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Talkosim vienlaicīgi no plkst.9 – 15, pul-
cēšanās talkas vietās no plkst.8.45

Sniegam nokūstot novadā ne vienā vien vietā 
atsedzas vides piemēslojums, īpaši gar Rīgas 
šosejmalu, novada teritorijā posmā no Ozolnie-
kiem līdz Skuju pārbrauktuvei. Talciniekiem ir 
lietderīgi ielūkoties tuvējā mežmalā, pārskatīt 
iebraucamos ceļus un mājas apkaimi.

Kā katru gadu, stādīsim arī kociņus – Upes ielā 
tiks turpināta alejas izveide.

Ja mājas vai īpašums atrodas Iecavas upes 
krastā, ieteicams pārlūkot piegulošo teritoriju. 

Iepriecina, ka sabiedrība kļūst apzinīgāka, 
vide tiek mazāk piesārņota, taču līdz galvena-
jam mērķim – Latvija 2018.gadā tīrākā valsts 
pasaulē – vēl daudz darāmā.

Tiekamies talkā!

Lielā talka šopavasar  notiks 20.aprīlī visā Latvijā, tās vadmotīvs – Tīra Latvija sākas Tavā galvā!

InfORmācIJa:

Tel. 26132486,
e-pasts: aivars.strods@ozolnieki.lv 
vai www.ozolnieki.lv

Cienījamie novada iedzīvotāji!
Pateicos iedzīvotājiem un deputātiem par uzticību 

un kopīgu darbu 24 gadu garumā.
Pašvaldību vēlēšanās š.g. 1.jūnijā nekandidēšu.
Jaunajam novada deputātu sasaukumam novēlu veiksmi, 

strādājot iedzīvotāju un novada labā.

Māris Ainārs,
novada domes priekšsēdētājs

30.aprīlī plkst.12 Jelgavas novada pašvaldības zālē Jelgavā,
Pasta ielā 37 černobiļiešu saiets.

aicināti piedalīties visi Ozolnieku novada Černobiļas aES avārijas  
seku likvidācijas dalībnieki.

Pieteikties līdz 20.aprīlim novada sociālajā dienestā pie Zeltītes 
Skrabes pa tel. 63084716, 29289054.

Černobiļieši,  
tiksimies saietā!

Lieldienu 
  raibumi 
 novadâ

Aivars Strods, talkas koordinators

Plašāk – 4.lpp
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Nolēma:
- apstiprināt novada izglītības 

iestāžu izdevumu tāmi.
- Organizēt licencēto makšķe-

rēšanu Lielupē, mūsā un mēme-
lē.

- anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- apstiprināt zemes ierīcības 

projektus.
- mainīt lietošanas mērķi ze-

mes vienībām.
- apvienot nekustamus īpašu-

mus.
- Zemes vienībai ar nosaukumu 

„Vecšvāgari”, Salgales pagasts, 

mainīt nosaukumu un piešķirt 
adresi „mežotņi”.

- Piešķirt zemes vienībai adresi 
Liepu iela 3, Emburga, Salgales 
pagasts.

- Izmaksāt pabalstu sakarā ar 
nenodrošināšanu ar vietu pirms-
skolas izglītības iestādē 7 perso-
nām.

- atbalstīt novada sportista 
piedalīšanos Pasaules skolēnu 
čempionātā orientēšanās sportā 
Portugālē. 

- apstiprināt novada pašvaldī-
bas štatu sarakstu 2013.gadam.

Novada domes 
februāra sēdē

Valsts policijas Zemgales 
reģiona (VP ZR) Jelgavas ie-
cirkņa policija, iepazinusi Talsu 
kolēģu pieredzi, pievērsusies 
jaunām aktivitātēm.

Valsts policiju un pašvaldības polici-
ju vieno kopīgi mērķi -  izglītot sabied-
rību un rūpēties par tās drošību.

Kā labāk izvērst komunikāciju ar 
iedzīvotājiem, izzināt viņu viedokļus, 
ieteikumus?

nolūkā uzlabot saskarsmi ar ie-
dzīvotājiem ir tapis plašs pasākumu 
plāns, ko ciešā sadarbībā īstenos Jel-
gavas pilsētas,  Ozolnieku un Jelgavas 
novadu domes, Valsts un Pašvaldības 
policija.

Viens no informatīviem pasāku-
miem – anketēšana.

Visā drīzumā Ozolnieku novada 
iedzīvotājiem tiks piedāvātas anketas, 
lai izsacītu savu viedokli dažādos 
jautājumos, piemēram, cik droša 
ir dzīvesvieta? Kur apkaimē ir vis-
drošāk un kur visnedrošāk? Dienā? 
naktī? Kā vērtējat īpašumu drošību? 
Sabiedrisko kārtību?

Policija – jūsu drošībai

VP ZR Jelgavas iecirkņa priekšniece 
Tatjana Flandere iepazīstina mediju 
pārstāvjus ar jaunām iniciatīvām

Drošu vidi var radīt iedzīvotāju uzti-
cēšanās likumsargiem, bet iedzīvotā-
jiem – būt ieinteresētiem sadarbībā.

Anna Veidemane

Pagājušajā gadā pašvaldības 
organizētā projektu konkursa 
„Es zinu, varu un daru” pie-
redze pierādīja, ka Ozolnieku 
novada iedzīvotāju interese un 
atsaucība ir liela, tāpēc šogad 
18.martā tiek izsludināts jauns 
projektu konkurss.

Projekti jāiesniedz līdz 30.aprīlim.
Tāpat kā iepriekšējā gadā – konkursā 
var pieteikties novada iedzīvotāji, 
neformālas iedzīvotāju grupas un 
novadā reģistrētas biedrības. 

Konkursa mērķis ir iesaistīt iedzī-
votājus līdzdarboties dzīves vides 
un kvalitātes uzlabošanā Ozolnieku 
novadā, kā konkursa prioritātes izvir-
zītas: kopīgās dzīves telpas labiekār-
tošana, sporta un kultūras tradīciju 
saglabāšana un attīstība, iedzīvotāju 
interešu izglītības veicināšana. 

