkārtējā
vidē un arī ģimenē. Tie sniedz estētisku gandarījumu un iepriecina,
ja noskaņojums ir drūms.
Inese Teivāne,
novada būvvaldes vadītāja

Lai būtu prieks sev un citiem
SIA «Dārzs» līdzīpašnieks ir
Jāzeps Podnieks Ozolnieku iedzīvotājs, kurš savu pagastu skata
dārznieka acīm.
- Manuprāt, košu ziedu akcentu
pagastā pietrūkst.
Jau agri pavasarī cilvēkus varētu
iepriecināt košās prīmulas un daudzkrāsu atraitnītes – šie augi nebaidās
pat salnu! Gandrīz nekādas pūles ne-

prasa muskares, sniegpulkstenītes, bet
krokusi veido izcilus krāsu «tepiķus»
ļoti agri pavasarī, atliek vien sīpoliņus
iekaisīt zemē.
Vēlāk ļaudis priecātos par puķēm,
kuru ir tik daudz! Starp tām ir arī
pieticīgi augi, jo katram ziedam ir
savs skaistums. Maz darba prasa
ziemcietes.
Es tiešām neizprotu, kāpēc ārzemēs
balkoni ir apzaļumoti, bet pie mums

bieži vien tos «izdaiļo» veļa. Austrijā vai
Šveicē ļoti daudz balkonu ir apaudzēti
ar pelargonijām (ģerānijām). Stādiņi ir
viegli iegūstami, izkniebjot pazarītes.
Šīs puķes ir izturīgas, labi aug, kuplo, ir
visfantastiskākajās krāsās. Jaunstādus
tirgojam par 40 santīmiem gabalā – iespējams arī šāds variants. Vai tik grūti
puķu kasti apliet, palaikam augiem
piegādāt mēslojumu?
Spilgti ziedošas puķes uz lodžijas vai

balkona var lieliski komponēt ar it kā
neciliem augiem, piemēram, sudrabpelēcīgā tonī – kopaina būs lieliska! Un
tas nebūt nav dārgs prieks!
Ir dabas atmoda, kad zeme gaida
sēkliņu, stādu. Bieži gaužamies par
ikdienas likstām, maz saskatot prieka
avotus. Japāņi pat vienā vienīgā ziedā
gūst patiesu dvēseles veldzi. Prieks
ir tas, kā mums trūkst. Vairosim to ar
ziedu skaistumu!
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Mīļi sveicam maija jubilārus!

Apsveicam!

Nekas nepazūd. Neviena diena,
Neviens gads, ko esi nodzīvojis.
Tie neizgaist pelēkajā ikdienas
tumsā, tāpat kā nepazūd
neviens darbs, ko tu šais
gados esi padarījis...

Ozolnieku volejbola meistarkomandu ar izcīnīto Latvijas
valsts čempiona titulu!
Novada dome
Izsaku dziļu pateicību Ozolnieku Pašvaldības policijas
priekšniekam Arnim Jomam un viņa darbiniekiem par
sniegto atbalstu man ļoti grūtā dzīves brīdī.

Rita Gūtmane – 90!
Viktors Ļaksa
Jevgēnija Odmane
Velta Atkačune
Regīna Olševska
Jānis Zigmunds
Sidrabenes pagastā
Jadviga Grucane

