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Drīz kuplus zarus pletīs liepa, kuru Ozolnieku vidusskolas 165 gadu jubilejā iestādīja esošā un bijusī skolas vadība. 

Par jubileju - 7.lpp.

„Zīlītē” ietaupīta siltumenerģija
Ozolniekos notika izbraukuma seminārs par tēmu „Sekmīgas vides projektu realizācijas
piemēri un pieredze”
SIA „Latvijas Vides investīciju
fonds” rīkotajā seminārā piedalījās
Latvijas pašvaldību speciālisti ar
pieredzi energoefektīvos risinājumos
ēku siltināšanas jomā.
Ozolniekos ir īstenots KPFI (klimata
pārmaiņu finanšu instruments) līdzfinansēts projekts „Energoefektivitātes
paaugstināšana Ozolnieku novada PII
„Zīlīte”, projekta Nr. KPFI – 7/91.”
Semināra dalībnieki iepazinās
ar PII „Zīlīte” veiktajiem darbiem
E.Uzare apliecināja, ka veiktie silenergoefektivitātes paaugstināšanā, tināšanas pasākumi ir devuši jūtamu
ieklausoties bērnudārza vadītājas siltuma ekonomiju jau šoruden – telEvijas Uzares atzinumos.
pās ir kļuvis manāmi siltāks.

Projekta īstenošana ir devusi siltumenerģijas ietaupījumu, līdz ar to
– apkures izmaksu palētinājumu.
Vienlaicīgi ir arī iegūts cits efekts:

samazinot siltumenerģijas patēriņu
apkurei, tiek samazināts arī CO2
izmešu daudzums, kas ir KPFI finansēto projektu mērķis.
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Novada domes oktobra sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt saistošos noteikumus „Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
- Apstiprināt novada izglītības
iestāžu izdevumus savstarpējiem
norēķiniem 2011.gadam
- Palielināt novada domes līdzdalību SIA „Ozolnieku KSDU”
pamatkapitālā.
- Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas
amatā INESI JUMĪTI.

- Apstiprināt projekta “Uz bērnu orientētas pārejas koncepcijas
izveide no bērnudārza uz pamatskolu” īstenošanas nolikumu.
- Mainīt novada pašvaldībai
piekrītošām zemes vienībām
nosaukumus, piešķirot jaunus:
Līčupes 2, Amoliņi 1, Rožu iela
26A, Birzuļi 1, Priežu iela 3,
Sporta iela 7A, Egles 1.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Atbalstīt projektu „Zemgales

Krievu valoda
kā otrā valsts
valoda

„Saulītē” jauna vadītāja

Centrālā vēlēšanu komisija no 1. novembra līdz 30.
novembrim izsludinājusi parakstu vākšanu likumprojekta “Grozījumi Latvijas
Republikas satversmē” ierosināšanai, iekļaujot tajā
nosacījumu par krievu valodu
kā otro valsts valodu.
Ozolnieku novadā ir izveidotas
4 parakstu vākšanas vietas: Ozolnieku novada domes ēkā, Branku
pakalpojumu centra ēkā, Ānes
pakalpojumu centra ēkā, Salgales
pagasta pārvaldes ēkā.
Darba laiki:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās
un piektdienās no plkst.8-12
Ceturtdienās no plkst.14 – 18
Sestdienās un svētdienās no
plkst.9-13
Iesniegums par parakstu vākšanu
vēlētāja atrašanās vietā ne vēlāk
kā 29.11 plkst.12 nogādājams attiecīgajai vēlēšanu komisijai vai
parakstu vācējam.
Parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietās organizē 30.11.
Novada vēlēšanu komisija

Cienījamie autori!
Rakstus un fotogrāfijas sūtīt
uz šādu e-pastu:
oavize@gmail.com,

ne vēlāk

kā līdz katra mēneša
20. datumam.

Par PII „Saulīte” jauno vadītāju novada dome ir apstiprinājusi Inesi Jumīti.
I.Jumītei ir pirmsskolas pedagoģiskā izglītība un 13 gadus darba stāžs:
PII „Gaismiņā” par audzinātāju un
Svētes pamatskolā 5. – 6gadīgo grupā
par pirmsskolas skolotāju.
„Saulītē” speciāliste bija metodiķe,
pēc tam nācās pildīt bērnudārza vadītājas pienākumus.
„Ugunskristības” jaunajai priekšniecei esot bijis remonts un telpu
iekārtošana. Mūsdienu prasībām
ir pārkārtota logopēda darba telpa,
no jauna ir izveidots metodiskais

ērģeļu dienas”.
- Atbalstīt Salgales pagasta
jaunieša piedalīšanos Pasaules
čempionātā hip hop dejās.
- Atbalstīt Salgales pagasta
jaunieša piedalīšanos Eiropas
junioru čempionātā.
- Izmaksāt pabalstu sakarā ar
nenodrošināšanu ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē sešām
personām.
- Piešķirt siltumnīcu jaunbūvēm adresi - „Loki”.

- Piešķirt atdalāmajai zemes
vienībai jaunu nosaukumu „Krodi” (Cenu pag.).
- Piešķirt atdalāmajai zemes
vienībai jaunu nosaukumu „Gauras” (Salgales pag.).
- Apvienot sešas zemes vienības, piešķirot nosaukumu „Silacīruļi” (Cenu pag.).
- Par PII „Zīlīte” iestādes padomes pārstāvi nozīmēt novada domes sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāju Zeltīti Skrabi.

kabinets. Patlaban tiek īstenota
ideja bijušo veļas māju pārvērst par
sporta halli: „Mūsu iestādi apmeklē
pāri par 100 bērnu, ar vienu zāli ir
par maz. Jaunajā zālē sportosim un
tur arī notiks nodarbības koriģējošā
vingrošanā.”
Nākamvasar ir iecerēts pabeigt
iesākto bērnudārza apkārtnes lab
iekārtošanu. “Tad mums būs seši rotaļu laukumi – katrai grupiņai savs.”
Kā galvenos darbības virzienus
jaunā vadītāja saskata trīs: estētisko
audzināšanu, savstarpējo emocionālo
kontaktu izveidi un dabas materiālu
apguvi, līdzdarbībā iesaistot bērnu
vecākus.