Vērtējot iesniegtos projektus, 
šogad augstāks novērtējums būs 
tiem iesniegumiem, kuru īstenošanā 
paredzēts iesaistīt pēc iespējas vairāk 
iedzīvotāju un ieguldīt pašu darbu. Jau 
iepriekšējā konkursā netrūka pozitī-
vu piemēru – par projektā piešķirto 
finansējumu, iegādājoties materiālus, 
pašu spēkiem tika atjaunots bērnu 
rotaļlaukums Parka ielas 3 pagalmā 

Ozolniekos. Iegādājoties inventāru, 
uzstādīts vingrošanas komplekss 
bērniem Skolas ielas 11 un 13 māju 
iekšpagalmā. Izmantojot projektā 
iegādāto inventāru, skrējēju klubs 
„Ozolnieki” organizēja skriešanas 
sacensības, izveidojot jaunas disciplī-
nas, u.c.. Lai rosinātu līdzīgas idejas, 
konkursa nolikumā ir minēti arī citi 
iespējamie piemēri.

Projektu konkursu finansē pašval-
dība, vienam projektam iespējams 
saņemt līdz 500 LVL līdzfinansēju-
mu. Viens projektu iesniedzējs var 
iesniegt ne vairāk kā trīs projektus. 

Paredzams, ka rudenī tiks izsludi-
nāts vēl viens projektu konkurss. Šī 
konkursa nolikums un iesnieguma 
veidlapa atrodama novada mājas lapā 
www.ozolnieki.lv sadaļā „Sabiedrī-
ba”. Jautājumus var uzdot, zvanot 
pa tālruni  66047857 vai rakstot uz 
antra.poseika@ozolnieki.lv.  

Iesniegtos projektu pieteikumus 
pašvaldība izvērtēs divu nedēļu 
laikā, pēc tam atbalstīto projektu 
iesniedzēji tiks uzaicināti noslēgt 
līgumus. Projekti jāīsteno līdz 2013.
gada 31.jūlijam. 

Antra Pošeika,
projektu koordinatore

Piedalīsimies konkursā 
„Es zinu, varu un daru”!

Renovācijas darbiem noslē-
dzoties, tiek rīkotas iknedēļas 
māju iedzīvotāju kopsapul-
ces. 

Sapulču mērķis ir sniegt Ozolnieku 
iedzīvotājiem atskaiti par padarī-
tajiem darbiem apsaimniekošanas 
jomā iepriekšējā gadā, vienoties 
par apsaimniekošanas maksu un 
galvenajiem veicamajiem darbiem 
nākamgad, tāpat informējam par 

energoefektivitātes pasākumiem 
un sniedzam atbildes uz iedzīvotāju 
interesējošiem jautājumiem. 

Sapulces  jau ir notikušas 15 
apsaimniekošanā esošo māju iedzī-
votājiem, tās notiks katru nedēļu.  
Par sapulču norisi tiks izvietoti 
paziņojumi. māju iedzīvotāji ir laipni 
lūgti piedalīties sapulcēs un uzdot 
sev interesējošus jautājumus. 

SIA „Ozolnieku KSDU”

Iedzīvotājus 
turpinām informēt 

AS „Latvenergo” sociālā atbalsta kampaņas 2.posma dāvinājuma 
kartes var saņemt novada sociālajā dienestā Ozolniekos 
pirmdienās no plkst. 8-17
ceturtdienās no plkst. 9-19

Spēkā stājušās izmaiņas AS 
„Latvenergo” sociālā atbalsta 
kampaņas 2.posma dāvinā-
jumā.

Dāvanu kartes tiks izsniegtas maz-
aizsargātām ģimenēm ar bērniem, 
un tās ir:

1) Ģimenes, kurās ir bērni, kas
slimo ar celiakiju; ģimenes ar jaun-
dzimušajiem (bērni, kas dzimuši, 
sākot ar 2013.gada 1.janvāri); Černo-
biļas aES avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni; 

nepilnās ģimenes, kurās zaudēts 
kāds no apgādniekiem vai viens 
no vecākiem audzina bērnu viens; 
ģimenes ar bērniem, kurās kāds no 
vecākiem ir invalīds.

2) Pēc 2013.gada 1.aprīļa atkārtoti
karti varēs saņemt tikai daudzbērnu 
ģimenes (t.i. daudzbērnu ģimenes, 
kas jau ir saņēmušas vienu Dāvanu 
karti, varēs saņemt otru karti).

Kampaņas beigu termiņš ir 2013.
gada 31.decembris.

Novada sociālais dienests

Būtiskas izmaiņas  
„Latvenergo” dāvinājumā

Izmaiņas iedzīvotāju pieņemšanā
No 1.aprīļa izmainīti novada Pašvaldības policijas 
iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Ozolniekos, Brankās, Ānē 
pirmdienās no plkst. 8-11, 
ceturtdienās no plkst. 15-19

Garozā 
pirmdienās no plkst. 9-11

Emburgā
ceturtdienās no plkst. 15-19
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Komunāldienests

Ozolnieku novada iedzīvotā-
jus pēdējo nedēļu laikā uztrauc 
jautājums par ūdens periodis-
ku neesamību un ūdens zemo 
spiedienu. SIA ”Ozolnieku 
KSDU” sniedz atbildes par 
ūdens traucējumiem un par 
turpmāko ūdenssaimniecības 
attīstību Ozolnieku novadā.

SIA „Ozolnieku KSDU” ūdens-
saimniecības nozares inženiertīklu 
tehniķis Konstantīns folomejevs par 
esošo situāciju:

– Ūdens padeves bojājuma iemesls
ir atklāts, un, kā izrādās, problēmai 
ir pasena vēsture...