Dzintra Grundule

Novada dome

2.05. un 3.05. plkst.16 Ozolnieku
amatierteātra izrāde Šīla Dileini
«Medus garša». Luga divos cēlienos
2 h, kamerzālē. Vietu skaits ierobežots
(30 skat. vietas). Ieeja: Ls 1,00. Biļešu
rezervēšana pa tālr: 26525350.
4.05.plkst.18 svētku koncertuzvedums «Spārni
debesīs». Piedalās tautas nama jauktais koris «Līga»
un Ozolnieku amatierteātra aktieri. Ieeja: brīva.
5.05. un 12.05. plkst.18 – 20.30 «Alises Rozes
dizaina studijas» kurss «Dārza veidošana un kopšana
– daiļdārzkopība iesācējiem».
Lekciju kursā tiks sniegtas zināšanas par dārza stila
izveidi un ierīkošanu, augu izvēli un kopšanu! Skat.
programmu: www.arstudio.lv
Pasniedzēja: Mag. arh., ainavu arhitekte Linda Neško.
Dalības maksa: Ls 16 (15 dalībnieku grupai)
9.05. plkst.10 – 14 pie tautas nama SVĒTKU
TIRDZIŅŠ SAIMNIECĒM!
• Izdaiļosim savus dārzus un mājas;
• Iepriecināsim ar jaukām dāvanām māmiņas;
• Baudīsim koncertu visai ģimenei;
• Līksmosim «Jurģa parka» bērnu atrakcijās;
• Našķosimies pie saimnieces Evas!
Ieeja: brīva.
Aicinām pieteikties dalībai tirdziņā stādaudzētājus, kokaudzētājus, preču dārzam un mājai tirgotājus, pārtikas,
amatniecības un skaistumlietu izstrādājumu ražotājus
un tirgotājus pa tālr: 26525350.
15.05. plkst. 21 – 2 ielūdzam uz balli «Pavasara
flirts».
Spēlēs «Tequila band» (kantrī) un «Ingūna&Ingus»
(populāra latviešu mūzika).
Visiem viesiem – glāze vīna!
Ieeja Ls 2,50 (balles vakarā Ls 3,50). Galdiņu rezervēšana (groziņi).
21.05. plkst.18 koncertuzvedums J. Ziemeļnieks
«Es eju bojā, iekārodams tevi…». Komponists Juris
Kulakovs izpildīs 15 oriģināldziesmas Ētera Odējs. Jāņa
Ziemeļnieka dzeju lasīs un komentēs režisors Viktors
Jansons. Ieeja: Ls 3,50 (pensionāriem, skolēniem, studentiem Ls 2)
(Info: www.ozolnieki.lv, tautasnams@ozolnieki.
lv, tālr: 63050144; 26525350. Biļešu iegāde P., T., C.
10– 20)

Aizsaulē aizgājuši:
Roalds Eglītis (1938)
Silvija Elksne (1941)
Gunārs Lejnieks (1946)
Alma Līdumiņa (1919)
Vasilijs Mahins (1962)
Anna Mišina (1928)
Aleksandrs Možeiko (1953)

Vilmārs Segliņš (1933)
Ruslans Soveiko (1984)
Marija Šantare (1923)
Dmitrijs Šuļvinskis (1981)

Novadā maijā un jūnijā notiks vispārēja iedzīvotāju
aptauja ar mērķi noskaidrot Jūsu viedokli dažādos
jautājumos. Aptaujas anketas tiks izplatītas caur novada
iestādēm, būs pieejamas mājas lapā www.ozolnieki.lv, kā
arī intervētāji dosies pie iedzīvotājiem uz mājām.
Sīkāka informācija par aptauju: 28808440,
Laura Žukovska.

Suņu un kaķu
vakcinācija

Ūdens motociklu
sacensības

8.maijā
no plkst.10 Garozā pie veikala
no plkst.12 Sidrabenes pagastā
pie veikala «Griķi»
15.maijā
no plkst.10 Emburgā pie
pakalpojumu centra
10 – 11 Ānē pie veikala
11– 11:30 Tetelē pie skolas
no 12 – pagasta iedzīvotājiem
ārpus ciematiem (piebraukšana par velti) – pieraksts līdz
14.maijam.
22.maijā
no plkst.10 Rencelēs
no plkst 11 pie Zosēnu kapiem
10 – 11 Ozolniekos laukumā
pie sporta centra
11:30 – 12 Ozolniekos laukumā pie vidusskolas
no 12 - pagasta iedzīvotājiem
ārpus ciematiem (piebraukšana pa velti) – pieraksts līdz
21.maijam.
Izbraukuma vakcinācijas laikā darbojas īpašas cenas un
atlaides. Vakcināciju veiks
veterinārārstes Dina Circene (Sidrabenes pag., tālr:
63085877, 29185709) un Marina Mihailova (Ozolnieku
un Cenu pag., tālr: 26323043).
Vakcinācijas laikā būs iespējams
veikt arī kompleksās potes un
iegādāties attārpošanas medikamentus.