Projekti

Šī gada martā tika iesniegts projekta iesniegums „Teteles parka
labiekārtošana” vietējās rīcības grupas Jelgavas lauku partnerības
„Lielupe” izsludinātajā projektu konkursā. Jūlija beigās saņemts lēmums par projekta apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.
Vecais muižas parks pie Teteles pamatskolas ir interesants gan kā
vēstures, gan kā dabas objekts. Šeit, Lielupes krastā, atrodas muižas
medību tornis, kas savulaik kalpojis apkārtnes novērošanai. Parkā
aug apmēram 20 dažādas koku un krūmu sugas. Daļa no tām Latvijā
savvaļā nav sastopamas. Divi no kokiem oficiāli ir atzīti par dižkokiem. Parkā ligzdo dažādas putnu sugas. Parka galvenie apmeklētāji
ir Teteles pamatskolas audzēkņi, bet to labprāt apmeklē arī vietējie
iedzīvotāji un viesi, priecājoties par skaisto ainavu, taču līdz šim šeit
trūka uzskatāmas informācijas par parku, tā vēsturi, tajā sastopamo
koku un krūmu sugām.
Projektā paredzēts veikt Teteles parka daļas labiekārtošanu. Lai
skaistais Teteles skolas parks kalpotu ne tikai kā vienkārša pastaigu
vieta, bet kā informācijas un izziņas avots gan skolēniem, gan vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, projektā paredzēts veikt daļēju parka
teritorijas labiekārtošanu daļā gar Teteles skolu - atjaunot zālienu
aptuveni 1150 m 2 platībā, ierīkot apstādījumus, atjaunot celiņus
aptuveni 300 m2 platībā uzberot šķembu segumu, veikt parka veco
koku kopšanu, izzāģējot bīstamos zarus, uzstādīt 20 norādes zīmes
pie parka kokiem ar to nosaukumiem, uzstādīt divpusēju informācijas
stendu ar aprakstu par parka un medību torņa vēsturi, parkā sastopamām koku un augu sugām.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 5 481 LVL apjomā, no kurām 4
043 LVL būs Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums. Projekts jāīsteno līdz 2012.gada 1.jūlijam. Septembrī
parakstīts līgums ar SIA „Labietis” par teritorijas labiekārtošanu. Ja
laika apstākļi atļaus, iespējams, darbi tiks pabeigti jau šogad.

Jūnija vidū tika apstiprināts projekts „Ozolnieku novada Garozas pamatskolas teritorijas labiekārtošana”.
Projekts paredz izstrādāt teritorijas ap Garozas skolu labiekārtošanas tehnisko projektu, kā
arī veikt labiekārtošanas darbus atbilstoši izstrādātajam projektam. Projekta īstenošanai ir piešķirts 44 084,31 LVL līdzfinansējums no Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Projekta
īstenošanas termiņš – 2012.gada 1.jūlijs.
Projektā paredzēts veikt teritorijas labiekārtošanas darbus ap skolu - gan atjaunojot esošo
celiņu, stāvlaukuma un svinīgā laukuma segumu,
gan izveidojot jaunus celiņus un rotaļlaukumu
pirmsskolas grupas bērniem. Atsevišķās
zonās tiks ierīkots apgaismojums, tiks veikti
apzaļumošanas darbi, kā arī uzstādīti soliņi un
velosipēdu novietnes.
Garozas skolas teritorija tiek izmantota ne
tikai skolēnu, bet arī vietējo iedzīvotāju vajadzībām – tā ir iecienīta pastaigu vieta, šeit tiek
svinēti svētki un rīkoti pasākumi Garozas ciema
iedzīvotājiem, rīkotas nometnes skolēniem, līdz
ar to projektā paredzētā teritorijas labiekārtošana būs nozīmīgs ieguldījums novada infrastruktūras sakārtošanā un dzīves vides uzlabošanā
vietējiem iedzīvotājiem.
Šobrīd ir noslēgts līgums ar AS „Palast Architekts” par tehniskā projekta izstrādi, labiekārtošanas darbi tiks uzsākti nākamajā pavasarī.
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Iedzīvotāji ir situācijas ķīlnieki
Būvsapulcē 19.oktobrī
piedalījās SIA „Ozolnieku
KSDU” speciālists māju vecākie un iedzīvotāji.
Būvniekus pārstāvēja būvuzraugs
Jānis Graudulis, kas arī sniedza
visplašāko informāciju.
Sapulcē ierasties par nevajadzīgu
uzskatīja SIA „Agro Logistic” un
SIA „Betonprofils” vadība. Īpašnieki abām firmām ir vieni un tie paši,
kaut katrai savs nosaukums.
Iesāktie māju renovācijas darbi ir apturēti. Siltinājumā sūcas
mitrums, logiem nav palodžu, nav
uzliktas notekrenes un ir citas neizdarības. Iedzīvotāju sašutums un
neizpratne ir liela.
Par vairāk nekā 600 tūkst. latu
septiņas ēkas siltināt saistības uzņēmās SIA „Agro Logistic”, divas
– SIA „Betonprofils” par turpat 200
tūkst. latu.
J.Graudulis notiekošā izvērtējumu iesāka ar secinājumu: „Iedzīvotāji ir situācijas ķīlnieki.”
Abas puses – kā darbu pasūtītājs,
tā arī izpildītājs esot apzināti gājis
uz risku.
Lai arī daļa darbu ir pieņemti, tie
vairs neatbilst kvalitātei. Būvnieks
lauzīšot līgumu, arī otra puse nesaskatot iespēju sadarboties.
Saprātīga rīcība būtu būvniekam
un pasūtītājam apsēsties pie viena
galda: kā puses redz situāciju. Vai
būvnieks var veikt ēku iekonservēšanu? Kā ar maksājumiem?

Otrs variants: divu pušu juristu
cīņas, kas nebūtu prāta darbs. Jo
māju iekonservēšana notiktu ātrāk, jo labāk.
J.Graudulis: „Vainīgas ir abas
puses – pašvaldības uzņēmums
cerēja uz finansējumu, būvnieks –
ka atdabūs savu parādnieku naudu
divu miljonu apmērā un pirmo
maksājumu saņems pēc pusotra
mēneša.
Veiktie būvdarbi ir akceptēti par

101 tūkst. latu.
Daļa no veiktā
klimatisko apstākļu ietekmē
ir bojāta. Jāatzīst, ka būvniekam darba kultūra
bija zema.
Iedzīvotāji var būt droši – līguma
laušanas gadījumā ES finansējums
nav apdraudēts.
Jautājums: ja līgumi tiks lauzti,
kas veiks darbus?”