Sākotnēji Ozolnieku pagastā (cen-
tra daļā) bija četri artēziskie urbumi, 
kas nodrošināja ūdensapgādi minē-
tajā teritorijā. Pirms pāris gadiem 
vienu no tiem (bijušās rūpnīcas 
teritorijā) piespieda slēgt LR Vides 
pārvalde sakarā ar aizdomām par 
ķīmisko piesārņojumu. Līdz ar to, lai 
gan Ozolniekos ir tapuši jauni objek-
ti: daudzdzīvokļu māja „Zaļais nams”, 
privātmājas Mika un Viktorijas ielās, 

bērnudārzs „Pūcīte”, domes ēkas 
otrais stāvs, centra daļa bija palikusi 
ar trim artēziskajiem urbumiem. 

2012.gada nogalē saņēmām regu-
lāru informāciju, ka Saules un Rīgas 
ielas namos parādās ievērojami 
sliktākas kvalitātes ūdens un arī 
māju ūdens ievadu filtri pildījās ar 
smilšu maisījumu. Noskaidrojās, ka 
artēziskā urbuma limits ir izsmelts 
un sūknis kopā ar ūdeni sāk pumpēt 
smiltis. Tika pieņemts lēmums slēgt 
šo artēzisko urbumu, tādejādi no 
sākotnējiem četriem urbumiem pat-
laban strādā divi. Jāatzīst, ka slēgtie 
urbumi bija mazākjaudīgie, bet šobrīd 
strādājošajiem urbumiem jauda ir 
pietiekami liela, lai nodrošinātu pie-
tiekamu spiedienu visiem klientiem. 
Brīdī, kad nebija ūdens Ozolniekos, 
viena urbuma sūknim bija radušās 
tehniskas problēmas, kas atkārtojās 
trīs rītus pēc kārtas. Šobrīd situācija 
ir normalizējusies, jo abos urbumos 
ir ievietoti jaudīgāki sūkņi, kam va-
jadzētu nodrošināt regulāru ūdens 
padevi līdz jaunā artēziskā urbuma 
izveidei Kohēzijas fonda līdzfinan-

sētajā projektā „Ūdenssaimniecības 
attīstība Ozolnieku novadā Ozolnieku 
ciemā”. 

Ir izstrādāti un saskaņoti tehnis-
kie projekti ŪAS (ūdens attīrīšanas 
stacija), NAI (notekūdeņu attīrīša-
nas iekārta) un kopējo Ozolnieku 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijām. Šo projektu ietva-
ros tiks izbūvēts jauns artēziskais 
urbums, rekonstruēts esošais, kā 
arī izbūvēta jauna ŪAS. Tiks pārbū-
vētas un izbūvētas jaunas kanalizā-
cijas sūkņu stacijas, kā arī izbūvētas 
jaunas NAI. Projekta īstenošanas 
rezultātā uzlabosies ūdens kvalitāte, 
paaugstināsies ūdensapgādes darba 
spiediens. Veicot jaunu ūdensapgā-
des tīklu nomaiņu samazināsies avā-
rijas situācijas, kā arī ūdens zudumu 
un nelegālo pieslēgumu problēma 
tiks ievērojami samazināta. 

Projektēšanas darbi ir pabeigti un 
ir uzsākta būvdarbu veikšana gan 
ŪAS, gan NAI projekta daļās novadā. 
Aktīvi noris iepirkums tīklu izbūves 
projekta būvnieka noskaidrošanai, 
kas noslēgsies 8.aprīlī. Plānots, ka 

pēc iepirkuma konkursa izvērtēšanas 
un līguma noslēgšanas ar izvēlēto 
pretendentu tiks uzsākti būvniecības 
darbi, kam vajadzētu noslēgties līdz 
šā gada beigām. Minētā projekta ie-
tvaros tiks izbūvēti tikai maģistrālie 
ūdens un sadzīves kanalizācijas tīkli, 
tāpat šobrīd SIA „Ozolnieku KSDU” 
un Ozolnieku novada dome prioritārā 
secībā atkarībā no esošo tīklu stāvok-
ļa sagatavo priekšlikumu par ūdens 
un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi 
pārējās pagasta ielās. Plānots, ka 
šiem darbiem vajadzētu noslēgties 
turpmāko piecu gadu laikā.

SIA „Ozolnieku KSDU” strādā pie 
ūdens un sadzīves kanalizācijas tari-
fa, kas šobrīd ir viens no zemākajiem 
valstī,  plānots, ka gada otrajā pusē 
tas tiks palielināts.  

SIA „Ozolnieku KSDU” cenšas 
veikt visus iespējamos pasākumus, 
lai uzlabotu ūdens piegādes kvalitāti, 
tāpēc atvainojamies novada iedzīvo-
tājiem par sagādātajām neērtībām 
ūdens problēmu dēļ un ceram uz sa-
pratni un atbalstu ūdenssaimniecības 
attīstības darbu veikšanas procesā.

novadā ūdenspiegāde uzlabosies

Sarmīte:
- Secinājumus veidot pagai-
dām vēl neuzņemos, kaut 
gan esmu informēta par 
dažādiem viedokļiem. Vēl ir 
laiks domāt.

vai Latvijā jāievieš eiro?  

Kaspars:
- Latvijā vajag eiro, tas uz-
labos valsts ekonomisko 
situāciju. ceļojot nenāksies 
mainīt valūtu. Ja naudas 
operācijas būs vienkāršotas, 
ārzemnieki vairāk tērēsies.

Ivars:
- Tā ir nepieciešamība. Esmu 
uzņēmējs cenu pagastā. Vei-
cot darījumus ar ārzemēm 
nākas mainīt valūtu, norē-
ķinos nepārtraukti zaudēju 
naudu.

Ņina:
- Man meita un znots dzīvo 
Vācijā, braukāju pie viņiem 
ciemos. Zaudēju naudu, 
mainot latus uz eiro. Uz 
eiro mums jāpāriet konver-
tācijas dēļ.