30. maijā Jelgavā, Lielupē pie Pasta salas notiks Baltijas čempionāta
pirmais posms ūdens
motociklu sacensībās.

Sidrabenē
6.maijā plkst.19 tiek
organizēts brauciens
uz Jura Rijnieka komēdiju «Tāda es esmu» ar
Zani Daudziņu galvenajā
lomā.
Izrāde ir komiski nopietns
mēģinājums celt latviešu
sievietes pašapziņu.
Biļešu cenas Ls 7 un Ls
10.

Savu dalību tajās pieteicis Ozolnieku novada
iedzīvotājs un uzņēmējs,
Jānis Uzars. Pagājušajā
gadā viņš ieguva Baltijas
čempiona titulu abās spēcīgākajās klasēs- Ski Stock
un Ski GP. Arī šogad Jānis
Uzars startēs abās klasēs.
Šogad būs arī vairākas
jaunas klases- Ski Juniori,
Ski Veterani (no 35 gadi)
un sēdošo ūdens motociklu klasē. Atsevišķi vērtēs
motociklus ar divtaktu
motoriem.
Aicināti visi līdzjutēji!

Projekts
«Es nebaidos
palīdzēt!»

Projekts, kas tapis sadarbībā ar LELB Jaunatnes nozaru, norisinājās Emburgā.
Pie mums ieradās jaunieši no
dažādām Latvijas pilsētām. Vispirms mēs klausījāmies lekcijas,
pēc tam bija talka, kuras laikā
meitenes sakopa Salgales skolas teritoriju, bet puiši sakrāva
malku šķūnītī.
Pēc darba devāmies «Kliņģeru gājienā». Ar Salgales draudzes
cienastam sarūpētiem kliņģeriem devāmies pie pensionāriem
padarīt kādu labu darbiņu: sakopt
pagalmu, nomazgāt logus, sacirst un sakrāmēt malku. Daļa
projektu dalībnieku devās uz
Jaunsvirlaukas pagasta sociālo
māju «Zariņi», kur iepriecināja
mājas iemītniekus ar dziesmām
un sarunām.
Paldies par atbalstu vēlos
teikt:
LELB Jaunatnes nozaram
Salgales draudzei un draudzes
priekšniecei Andai Silgailei un
Ilgvaram Silgailim
Mācītājam Rolandam Radziņam
Sidrabenes pagasta pārvaldei
un Evai Segliņai, Sandrai Zvejniecei, Igoram Gailim
Salgales skolai un skolas direktorei Irēnai Paulovičai, skolas
saimniekam Edgaram Bulam
Sociālai mājai «Zariņi» un
Gunai Baumanei
Zaigai Grīnfeldei un pavārītei
Tamārai un ikvienam dalībniekam.
Andra

Noslēdzies novusa turnīrs
Trīs vakaru garās cīņās bāk veicās Dainai Baranovskai,
beidzās novada spartakiā- Silvijai Salmiņai un Marijai
des novusa turnīrs.
Kulakovai.
Vīru konkurencē ar 5 punktu
Divdesmit pieci dalībnieki pārsvaru uzvaru svinēja noar visdažādāko spēles tehniku vusa sporta meistars Gunārs
un meistarības līmeni gan sa- Balodis. Tālāk sekoja Sergejs
centās, gan arī mācījās viens Pospelovs un Rolands Barano otra.
novskis. Pārējos rezultātus,
Protams, patīkami vērot arī kopvērtējumu, kā vienmēr,
meistaru spēli, kad ar 3-4 kijas var skatīt novada mājas lapā
sitieniem jau visi kauliņi ir www.ozolnieki.lv
izspēlēti un partnerim atliek
tikai noskatīties.
Irēna Leitēna,
Sieviešu konkurencē vislaOSC direktora vietniece

Tel.informācijai
26311317, 29109265, Anda
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