Risinājums – māju konservācija?
Trīs būvniecības speciālistu
viedokļi.
Būvuzraugam Jānim Zarānam
par notiekošo ir savs skatījums:
- Viens no iemesliem – SIA „Ozolnieku KSDU” izvēlējās vienu būvuzņēmēju deviņu māju renovācijai.
Ēku siltināšanas darbi tika uzsākti
vēlu, zinot, ka reizē ar renovāciju
ir jāveic arī apkures un ūdensvada
nomaiņa. Inženiertehniskie darbi
bija jāveic vasarā! Risinājums varēja
būt divējāds – vai nu šos darbus veikt
vienlaicīgi vai inženierkomunikācijas
izbūvēt pirms tam, siltā laikā.
Patlaban darbi ir pārtraukti. Būvniekam ir jānodrošina sienu nosiltinājums, pasargājot tās no nokrišņiem. Iespējams, ka nāksies veikt
māju konservāciju – ja darbi netiks
turpināti.
Konservācijai ir jānodrošina vismaz iepriekšējais ēku stāvoklis,
lai nepasliktinātu ēku tehnisko

stāvokli.
Darbus var veikt arī rudenī un
ziemā, nodrošinot apstākļus, lai varētu uzturēt attiecīgu temperatūras
režīmu, kas ir noteikts būvmateriālu ražotāja materiāla iestrādes
instrukcijā.
Mārtiņš Priednieks, „Ozolnieku
KSDU” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris:
- Būvnieks parakstīja līgumu,
zinot visus nosacījumus. Tos izpildīt
būvniekam nav resursu.
Līgums paredz: ja pusēm rodas
domstarpības par veikto būvdarbu
apjomu un kvalitāti, un netiek veikts
kārtējais ikmēneša maksājums,
izpildītājs nav tiesīgs pārtraukt
būvdarbus, turpina tos atbilstoši
būvdarbu veikšanas kalendārajam
grafikam, finansējot tos no saviem
līdzekļiem.
Kāpēc bija šāda būvnieka izvēle?
Diemžēl uz iepirkumu pieteicās

kāda firma ar sliktu reputāciju, otras
piedāvātā cena neatbilda iepirkuma
nosacījumiem.
Mārtiņš Prīsis, „Zemgales Reģionālā enerģētikas aģentūra” direktors
uzskata, ka būvnieks uzņēmās viņam
nepaceļamas saistības. Bija aprēķins, ka kontā būs pietiekami daudz
naudas, lai veiktu darbus pirmajai
izpildei, iegūstot 300 tūkst. latu.
Reāli ieguldīti tika 150 tūkst. latu, ar
to arī naudas līdzekļi beidzās.
Savukārt pasūtītājs nebija savlaicīgi nokārtojis kredīta piešķiršanu.
Darbus izstrādātajā laika grafikā būvnieks neizpildīja. Komunāldienests,
paļaujoties uz būvnieka iesniegtajiem grafikiem, atslēdza trīs mājas
no siltumpadeves.
Risinājums? M.Prīsis: „Būvniekam un pasūtītājam vienoties par
līguma izbeigšanu vai darbus turpināt, kas, spriežot pēc pieredzētā, ir
stipri apšaubāmi.”

Darba
organizācija
bija zem
katras kritikas!
Ilze Muciniece pārstāv iedzīvotājus Kastaņu ielā 4.
- Pierādījusies taisnība, ka visas
olas nevar likt vienā grozā. Entuziasms, ambīcijas un ilūzijas ir izrādījušās par lielām.
Par māju ir sastādīts akts, tajā
uzskaitīti darbi, kas jāpaveic, lai ēka
neaizietu postā.
Neprofesionālim no malas vērojot būvnieku darba organizāciju ir
radies iespaids, ka tā ir zem katras
kritikas!
Jānis Melderis, Meliorācijas 19
mājas vecākais:
- Visām likstām pamatā saskatu
galveno cēloni – pasūtītāja un būvnieku sasvstarpējās attiecības. Darbi
būtu paveikti, ja pusotru mēnesi
būvnieki būtu strādājuši. Attiecības
starp pasūtītāju un būvnieku nebija
sakārtotas no paša sākuma.
Arī Kastaņu ielas 7 iedzīvotāju
viedoklis līdzīgs: „Mūsu mājā kopš
30.septembra klusums. Ik nedēļu
esam ražošanas sapulcēs – diemžēl
nekas nenotiek!”

Anna Veidemane
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Par privātā biznesa atbalstu
Atbildot uz Ozolnieku novada domes deputātu M.Aināra
un J.Vīganta „OA” augusta
numurā un citos medijos
pausto.
Vispirms par Ozolnieku novada
domes atbalstu privātajam biznesam. Uzbūvējot OZO ledus halli,
ir sakopts piedrazotais Stadiona un
Skolas ielas stūris, radīta iespēja
visiem Ozolnieku iedzīvotājiem
sportot, bet vietējie uzņēmēji( veikali, kafejnīca, uc.) gūst peļņu no
halles apmeklētāju apkalpošanas.
Papildus hallē investētajam, no
SIA „GRB investīcijas” tika prasīti
ieguldījumi - Ls 30000 apmērā
pašvaldībai piederošā sporta centra
ēkā un tai pieguļošajā teritorijā!
Katru gadu pašvaldībai tiek maksāta nomas maksa par zemes izmantošanu un nekustamā īpašuma
nodoklis kopā ap Ls 700, izmantoti
Ozolnieku KSDU sniegtie pakalpo-

jumi par aptuveni Ls 30000 gadā,
segtas pašvaldības sporta centra
izmaksas par vienas garderobes
uzturēšanu (~ Ls 3600 gadā) un
apmaksāts viens tā darbinieks (~
Ls 2400 gadā). Kopš halles atvēršanas tie ir vairāk kā 110 000 latu,
kas tieši ieguldīti pašvaldībā no
maniem uzņēmumiem!
Kādā savā paziņojumā M.Aināra
kungs stāstīja, ka 3 gadu laikā
man esot samaksāti ap Ls 25000
no Ozolnieku domes. Pirmkārt,
tā nauda nekad netika maksāta
man, bet gan par to, ka Ozolnieku
un Sidrabenes hokejisti pavadīja
savu brīvo laiku sportojot, turklāt
prasītā cena bija pašizmaksa. Bet
vietējie bērni par daiļslidošanas
un hokeja nodarbībām maksāja
tikai 45% no pašizmaksas, tādējādi esmu atbalstījis šīs nodarbes
no savas kabatas par apmēram
Ls 8500 gadā jeb ap Ls 25000 no
atvēršanas dienas!