Jānis:
- Domāju, ka pagaidām ne-
vajag steigties. Mēs nezi-
nām, kā veidosies situācija 
Eiropā.

Atpūtas un rehabilitācijas centrs „SVĒTEĻI”, 
kas atrodas Ozolnieku novadā, kā vienīgie no 
Latvijas tika uzaicināti uz Briseli, Eiropas par-
lamentu.

„Svēteļi” pārstāvēja projektus „Atpūtas un rehabilitācijas 
multifunkcionāls centrs brīvā dabā”, un sadarbībā ar Ozol-
nieku vidusskolu - kopprojektu „Zaļā klase” . 

Kopskaitā no 9 valstīm tika iesniegti 757 projekti, no 
kuriem tika izvēlēts 21 projekts ar iespēju apgūt Eiropas 
Savienības līdzekļus. Latvija ir veiksminiekos .

Ar 2014.gadu sāksies jauna zaļās kustības programma, 

kas turpināsies līdz 2020.gadam. Šā perioda ietvaros, 
sadarbojoties, ar Ozolnieku vidusskolu, plānots izveidot 
meža taku, kas vedīs uz zaļo klasi Ozolnieku „Bērzainēs”- 
ģeogrāfiski tuvu Ozolnieku vidusskolai. Piedaloties Eiropas 
parlamenta sēdē varēja noprast, ka šāda veida idejas un 
projekti ir atbalstāmi un ir nepieciešams tos realizēt. 

Arī šogad  ar brīvprātīgo talku palīdzību turpināsim lab-
iekārtot vidi. Visi, kam ir vēlme un nav slinkums pielikt 
palīdzīgu roku vides labiekārtošanā, tiek laipni aicināti un 
gaidīti „Svēteļu” talkās „Bērzainēs”. Pirmā šā gada talka 
notiks 20.aprīlī.

Kārlis Goldmans

Brisele 
akceptē 
„Svēteļu” 
projektu
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Gadu gaitā emburdznieki, 
šķiet, jau ir samierinājušies 
ar automašīnu nolietoto riepu 
„laukiem”, taču iebraucējus 
ainava nepatīkami pārsteidz.

Tagad ir pamats apgalvot, ka 
izmaiņas notiks – Emburgā atklāta 
mūsu valstī pirmā pirolīzes eļļas 
ražotne, par ko plaši vēstīja Latvijas 
mediji.

SIa „E Daugava” projekta attīstībā 
ieguldījis Ls 309 000, tostarp 35% no 
ieguldījuma veidoja Latvijas Investī-
ciju un attīstības aģentūras atbalsts. 
Ir radītas 6 jaunas darba vietas. fir-
mas vadība prognozē, ka ieguldījums 
atmaksāšoties 3 – 4 gadu laikā.

Pirolīzes ražotnē nolietotās riepas 
pārstrādā, pielietojot inovatīvas teh-
noloģijas, kur galaprodukti ir šķidrais 
kurināmais, gāzveida kurināmais, 
tehniskais ogleklis un metāllūžņi. 
Iegūtie blakusprodukti tiks piegādāti 
uzņēmumam „Eko osta” tālākai iz-
mantošanai ražošanas procesā.

Riepas, uzkarsētas līdz 500 grādu 
augstai temperatūrai, sadalās gala-
produktos, kas atdziestot tālāk pa 
caurulēm nonāk noslēgtās eļļas un 
gāzes tvertnēs. Radušās dūmgāzes 
atmosfērā nokļūst caur speciāliem 
filtriem, nepiesārņojot vidi.

automašīnu riepas Baltijā vēl 
pārstrādā tikai Igaunijā, kur darbojas 
viena šāda iekārta.

Inovatīva metode 
riepu pārstrādē

Uzņēmumam „E Daugava” bīsta-
mo atkritumu apsaimniekošanā un 
utilizācijā ir iegūta pieredze. Em-
burgā darbojas piesārņotās grunts 
attīrīšanas ražotne – vienīgā šāda 

profila rūpnīca mūsu valstī. Pie-
sārņotā grunts pārtop saimnieciski 
izmantojamos resursos.

Anna Veidemane

Iekārtu iedarbina novada domes priekšsēdētājs Māris Ainārs

Ziemas baltais atgādinājums par sevi neizbiedēja ļaudis svinēt Lielo 
dienu visā novadā plaši un atraktīvi, visvairāk iedzīvotājus pulcinot 
Ozolniekos.

ceremonijmeistars Zaķis Haris ir ar lielu pieredzi, tāpēc savu dancotmāku 
uz skatuves rādīja lieli un mazi, bet mutīgās “atštaukas“ viņš bija pastellējis 
no tālās Liepājas. Tad nu valodīgās sievas no visas sirds skoloja, kā puisi 
savaņģot, smukai kļūt un pat... kā tarakānus padzīt. 

Kas būtu Lieldienas bez raibraibas olas? Taču Ola ceļotāja iegriezās tikai 
Ozolniekos. Kur tik šī ceļotāja nepabija: būrītī, rotājumos, rakstos, podos, sko-
lā, mājās un sacensībās,  visur pulcinot radošus prātus un darbīgas rokas.

Kad šķita, ka gana lustēts, Zaķis Haris bērnus mudināja tik varenam dancim, 
ka malā palikt nespēja arī māmiņas.

Lieldienu  
raibumi novadâ
Lieldienu  
raibumi novadâ
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Labi uztveramā izkārtne 
LeMOND pie kāda nama sienas 
Ozolniekos nav, kā daudziem 
šķiet, franču vārds. Tas ir  
VIRBAĻU ģimenes locekļu vār-
du pirmo burtu virknējums.

Salons „ LeMOND”, stāsta tā īpaš-
nieks Dainis Virbalis, ir gan veselības 
iestāde, gan frizētava. „Pats esmu par 
veselīgu dzīves veidu. Agrāk startēju 
Latvijas mēroga sacensībās distanču 
slēpošanā, tagad vairāk esmu pie-
vērsies skriešanai – 10 kilometru 
distance man ir regulārs treniņš.”

Aparatūra jauniem un veciem
Salona dibināšanas pamatā bija 

„ideja palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir 
sēdošs vai stāvošs darbs. Senioriem 
reti kuram nav kāda kaite, diemžēl tā 
ir iemantota jaunos gados. Par veselī-
bu domāt jāsāk jaunībā.”

Veselības uzlabošanai ir iegādātas 
Vācijā ražotas modernas iekārtas, 
kas tapušas sadarbībā ar zinātniski 
pētnieciskām institūcijām.

Ja ir paplašinātas vēnas, tūska, 
smaguma sajūta kājās vai celulīts, 
palīdzēs mehāniskā limfas drenāža. 
Dainis: „Iekārta ir unikāla – ārstnie-
ciskais efekts jūtams jau pēc pāris  
procedūrām.”

Pēdējā laikā pasaulē populāra ir 
kļuvusi ķermeņa ietīšana. Ķermeni 
ietinot  speciālā plēvē, pielietojot 
dabas materiālus, uzlabo cilvēka 

no lauku zēna 
līdz uzņēmējam

vispārējo stāvokli.
Izmantojot spiediena kapsulu, 30 

minūtēs uzlabo limfas atteci. Iestādot 
attiecīgu programmu, pieeja tiek 
diferencēta. Efektīvo metodi labprāt 
izmanto cukura diabētiķi, kā arī spor-
tisti, kuri ir ieguvuši kāju traumas. 
Spiediena kapsula palīdz pēc asins-
rites operācijām. Salona īpašnieks 
piebilst: „Pagaidām šādas aparatūras 
Latvijā vēl ir ļoti maz”.

cilvēkam, gadiem ejot, vispirms  
noveco seja un kakls. Skābekļa 
jonu terapijas aparatūra nostiprina 
asinsvadus, normalizē skābju/sār-
mu līdzsvaru. Augstā skābekļa jonu 
koncentrācija uzlabo sejas izskatu – 
līdzīgi kā elpojot jūras gaisu.

Salona 10 darbiniekiem ir vai 
nu medicīniskā izglītība vai iegūta 

attiecīga kvalifikācija. „Rīgā šādus 
pakalpojumus saņemt nav problēma, 
ārpus galvaspilsētas tas tā nav. cenu 
starpība gan jūtama, mums tās ir ļoti 
demokrātiskas”- skaidro uzņēmējs.

Salonā pieejami arī friziera un 
kosmetologa pakalpojumi, ir divi 
solāriji. frizētava ir bāzes vieta jauno 
speciālistu apmācībai.

Plašajās telpās Dainis steidz ašā 
solī. Savienot īpašnieka,  menedžera, 
administratora un apkopēja funkcijas 
prasa apsviedīgumu. Ja rodas nepie-
ciešamība, šefs strādā ar aparatūru, 
jo ir vajadzīgā kvalifikācija.

Katra iespēja dzīvē jāizmanto
„Skaistumkopšanas biznesā sā-

kumā biju nulle” – uzņēmējs ir 
paškritisks.

Salons ticis iegādāts izsolē ne-
jaušības dēļ. Tad arī nācies dūšīgi 
mācīties: „Viegli tas nebija, pat ņemot 
vērā manu ekonomista  bakalauru 
un maģistra grādu biznesa vadībā. 
Uzskatu, ka katra iespēja dzīvē jāiz-
manto. Latvija ir iespēju zeme”.

Tik provokatīvam apgalvojumam 
rodas pretjautājums: „Ja tas tā, kāpēc 
latvieši dodas uz svešatni?”.

„Bieži vien cilvēki nenovērtē 

resursus, kas viņiem jau ir,  piemē-
ram, ēkas vai zemi. ārzemēs veic 
fizisku darbu lauksaimniecībā vai pie 
konveijera. Latvijā neesot ko darīt... 
Šajos cilvēkos nav uguntiņas sākt ar 
mazumiņu un darbā izaugt. Ir jābūt 
mērķim – ko gribi dzīvē sa sniegt? Bet 
cik jauniešu var formulēt savas dzīves 
centienus? Labi pelnīt, dzīvokli vai 
māju grib visi. Lai pie tā tiktu, ko esi 
gatavs darīt? Tieši mūsu  zemītē ar 
pacietību, izturību un mērķtiecību āt-
rāk var sasniegt vēlamo. Daudzi man 
iebildīs? Tad es stāstīšu par sevi. 

Daiņa stāsts
Nācis no laukiem, atradu darbu 

policijā par ļoti mazu aldziņu. Vien-
laicīgi studēju Latvijas Universi-
tātē, palaikam pieķerot vēl blakus 
darbu. Mazpamazām augu pa karje-
ras kāpnēm līdz ģenerāldirektoram 
vienā no labākajām Latvijas firmām. 
Tad nobrieda lēmums uzsākt savu 
biznesu. Kļūt par sīkuzņēmēju 
praktiski var ikviens, tam valstī ir 
pietiekami labi nosacījumi. Katram 
taču ir kas sirdij tuvs, iemantotas 
prasmes. Tās tad arī jāliek lietā! 
Kādi ir šķēršļi, lai iegūtu informā-
ciju jebkurā jautājumā?”

 „DER SPIEGEL” 10/2013

Neiekrist produktu lamatāsVērts aizdomāties

Neveselīgākā pārtika – čipsi (35% tauku, 
3,9% piesātinātās taukskābes, 3,8% cu-
kurs, 1,5% sāls).

ASV katram trešajam pieaugušajam ir 
lieks svars, katrs piektais bērns – pārāk 
resns, bet 26 miljoniem amerikāņu – 
2.tipa diabēts. Vācijā katrs 5. pieaugušais 
un katrs 10. bērns pārsniedz normālu 
svaru.