Dome piespiedu
pasākumus
neveica
SIA „G.R.B. Investīcijas”
sniegtais skaidrojums par
ledus halli, tajā ieguldītajām
investīcijām pašvaldībai piederošajā sporta centra ēkā
un tajā piegulošajā teritorijā,
kā arī izmaksām vienas garderobes uzturēšanai neatbilst
tām saistībām, ko SIA „G.R.B.
Investīcijas” kā nomnieks
uzņēmās 2007.gada 9.marta
noslēgtajā līgumā Nr.52 un
2008.gada 29.janvāra noslēgtajā Vienošanās.
Tekstuāli – ir pilnīgi bez juridiskā
pamatojuma gan par ieguldītajām
investīcijām, gan sporta centra
izmaksām par vienas garderobes
uzturēšanu.
Par dzīvojamām mājām Mika
un Kastaņu (posmā līdz Spartaka ielai) ielās.
SIA „G.R.B. Investīcijas” komentāros neatsaucas uz 2003.gada
29.oktobrī noslēgto Nomas līgumu
par zemes „Dārziņi” Ozolnieku
pagastā nomu 3.488 ha platībā ar
aprobežojumiem, viens no tiem
meliorācijas būvju (novadgrāvja)
aizsargjosla 0.500 ha platībā.

2004.gada 11.februārī uz D.Liepiņa
iesnieguma pamata Ozolnieku novada teritorijas plānojuma jautājumos
atbildīgā persona sagatavoja darba
uzdevumu teritorijas detālā plānojuma izstrādāšanai Nr.5, norādot
teritorijas izmantošanas sadaļā paredzēt vaļējā maģistrālā novadgrāvja
rekonstrukciju slēgtā vadā.
2004. gada 13. februārī Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālā
lauksaimniecības pārvalde, pamatojoties uz D.Liepiņa iesniegumu,
izstrādāja tehniskos noteikumus
zemes gabala „Dārziņi” apbūves
detālplāna izstrādei. Noteikumos
iestrādāti nosacījumi, ka koplietošanas novadgrāvi Nr.2 regulāri
jātīra un gar vienu pusi jāsaglabā
ekspluatācijas josla 8m vai jāparedz
slēgtā novadgrāvja ierīkošana.
Minētie dokumenti norāda, ka
Ozolnieku novada dome neveica
nekādus piespiedu pasākumus, lai
D.Liepiņš aizbērtu ūdens novadgrāvi. To D.Liepiņš veica savās interesēs ar nolūku apbūvēt ar dzīvojamām
mājām iznomāto teritoriju.

Tagad par M.Aināra un viņu
atbalstošo deputātu ieguldījumu
OZO ledus hallē un dzīvojamās mājās. Ne halles, ne Mika un Kastaņu
( posms līdz Spartaka ielai) ielas,
ielu apgaismojuma, lietus ūdens
kanalizācijas, gāzes vadu, elektrokabeļu tīkla un telefona līniju un
pašu māju izbūvē nav Ozolnieku
domes deputātu nopelnu! Tas viss
ir izbūvēts par SIA „GRB investīcijas” līdzekļiem, bijušo aizaugušo
dārziņu vietā.
Ozolnieku novada dome regulāri
ir novilcinājusi tās kompetencē
esošu lēmumu pieņemšanu vai uzlikusi papildus apgrūtinājumus, kā,
piemēram, liekot aizbērt centrālo
ūdens novadgrāvi, tā piespiežot
papildus iztērēt ap Ls 100 000.
M.Aināra kunga vadītās domes
„ieguldījums” Ozolnieku infrastruktūrā ir sabrukusī Spartaka
iela pie krustojuma ar Stadiona
ielu un nespēja vairāku gadu ga-

rumā novērst fekāliju tiešu izpludināšanu centrālajā novadgrāvī no
Spartaka ielas māju puses.
Un tagad par J.Vīganta kunga apgalvojumiem. 2010.gada 23.martā
SIA „GRB investīcijas” lūdza lemt
par nodokļa atlaidi OZO ledus
hallei. 2010.gada 27.aprīlī novada
domes sūtītajā vēstulē tika norādīts, ka jautājums tiek atlikts.
2010.gada 11.oktobrī SIA „GRB
investīcijas” lūdza informēt par
lēmuma pieņemšanas termiņiem,
līdz 2010.gada 9.novembrī beidzot
tika daļēji apmierināts lūgums par
NĪN nodokļa samazināšanu. Vai
231 diena tik vienkārša lēmuma
pieņemšanai nav attieksmes izrādīšana no novada domes puses
un uzņēmuma pazemošanās Jūsu
priekšā?
Dainis Liepiņš,
Ozolnieku iedzīvotājs,
Bērzu iela 8

Ja sadarbība ir
vienpusēja

Sporta centra siena ar logiem, pa kuriem neiespīd gaisma – sekas ledus halles
piebūvei. Zaudēta arī izeja uz stadionu.

Ar Daiņa Liepiņa veikto
ledus halles piebūvi sporta
centram radās problēmas.

Piebūvējot halli, tika likvidēta
ieeja uz stadionu, ģērbtuve ir pārbūvēta par ledus halles foajē 1. un
2. stāvā.
Svaru kausos ir likta uzņēmēja
D.Liepiņa darbība un iedzīvotāji,
Genoveva Celma, kuri nodarbojas ar volejbolu (3 grunovada domes juriste pas, pieaugušie un bērni), futbols

(3 grupas), basketbols, trenažieri,
džudo, karatē. Bērnu fiziskās sagatavošanas grupā vien ir 35 bērni.
Pieplusēsim vēl neērtības nometņu
dalībniekiem!
Hokeja halles lietderība nav noliedzama, bet šāda veida vienpusēja
izdevīguma sadarbība – nav pieņemama.
Rolands Baranovskis,
SC direktors

5.lpp.

2011. gada oktobris

Patvaļīga būvniecība
nav pieļaujama!
Uzņēmējs Dainis Liepiņš
saskaņojumu par būvēm šķiro:
ko saskaņot ar novada būvvaldi
un ko ne.

Skaitļi ir
izfantazēti!
Manuprāt, Ozolnieku iedzīvotājs no Bērzu ielas 8 Dainis
Liepiņš savus domrakstus
veido pēc principa „Papīrs
panes visu”.
Uzņēmējam Liepiņam gan vajadzētu zināt, ka ieguldījumi un maksa
par saņemtajiem pakalpojumiem
nav viens un tas pats! Maksa par
pašvaldības un pašvaldības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem neskaitās ieguldījumi.
Minētie skaitļi Daiņa Liepiņa
rakstā ir kārtējā fantazēšana. Tiem
nav nekāda sakara ar realitāti! Tālāki komentāri ir lieki!

Ledus halles rekonstrukcijas tehniskais projekts tika saskaņots.
Saskaņota ir arī Ozo bāra āra terases izbūve. Turpretī jaunizveidotās
ieejas mezgla izbūves un stenda
uzstādīšanas saskaņošanu uzņēmējs
neuzskata par vajadzīgu. Šīs minētās
darbības tiek klasificētas kā patvaļīga
būvniecība.