Amerikānis gadā patērē 58 ki-
logramus cukura, vācietis – 36 
(dubultīgi no nepieciešamā). 83% 
cukura tiek uzņemts ar gataviem 
produktiem.

Britu pārtikas produktus 
iezīmē marķējums, kas 
informē, cik produkts satur 
taukus, cukuru un sāli 100 
gramos. Sarkana krāsa 
– neveselīgi, dzeltena – vi-
dējas devas, bet zaļš – ve-
selīgs produkts.

Somijā uz bezsāls pro-
dukta ir sarkana sirsniņa 
ar uzrakstu labākā izvēle. 
Par augstu sāls daudzumu 
brīdina uzraksts – stipri 
sālīts. Kopš ieviesta šāda 
sistēma, ar infarktu mirušo 
skaits samazinājies par 
80%.

Patērētāju organizācija  
FOODWATCH konstatējusi, ka 
produkti bērniem 73% ir pārsaldi-
nāti vai trekni.
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Ņemot vērā intensīvos re-
montdarbus pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs, kā arī pirmsskolas 
skolotāju atvaļinājumu grafikus, 
izveidojusies situācija, ka pirms-
skolas absolventiem un viņu 
vecākiem rodas problēmas ar 
bērnu nodarbinātību un pieska-
tīšanu laikā līdz 1. septembrim, 
kad bērni uzsāks mācības skolu 
1. klasēs. 

Lai risinātu šo problēmu, šovasar 
novadā darbosies „Vasaras skoliņa”.

 „Vasaras skoliņa” būs  paredzēta 6-7 
gadus veciem bērniem, kas ir beiguši 
kādu no novada pirmsskolas izglītības 
iestādēm un rudenī dosies uz skolu. 

Iecerēts, ka „Vasaras skoliņa” darbo-
sies divus mēnešus no 10. jūnija līdz 
12. augustam. Darba laiks tiek plānots 
no plkst.8 -18.

Ar bērniem nodarbosies profesionāli 

pirmsskolas  vai sākumskolas pedagogi, 
kuri īstenos novadā apstiprinātu mācību 
programmu.

Lai pieteiktos „Vasaras skoliņai”, 
bērnu vecākiem jāinformē katram 
savas pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītāja. Jau ir pieteikušies 40 bērnu, 
kas norāda uz šīs vasaras aktivitātes 
nepieciešamību.

Plānots, ka „Vasaras skoliņas” iz-
maksas segs novada dome, taču bērnu 
ēdināšanas izdevumi būs jāapmaksā 
pašiem vecākiem.

‘’Vasaras skoliņa” arī palīdzēs bēr-
niem veiksmīgāk pārvarēt pārejas pos-
mu no pirmsskolas uz skolu un uzsākt 
mācības 1. klasē.

Tā kā Latvijā šāda pieredze līdz šim 
nav īstenota, ceru, ka mums visiem 
kopā izdosies!

Liene Šmite,
domes izglītības nodaļas metodiķe

Iespējas apmeklēt 
„Vasaras skoliņu”

Jelgavas 4.vidusskolā notika ikgadējā vokālās mūzikas konkursa 
“Balsis” 2. kārta.

Ozolnieku vidusskolas 1.-4. klašu vokālais ansamblis guva atzinību un augstu 
novērtējumu, iegūstot 1. pakāpes diplomu ar 40,73 punktiem, kā arī izredzes 
tikt uz trešo kārtu, kas norisināsies 27.aprīlī. Rezultāti par ansambļiem, kas 
izvirzīti uz trešo kārtu, tiks paziņoti 5.aprīlī. Lai drošas un skanīgas balsis!

Ramona Joma, Ozolnieku vidusskolas mūzikas skolotāja

Pensionāru padomes priekš-
sēdētāja Vija Vildava, sveicot 
novada seniorus pavasara ballē, 
mudināja klātesošos sagaidīt 
pavasari ar mīlestību sirdī un 
smaidu vaigā. 

Vasara – dārznieka steigas laiks, taču 
arī brīdis atpūtai ceļojot. Tāpēc pensio-
nāri tiek aicināti izsacīt priekšlikumus 
par vēlamāko ekskursijas maršrutu.

Iespējams, ka viens otrs no vakara 
apmeklētājiem bija ieradies koncerta 

dēļ: kā var nesajūsmināt zemessargu 
ansambļa „Junda” dziedājums? 

Zemessargu programmā izskanēja 
dziesmas un dzeja par mīlestību, 
karavīru gaitām, kauju skarbumu. Re-
pertuārā ir iekļautas tautas dziesmas, 
kuplejas, kas lieliski attiecināmas arī 
uz šodienu.

Sirsnīgās melodijās izskanēja pārlie-
cība par mūsu zemītes skaistumu un 
dzimto pusi kā lielāko dārgumu.

Kungu ballē, kā ierasts, bija maz, 
taču dejotprieku tas nemazināja.

Liriskas dziesmas un 
sarkastiskas kuplejas 

„OA” jau informēja par Jau-
niešu iniciatīvu centra atklā-
šanu Ānē. Multifunkcionālā 
centra galvenais uzdevums 
– padarīt vietējo jauniešu dzīvi 
saturīgu, daudzpusīgu un inte-
resantu.

Dažādās aktivitātes plānos un 
organizēs novada jauniešu padome 
saskaņā ar kopējo novada jauniešu 
iniciatīvu pasākumu plānu, bet darbī-
bas koordinēs novada jaunatnes lietu 
speciālists Oskars Otgons. 

Oskars: „ Jauniešu padomē ie-
kļausies 10 aktīvi, zinoši entuziasti 
nolūkā attīstīt jaunatnes lietu politiku 
novadā. 

Padomē darboties var jaunieši, kuri 
ir izteikuši savu vēlmi vai ir izvirzīti 
no pagasta, ciema vai jauniešu orga-
nizācijas. Padomes pārstāvis būs vie-
tējā kontaktpersona, pie kuras varēs 
vērsties ciema jaunietis, tieši izsakot 
savas vēlmes un ierosinājumus.

Jauniešu padomes nolikums ir 
izstrādāts detalizēti: ir noteikts pa-
domes statuss, mērķis, uzdevumi, 
reglamentēta darbība un pienākumi. 
Lēmumi tiks pieņemti balsojot. Jau-
niešu padome atskaitīsies par savu 
darbu, pieņemtajiem lēmumiem un 
to izpildi pašvaldībai.”

Izstrādātajā ānes centra darbī-
bas plānojumā galvenā uzmanība 
ir pievērsta izglītojošām, sociāla 
rakstura un brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātēm. Patlaban tiek veidoti 
interešu izglītības pulciņi – daļa no 
tiem sadarbībā ar Sc „Mālzeme” un 
ānes kultūras namu. Marta sākumā 
notiks galda spēļu turnīrs, labākie 
tiks izvirzīti uz novada galda spēlēm 
Ozolnieku sporta namā.

„Jauniešu dienu esam iecerējuši 
rīkot tik visaptverošu kā novada 
svētkus: sportiski demonstrējumi, 
konkursi, balle” – par vienu no iece-
rēm stāsta Oskars.

Kādā no telpām skanēja mūzika. 
Maija Ošiņa, Teteles pamatskolas 
skolotāja, esot iegriezusies, lai piln-
veidotu dziedātprasmi. „Interešu 
klubiņā mums ir paredzēta dīdžeja 
prasmju apguve, skatuves māksla, 
vokālā popgrupa. Es pati pasniegšu 
angļu valodu.”

citās telpās valdīja azartisks spēļu 
gars.

Teteles pamatskolas 2.klases skol-
niekus vilinot galda spēles: „Skolā jau 
nekā tāda nav.”

Vadims (18) mācās Jelgavas Amat-
niecības vidusskolā. ānenieks centrā 
iegriežoties katru dienu: „Pavadu lai-
ku kopā ar draugiem, spēlējot novusu, 
biljardu, izmantoju trenažierus.”

Igoram (19) uz ielas neesot ko darīt: 
„Nestrādāju. Nemācos. Man ir 8 kla-
ses. Gribu meklēt darbu Anglijā.”

Iļja (20) varot centrā pasēdēt pie da-
tora, uzspēlēt galda spēles. „Ideāli, ka 
ir tāda atpūtas vieta. Esmu beidzis 9 
klases, patlaban strādāju celtniecībā. 
Gatavojos braukt uz Angliju, tur man 
ir brālis ar ģimeni.”

Jauniešu centrā patīkot uzturēties 
vienpadsmitgadīgajām Alinai un Mi-
lanai: varot dejot hip – hopu, spēlēt 
spēles, tusēt ar draugiem.

Ar visiem ānes jauniešiem „OA” 
sarunājās valsts valodā – problēmu 
nekādu! 

Multifunkcionālais centrs ir savas 
darbības sākumā, bet apgriezieni jau 
vērojami.

 Anna Veidemane

Jauniešu 
centrs pulcina 
āneniekus

“Balsīs” – arī mēs!
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Pēc divu gadu startiem Lat-
vijas novusa 1.līgā šogad  Ozol-
nieku novada novusa komanda 
izcīnījusi Latvijas čempiona 
titulu un pārgājusi startēt no-
vusa virslīgā. 

Lieliska uzvara un novada vārda 
spodrināšana. Komandā startē sporta 
meistars Gunārs Balodis, Mārtiņš 
Veilands, Edgars Vītiņš, Harijs Dau-
burs, Oskars Priede,  Ilgvars Pēter-
sons, Dainis un Mikus Ulbini. 

Šogad priekšlikums ieviest jaunu 
tradīciju – ik gadus rīkot Ozolnieku 
novada atklāto čempionātu novusa 
dubultspēlēs, kur būtu iespēja uz-
spēlēt pārī ar lielmeistaru. 24. martā 
plkst.10 pirmais saiets.

Novada spartakiādē viss notiek 
intensīvi un daudzos sporta veidos 
noskaidroti līderi.

Zolītes turnīrā no 65 dalībniekiem: 
Vadims Šidlovskis (28 p.), Jānis Vī-
gants (26 p.), Rolands Zeltiņš (25 p.)

Zemledus makšķerēšanā Usmā 
41 vīra konkurencē - Raivis Bērziņš 
(6,22 kg), Rinalds Vācers (5,64kg), 
Raimonds Spura (4.88kg). Pavisam 
uz Ozolniekiem no Usmas atvesti 
gandrīz 78 kg zivju.

Slēpošanā 5km distancē: Jānis Krū-
miņš (15:21), Didzis Sloka (16:06), 
Salvis Daģis (16:38). 2.5km distancē 
vīriešiem: Harijs Goša (8:52), Ana-
tolijs Leitēns (9:12),Viktors Valainis 
((9:26). Sievietēm 2,5 km distancē: 
Linda Krūmiņa (8:30), Iloga Daģe 
(10:48), Baiba Veļika (11:25). Pavisam 
piedalījās 34 slēpotāji.

16 kg svaru bumbas celšanā: Lai-
monis Vanags (406 reizes), Ervīns 
Vēveris (353 r.), Normunds Gasners 

Izvēle plaša. pievienojies!

Laikam ejot, cilvēki biežāk 
sāk ieklausīties sevī, savā ķer-
menī, apzināties, ka ķermenis 
pieder tev pašam un, ja tu pats 
to nemīlēsi, tad negaidi, ka citi 
to darīs.