Benita Janmere,
novada domes
galvenā grāmatvede

Inese Teivāne,
novada būvvaldes vadītāja

Dokumenti apgāž izdomājumus
Jautājumā par aptuveni
100 tūkst. latu ieguldījumu
– kā to apgalvo D.Liepiņa
kungs, lai centrālo novadgrāvi aizstātu ar segto vadu,
novada būvvaldes rīcībā ir
sekojoša informācija.
Pirms tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas SIA „G.R.B. Investīcijas” griezās Lauku atbalsta
dienesta Zemgales reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē ar lū-

gumu izsniegt tehniskos noteikumus.
2004.gada 13.februārī SIA
„G.R.B. Investīcijas” tika izsniegti tehniskie noteikumi Nr. 1-10/72,
kuros (punkts Nr.3) ir sekojošs
teksts: „Saglabāt 8 metru ekspluatācijas joslu vai arī pārbūvēt par
segto novadu Ozolnieku novad
grāvja robežojošo posmu”.
SIA „G.R.B. Investīcijas” tehniskā projekta realizēšanai izvēlējās
tehnisko noteikumu formulējumu

„pārbūvēt par segto novadu”. Tā
rezultātā zemes gabalā „Dārziņi”
iespējamais apbūves laukums palielinājās par aptuveni 2560 kvadrātmetru. Tādējādi tika radīta iespēja
iznomātajā zemes gabalā papildus
uzbūvēt divas līdz trīs ģimeņu
dzīvojamās mājas, jo zemes gabalu
platības šeit ir vidēji 900m2.
Objekta „Grāvja aizstāšana ar
segto vadu” faktiskās izmaksas
sastāda nevis ap 100 tūkst. latu, kā
to cenšas paust D.Liepiņa k-gs, bet

gan 27 tūkst. 741 lats, ko apstiprina
divi dokumenti, kurus pašrocīgi
parakstījis Dainis Liepiņš. Šie dokumenti: „Apliecinājums par būves
gatavību ekspluatācijā” un 2005.
gada 28.decembra akts ar koda
numuru 05000725466 par objekta
„Grāvja aizstāšana ar segto vadu”
pieņemšanu ekspluatācijā.”
Antons Rampāns,
novada būvvaldes
vadītāja vietnieks

Uzņēmējdarbība

Vēlaties adījumu? Kaut ko sašūt?
Latvija kā vienu no prioritātēm ir uzsvērusi nepieciešamību koncentrēties uz
mazajiem un vidējiem ražotājiem.
Ozolniekos, Baltijas Starptautiskās akadēmijas ēkā ir izvietojusies
jauna firma – SIA „LaKo adījumi”.
Faktiski darbnīcā tiek sniegti adīšanas un šūšanas pakalpojumi. Salonā
saimnieko Laura Kovaļenko.
- Kā radās ideja pievērsties
adīšanai?
- Kopš bērnu dienām adīšana ir
mana sirdslieta. Viena vecāmamma
man auž, otra tamborē, bet mamma
šuj. Pati esmu beigusi Rīgas Burdas
skolu.

- Jums šobrīd mugurā ir ļoti
interesants kardigans.
- Protams – pašas adījums! Pasūtījumus pieņemam džemperiem,
vestēm, plecu šallēm – praktiski visam apģērbam. Varu uzadīt kā siltu,
tā arī ažūru, greznu izejamo ģērbu.
Tepat var piemeklēt attiecīgu rotu.
Pievilcīgi ir adījumi no lina. Lielisku
efektu var iegūt, savienojot adījumu
ar šūšanu.
Mūsu „bodītē”, kā mīļi dēvējam
darbnīcu, var salabot valkātu apģērbu, iešūt rāvējslēdzi, saīsināt
vai pagarināt apģērbu u.t.t. Novadā
nezinu nevienu afišētu vietu, kur
to var izdarīt. Agrāk arī es adīju
mājās, bet drīz vien sapratu, ka ir
nepieciešama īpaša vieta, pievilcīga
un ērta klientam.
Sapni par savu uzņēmējdarbību

loloju jau sen, tāpēc Rīgas Finanšu
koledžā apguvu grāmatvedību un
finanses.
- Vilnas daudzveidība paraugos
gana bagātīga...
- Dzijas ir no Itālijas: vilna, kašmirs, angora, mohēra, merīnvilna,
zīda dzija, efektdzija, alpaka dzija.
Ir no kā izvēlēties!
- Kā ar šūšanu?
- Šuvēja ir augsti kvalificēta, diplomēta speciāliste ar 15 gadu darba
stāžu, drīz aizstāvēs savu diplomdarbu kā dizainere.
- Darba laiki?
- Katru dienu no plkst. 10 – 19,
sestdienās no plkst. 10 – 15. Mani
sazvanīt varat pa tālr. 29629773.
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18.novembris – LR proklamēšanas diena

Dzimis valsts
dibināšanas gadā
Latvijas valsts jubileja Birkānu ģimenei ir svētku diena.
Ivara Birkāna liktenis ir
īpašs: viņš nāk no senas dzimtas, kuras saknes ietiecas
19.gs. sākumā. Kurš Ozolnieku novadnieks vēl var dižoties
ar tādu senču mantojumu?
Vēl ir saglabājies Ivara tēva
vectēva celtais nams!
Par savu dzimtu Cenu pagasta iedzīvotājs vēstīs turpmāk.
Šoreiz – kāpēc ģimenē īpašā atcerē ir 1918.gada novembris.
Šogad, kā ik gadu, „Dumpjos”
mastā plīvos valsts karogs.
Šo dienu svinēs Birkānu dzimtas 7.
paaudze, kua joprojām dzīvo sentēvu
celtajā miteklī.
Tikko no bēgļu gaitām pārradusies,
jaunā Emmas un Pētera Birkānu
ģimene 1918.gada 18.novembri sagaidīja ar cerībām. Kā Dieva dāvanu
28.novembrī mani vecāki sagaidīja
sava pirmā dēla piedzimšanu. Nokristīja par Valdi – pārliecībā, ka piepildīsies sapnis par latviešu valdīšanu
savā zemītē (Valdis – valdītājs).
Pašam būt saimniekam savā zemē!
Kvēlu sapņu piepildījums!

Drošībā par nākotni aizvien kuplāka kļuva ģimene „Dumpjos”. Jauno
paaudzi pārstāvēja 6 bērni. Tolaik
lauku sētā valdīja iedibināta kārtība
un darba tikums, bērniem nācās iziet
zemnieka daba skolu – sākot ar ganu
gaitām, pēc tam – lauku darbi, turpinot dzimtas tradīcijas – zemkopību.
Daudz pieredzējusī dzīvojamā māja
ar jaunām glāžu logu acīm liecināja
par saimniecības izaugsmi.
Laikam ejot, izaudzis bija jaunās
valsts vienaudzis – dēls Valdis. Puisis pabeidza vietējo Skuju skolu. No
centīgā jaunekļa tika gaidīts daudz!
Kā jau vecākajam dēlam, viņam
bija paredzēts nākamā „Dumpju”
saimnieka gods. Valdim patiešām
bija gaiša galva un zelta rokas!
Ar savu četru klašu izglītību viņš
izstrādāja ne tikai tam laikam atbilstošu saimniekošanas modeli, bet arī
perspektīvu attīstības projektu. Pēc
kara Valdis mājā ievilka elektrību,
uzmeistaroja radio.
1936.gadā brālis dienēja Jelgavas
kavalēristu rotā – ar piešiem viņš
redzams fotogrāfijā. Kā leģionārs
karu beidza Kurzemes katlā.
Dzīvesbiedre Vera bija uzticības
iemiesojums. Kāzas bija paredzēts

rīkot 1949.gada
Jāņos, taču jau
martā Valdi izsūtīja uz Vorkutu. Savu līgavaini Vera gaidīja
uzticīgi – kaut
arī Valdis bija
notiesāts uz 25
gadiem bez apžēlošanas.
Nomira Staļins. Abu tikšanās notika jau
pēc 5 gadiem.
Ģimenē izauga meitas Ligita un Aija.
Meita Ligita
atceras: „Mūsu
tēvs bija ļoti
akurāts, kārtīgs. Pat rok- Valdis - dižkareivis kavalērista formā
raksts viņam bija
kaligrāfisks! Tēvam padevās ikviens cēju elitē.
darbiņš, pie kā ķērās klāt.
Tāds īsumā ir dzīves stāsts par
Ģimenē strīdus nepazinām, bijām vienu no sešiem bērniem. Spilgti,
priecīgi, savā starpā izpalīdzīgi.”
pārdzīvojumiem bagāti tie bijuši
Viņa gara spēks un izturība bija tik ikvienam no mums.
liela, ka sociālisma laikā viņš iekļuva
slavenajā Latvijas PSR motobrauIvars Birkāns

Sports

Paši spēcīgākie vīri – Ozolniekos!
Šī sacensību sezona „Ozola”
virves vilcējiem ir noslēgusies
ar īpaši augstiem rezultātiem.
Valstī esam paši spēcīgākie!
Lielākais mūsu sasniegums – divkāršs Latvijas čempiona gods kā svaru klasē līdz 720 kilogramiem, tā arī
svaru klasē līdz 680 kilogramiem.
Latvijas kauss ir izcīnīts 560 kilogramu svaru kategorijā.
Čempiona titulu 720 kilogramu
svara klasē nodrošināja: Andris Sarģelis, Egīls Gūtmanis, Valdis Kaktiņš,
Mārtiņš Zitāns, Normunds Sergejevs,
Māris Kunkulbergs, Oskars Oļševskis,
Aleksandrs Verškovs, Raitis Krievs.
Līdz 680 kilogramiem svara klasē
uzvaru kaldināja arī Māris Sirmais, Viktors Potikaņenko un Jānis Ašmanis.
Mūsu kluba pastāvēšanas vēsturē
tas ir pats lielākais sasniegums Latvijas mērogā!
2008. gadā Pasaules čempionātā

klubu vērtējumā kļuvām par vicečempioniem.
Iepriecinošs bija arī aizvadītais
gads – ieguvām Latvijas čempiona
titulu. 720 kilogramu svara klasē.
Pasaules čempionātā Dienvidāfrikā
bijām piektie.
Ilgus gadus Latvijā bijām „mūžīgie
otrie”, vietu uz augstākā pjedestāla
atdodot ventiņiem. Tagad beidzot viņi
ir apsteigti!
Panākumu pamatā ir komandas
gars: saliedētība, izpratne par nepieciešamību pilnveidoties taktikā, kā arī
spēka un izturības treniņi.
Mūsu vīri virvi vilka atbildīgos brīžos, pat neskatoties uz traumām.
Protams, vienmēr gaidīti ir jauni spēki, kuri vēlētos sevi parādīt šajā skatītājiem tik intriģējošā sporta veidā.
Uzvaras garša ir varen suģestējoša!
To novēlam izbaudīt daudziem.
Normunds Sergejevs
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Es ar bērnību te tiekos
ceļa galā Ozolniekos
165 gadus ilgs ir Ozolnieku
vidusskolas tapšanas ceļš.
Laikmetu griežos ir mainījies
Ozolnieku izglītības iestādes iekšējais saturs un ārējais skolas veidols,
nemainīgs palicis mērķis – izglītot
tautu.
Sniegt gara gaismu bērniem – ar
šādu domu 1846. gadā tika dibināta
Ozolmuižas skola.
1926. gadā izglītības laukā pavērās
plašākas iespējas – izvēle apmeklēt
četrgadīgo pamatskolu vai Ozolnieku Skuju pamatskolu.
1990. gadā Ozolnieku vidusskola pirmo reizi dzīvē izvadīja
vidusskolas absolventus, taču kopš
trīsdesmitajiem gadiem notikusi
nemitīga skolas izaugsme. Pēckara
laikā – septiņu klašu skola, pēc tam
– astoņu, vēlāk – deviņu.
Īpaši iezīmīgs skolas vēsturē ir
1987. gads, kad uzcēla jauno vidusskolas ēku.
Mācību procesa pilnveide allaž
bagātinājusies ar novitātēm, radošu
aktivitāti.
Laika griežu tvērumā tika atzīmēta skolas jubileja: ar koka stādīšanu
rītdienai, vēsturisku atskatu un skolas šodienas dzīves daudzveidību.
Drīz vien zarus pletīs liepa, kuru
svētku dienā rokrokā stādīja bijušie skolas direktori un direktoru
vietnieki.
Paliekoša vērtība ir skolas muzejs, kas durvis vēra tieši jubilejas
dienā.
Muzeju izveidojusi skolotāja Maija
Kārkliņa ar savu kolēģu un bijušo
pedagogu un beidzēju atbalstu. Plašais foto klāsts ataino skolas vēsturi,
taču iecerēs ir muzejā rīkot klases
stundas, ievadīt darbā jaunus skolotājus – veidot „dzīvu” muzeju.
Par nesavtīgo palīdzību M.Kārkliņa
vislielāko pateicību veltīja ilggadējai
skolas direktorei Ilonai Švarckopfai
un viņas vietniecei Birutai Bērtulsonei.
Daudz absolventu kavējās pie
leģendārā skolotāja, kvēla Latvijas
patriota Vladislava Stafecka darbības
atainojuma – visdažādāko aktivitāšu
pioniera. Ilgars Pušinskis: „Viņš
bija pirmais zemessardzes kustības Latvijā un jaunsargu tradīciju
iesācējs.”
Birutas Akermanes (Ulmanes),
1952.gada absolventes iespaidi:
„Skola ir pārvērtusies līdz nepazīšanai. Īsti moderna! Mēs klasē bijām 9
meitenes un 2 zēni. Skolu beidzot,
kārtojām 10 eksāmenus.”

Vizma Neiparte (Audriņa) arī
skolu beidza 1952.gadā. Izskolojās
par automātisko elektro sakaru speciālisti, taču atmiņas ir par draiskām
izdarībām: „Dzīvojām internātā.
Zēni mūs meitenes, kaitināja. Izlēmām atriebties. Uzbrukumam
gatavojāmies naktskreklos, skaļi
ķiķinot. Netālu direktora Lakstiņa
dzīvoklis – kņadu nevar nesadzirdēt! Mūsu ieceres beidzās ar to, ka
gaitenī visas naktskreklos stāvējām
rindiņā, bet zēni lūrēja un no sirds
uzjautrinājās.”
Jautri atgadījumi, aplūkojot attēlus, izskanēja bieži. Kas gan bez tā
būtu skolas gadi?
Viesu grāmatā krājās ieraksti.
Viens no tiem: „Šī skola bij’ kā gaismas stars mums visiem.”
Skolas direktore Klāra Stepanova
atgādināja laiku no spalvas, mērktas
tintes pudelītē, līdz datorrakstam
un interaktīvai tāfelei. Nemainīgi
paliekošs ir nesavtīgi sniegtais, par
ko paldies tika izsacīts bijušajiem
skolotājiem un skolas kolektīvam.
Gaišā pacilātībā izskanēja lielisks
koncerts – dziesmas, dejas un uzvedums.
Īpaši emocionāli brīži katram sko-

las beidzējam bija
tikšanās klasēs ar
klases biedriem
un skolotājiem.
Būt savējam starp
savējiem... Arī tā
ir laimes apziņa.
Anna
Veidemane
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Mīļi sveicam novembra jubilārus!

Piedalīsimies fotokonkursā!

Katrs cilvēks,
tik jauns vai vecs
cik dziļi saknes,
cik zaļi
laksti.
Raisa Kotikova
Garri Cimmerlings
Aina Melne
Jānis Spilva
Monika Beļinska
Aleksandra Šubina

Ozolnieku tautas nams sadarbībā ar biedrību „FotoOzo”
aicina piedalīties foto konkursā „Mans Ozolnieku novads”.
Konkursā var piedalīties ikviens interesents
bez vecuma un nodarbošanās ierobežojuma. (Nolikumu skatīt www.ozolnieki.lv). Bildes elektroniski sūtīt uz
fotozo@inbox.lv līdz 15. janvārim.
Pēc konkursa darbu iesniedzējiem būs iespēja darboties
tautas nama foto studijā. Konkursa labāko darbu autori katrā
vecuma grupā saņems veicināšanas un simpātiju balvas!

Salgales pagastā
Ruta Maskovska
Spodrīte Vazne – 90
Novada dome

Ozolnieku tautas nams
ielūdz novembrī:
1.11. plkst.19 Sandras Strēles lekciju cikla
„Gaismas stāsti” (8 nodarbības) pirmā tikšanās
„Cilvēka dzīves ceļš”.
Turpmāk lekciju tēmas: Gaisma cilvēkā. Atver savu sirdi. Divējādā
pasaule. Konflikts. Prieks. Meditācija. Brīvība. (Ceļš – kā tu pa to ej.
Pašizziņa. Iekšējais, ārējais cilvēks. Vērtību sistēma. Praktiskā daļa –
meditācija, ieskats latviešu tautas dzīvesziņā. Māksliniece un lektore
aicina kopā meklēt, atrast un piedzīvot, un mācīties saprast, par ko stāsta
latviešu tautas dzīvesziņa? Es pasaulē - pasaule manī, prieks – bēdas,
radošs – ārdošs, mīlestības ceļš – baiļu ceļš… Kā dzīvot, lai dzīvotu
laimīgi? Kas notiek? Ko darīt…?).
Dalības maksa: Ls 4 (pieteikšanās līdz 31. oktobrim pa tālr:
26525350).


5.11. plkst.11 – 15 Mārtiņdienas jampadracis!
- No plkst. 11 – 15 tirdziņš, vizināšanās ar ponijiem!
- Plkst. 11 – 12 Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
- Plkst. 12 Liepājas Ceļojošā leļļu teātra „Maska” izrāde „Kliņģerīša
piedzīvojums vai, kā rūķis draugus atrada…” un rotaļas kopā ar Rūķu
draugiem!
- Plkst. 13 Gardās viras baudīšana.
- Plkst. 11 – 14 radošās darbnīcas bērniem. Ieeja: brīva.
- Plkst. 14 Dzintars Čīča un Kaspars Antess koncertprogrammā
„ATKAL KOPĀ”.
Ieeja: Ls 2,50, Ls 2,00 (Biļešu iepriekšpārdošana.).


18. 11. plkst.17 valsts svētku sarīkojums „Pieskaries zemei…”.
Piedalās vokāli instrumentālais ansamblis „Rūta”, Ozolnieku novada
amatierteātra aktieri. Ieeja: brīva.
Plkst.21 svētku balle ar grupu „Deficīts” un Dināru Stundiņu.
Ieeja: Ls 3. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana pa
tālr: 26525350, 63050144).


20.11. plkst.18 romantiska spēlfilma „Es mīlu Tevi, Rīga”.
Režisors: Pāvels Gumennikovs. Ieeja: Ls 2 (pensionāriem, skolēniem
Ls 1).


24.11. plkst.19 Ozolnieku novada amatierteātra satīriska kriminālkomēdija Robērs Tomā „Astoņas mīlošas sievietes”.
Režisore Dace Vilne. Izrāde kamerzālē, vietu skaits ierobežots (biļešu
iepriekšpārdošana). Ieeja: Ls 2 (pensionāriem, skolēniem Ls 1).


TURPMĀK KATRA MĒNEŠA CETURTĀ CETURTDIENA –
AMATIERTEĀTRA IZRĀŽU DIENA!
26.11. plkst.12 bērnu un jauniešu muzikālā teātra „Nianse”
pirmizrāde pirmskolas vecuma bērniem I. Lipska „Krāsainie
sapnīši”. Ieeja: Ls 1.
Plkst. 17 pirmizrāde skolas vecuma bērniem I. Lipska „Pūti, pūti
ziemelīti, jeb diena bez elektrības”. (Neiesakām cilvēkiem ar vāju nervu
sistēmu.) Ieeja: Ls 1.


Info: www.ozolnieki.lv, tautasnams@ozolnieki.lv,
tālr: 63050144; 26525350. Biļešu iegāde
Ozolnieku Tautas namā P, O, T, C. 10.00 – 20.00)

Aizsaulē aizgājuši:
Andrejs Avins (1991)
Grigorijs Čeremnihs (1960)
Filips Dudkins (1927)
Jevgenijs Igaunis (1924)
Dzintars Kalve (1961)

Skaidrīte Pliska (1949)
Jevdokija Rutkovska (1921)

Tālr. 26525350, e-pasts: tautasnams@ozolnieki.lv

30.10. plkst.17 draudzības sadancis. Piedalās M. Skrindas vadītie deju kolektīvi - senioru deju kopa “Ozolnieki” un
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Laipa”, I. Kalniņas vadītie
“Linedance” deju studenti un A. Ekmaņa sporta deju kursu
audzēkņi. Ieeja bez maksas.
5.11. plkst.16 Jūrmalas teātris ar komēdiju divos cēlienos “Skopulis”. Režisors Aigars Balulis.
Ieeja Ls 2.
18.11. plkst.14 Latvijas valsts svētkiem veltīts koncerts.
Muzicēs grupa “FORTIS”, klātesošos uzrunās aktieri - Ivars
Pirvics un Baiba Zaķevica. Ieeja bez maksas.

Pasākumi Salgales pagastā
• 11.11. plkst.16.30 Garozā Lāčplēša dienas svinīgs
pasākums pie Vareļu pieminekļa.
• 17.11. plkst.20 Latvijas Republikas proklamēšanas
93. gadadienai veltīts pasākums. Svētku koncerts. Ballē
spēlēs grupa: “Deserts”. Pasākums pie klātiem galdiņiem.
Dalības maksa Ls 3.50. Ar savu groziņu par brīvu. Darbosies bufete. Lūdzu iepriekš pieteikties līdz 14.novembrim.
Tel.29109265, Anda
• 18.11. plkst.11 jauktā kora “Svīri“ koncerts Salgales
baznīcā.
• 18.11. plkst.19 no Emburgas un plkst.19.10 no
Garozas tiek organizēts brauciens uz svētku salūtu
Jelgavā.
• 10.11. no plkst.14 līdz 17 Garozā pakalpojumu centrā
“Eži“ 2.stāvā Mārtiņdienas rudenīgo salātu degustācijas bāriņš, kurā aicinām piedalīties ar saviem salātiem.
Labāko salātu autorus apbalvos.
• 26.11. plkst.19 brauciens uz Nacionālā teātra izrādi
- dziesmu spēli “Tikai tā“. Biļešu cenas - Ls 6. Pieteikties
un samaksāt līdz 5.novembrim.
• 2.12. plkst.19 brauciens uz Dailes teātra izrādi, komēdiju “Primadonnas“. Biļešu cenas - Ls 4 un
Ls 4.80. Pieteikties un samaksāt līdz 15.novembrim.

Ozolnieku novada sociālais
dienests informē, ka AS
„Latvenergo” turpinās sociālā
atbalsta kampaņu, t.i., 500 kWh
elektrības karšu dalīšanu. Kartes varēs saņemt Ozolnieku
novada sociālajā dienestā sākot
ar 2011.gada novembri sekojošas klientu grupas:
- Trūcīgās ģimenes ar bērniem,
kas nav saņēmušas elektrības
norēķinu kartes 2011.gadā;
- Ģimenes ar bērniem invalīdiem;
- Ģimenes ar audžubērniem un
aizbildnībā esošiem bērniem;
- Daudzbērnu ģimenes, kas
nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam.
Akcijas termiņš 2013.gada
31.marts. Kartes nomināls summa LVL, nevis kWh, t.i.,
Ls 53,70. Ar norēķinu karti
var segt elektrības parādu.
Dāvinājuma akcijas ietvaros 1
mājsaimniecība/ģimene karti
var saņemt 1 reizi.
Lai saņemtu karti, klients
līdzi ņem:
- personu apliecinošu dokumentu;
- statusa apliecinājumu (trūcīgas ģimenes/ personas izziņu,
bērna invaliditātes apliecībuģimenēm ar bērnu invalīdu,
bērnu dzimšanas apliecībasdaudzbērnu ģimenēm);
- elektroenerģijas piegādes
līgums- var būt noslēgts ar
apsaimniekotāju vai citu privātpersonu.

Vēl var saņemt
pārtikas pakas
Trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes, kuras par tādām ir
atzinis Ozolnieku novada sociālais dienests un izdevis attiecīgu
izziņu, joprojām reizi mēnesī var
saņemt pārtikas pakas. Pakas
var saņemt, līdzi ņemot izziņu
(oriģinālu):
- Ozolnieku novada domē Stadiona ielā 10, pirmdienās no plkst. 8
-17 un ceturtdienās no 9 -17;
- Ānē, kultūras namā katra
mēneša pirmajā ceturtdienā
(3.11.2011., 1.12.2011) no plkst.
14 -15;
- Garozā „Ežos”- ceturtdienās
no plkst. 9 -12;
- Emburgā pakalpojumu centrā- pirmdienās no plkst. 8 -17,
ceturtdienās no plkst. 9 -17.

Dažnedažādu
lietu tirdziņš
bērnu drēbes, rokdarbi,
dažādas citas lietas...

Tel. informācijai: 29109265, Anda

4.decembrī notiks suņu un kaķu izbraukuma vakcinācijas tūre Cenu un Ozolnieku pagastu teritorijā:
10 - 10:30 Dalbē pie sludinājumu dēļa, no plkst. 11 - mājas
vizītes pārējā teritorijā.
Uz mājas vizītēm pieteikties līdz 3.decembrim pie pagasta
vetārstes Marinas Mihailovas pa tālruni 26323043. Tūres
laikā būs pieejamas trakumsērgas un kompleksās vakcīnas,
attārpošanas tabletes.
Marina Mihailova,
veterinārā ārste

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

Turpinās sociālā
atbalsta kampaņa

Laipni aicināti BRAC „Zaļais
ābolītis” telpās Ozolniekos,
Dižozolu ielā 18
12.11.2011.
• Ja ir kas lieks – nākam
tirgoties!
• Ja ir kas vajadzīgs –
nākam pirkt!
• Var arī mainīties!
Stenda vietas nauda 1 Ls.
Pieteikties pa tel.
Baibai 29938001,
Antrai 22069383 vai
info@zalaisabolitis.lv

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