Veselīgs dzīvesveids ir harmonija 
starp garīgo un fizisko pasauli., kas 
sevī ietver pareizus ēšanas para-
dumus, fiziskās aktivitātes, dzīves 
uztveri un savstarpējās attiecības. 
Šoreiz mazliet vairāk par fiziskajām 
aktivitātēm.

fiziskās aktivitātes palīdz uzla-
bot pašsajūtu, samazināt ķermeņa 
apkārtmērus, stiprināt mugurkau-
lu, veidot ķermeņa reljefu, uzlabo 
sirdsdarbību. Un, protams, rezultātā 

veselība uzgavilē!
Daudzviet tiek piedāvātas daudz 

un dažādas nodarbības katra gaumei 
un iespējām, galvenais - atrast sev 
piemēroto, to, kas sniedz gandarīju-
mu un cerēto rezultātu.

Pirms jūs sākat apsvērt domu, par 
kāda veida nodarbību apmeklēšanu, 
ir jāsaprot, ko jūs vēlaties, kāds ir 
jūsu mērķis. Lai apmeklētu sev 
interesējošu nodarbību, ne vienmēr 
ir jāmēro ceļš uz pilsētas sporta 
klubiem, jo arī šeit pat novadā, Ozol-
nieku sporta centrā, tiek piedāvāts 
plašs nodarbību klāsts, tikai atrodi 
sev piemērotu un nebaidies pamē-
ģināt. Vari izkustēties latino ritmos, 
kur nodarbībai tiek veidota neliela, 
bet katram saprotama horeogrāfija. 

Salsas, bačatas, sambas soļi...Ja līdz 
šim esi to vērojusi tikai pa gabalu, 
tev ir vienreizēja iespēja tos tagad 
izmēģināt pašai! Un ticiet – tas ne-
maz nav sarežģīti! 

Vidējas intensitātes aerobikas 
nodarbības ķermeņa formu nostip-
rināšanai, izturības un lokanības 
attīstīšanai atradīsit tepat Ozolnie-
kos. Arī kalanētiku, kas nostiprina 
mugurkaulu, mazina tā sāpes.

Regulāri nodarbojoties ar fizis-
kajām aktivitātēm jūs pamanīsiet 
arvien labākus rezultātus, jūs kļūsit 
par sevi pārliecinātākas, ķermenis 
iegūs tonusu un uzlabosies kopējais 
veselības stāvoklis.

 Zanda Elpe

Rūpējies par savu ķermeni!

Pirmajā aprīļa dienā Ozol-
niekos sāksies ilgi gaidītais 
ikgadējais garo distanču 
skriešanas seriāls „Ielūdz 
Ozolnieki”.

Tas pulcēs skriešanas entu-
ziastus, amatierus, iesācējus un 
profesionāļus vienreiz mēnesī pul-
cēs līdz pat septembrim. Pēdējā, 
piektajā, sacensību kārtā augustā 
tiks apbalvoti aktīvākie un ātrākie 
sportisti 17 vecuma grupās bēr-
niem, jauniešiem pieaugušajiem.

Distanču garumi, tāpat kā ie-
priekšējo gados, nav mainīti – tie 
ir 2,2, pieci un 10 km. Gaidāmas 
arī atsevišķas aktivitātes pašiem 
mazākajiem dalībniekiem un ģi-
menēm, informācija par to tiks 
izziņota pirms katrām sacensībām. 
Katras kārtas starta laiks arī nav 
mainīts, tas ir pulksten 11.

 Skrējēju kluba „Ozolnieki” 
aktivitātēm var sekot līdz www.
draugiem.lv/SKOzolnieki lapā.

sācies  
skriešanas 
seriāls

(331 r.). Līdz 75kg svaru kategorijā: 
Kristaps Leitēns (140 r.), Robijs Dir-
nēns (75 kg).

Galda tenisā: Pāvels Pavlovs, Dzin-
tars Dandēns, Sandris Maslovs, bet  
sievietēm: Una Tiliba, Anda Siļķe, 
Inga Kalna.

februāra nogalē, aptuveni 400 
dalībnieku pulkā, jautri un  draudzīgi 
kopā ar ģimenēm no Ozolnieku sta-
diona tika aizvadīta ZIEMA, sadedzi-
not tās simbolisko tēlu un, protams, 
baudot gardās pankūkas.

Novada ceļojošais kauss zolītē 
šogad aizceļoja pie Valda Labanovska, 
apsteidzot vairāk kā trīs desmitus 
pretendentu. 

Spartakiādē aprīlis veltīts bas-
ketbolam – veidojiet komandas un 
nāciet „iesildīties” uz sporta zāli bez 
maksas! Otrdienu vakaros notiks 

komandu turnīrs. 
Pēdējais laiks sākt remontēt velosi-

pēdus un posties kārtējai VELOTŪ-
REI  š.g. 11. maijā.

Vēl brīvas medaļas gaida īpašnie-
kus basketbolā, volejbolā, pludmales 
volejbolā, futbolā, orientēšanās, 
makšķerēšanā un vieglatlētikas 
distancēs – pievienojies!

                                                                               
Irēna Leitēna,

spartakiādes tiesnese



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

Reģ. nr. 00702098
adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki. tālr./fakss 63050241
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors
Iespiests SIa «Jelgavas tipogrāfija»

Aizsaulē aizgājuši
Valentīna Barkovska 1951
Inta Bīnemane 1934
Vitālijs Dubrovs 1951
arnis Eizenbergs 1950
Hermanis freimanis  1962
alberts Ieviņš 1927
Viktors Ivanovs 1966
Valentīna Jeremenkova 1940
astrīda Karlsone 1935
adolfīna Katkeviča 1927
Svetlana nikolajeva  1950
Viktors Paškovs 1938
Skaidra Praznicāne 1925

8.lpp. 2013. gada marts

Ozolnieku 
tautas nams

Dievkalpojumi
Dalbes 
ev. luteriskajā 
draudzē 

14.04. – plkst. 14 – 
dievkalpojums

28.04. – plkst. 14 – 
dievkalpojums

Visi laipni 
aicināti!

6.maijā plkst.12 brauciens uz Nacionālā teātra izrādi
“Lilioms”.
Biļešu cena Ls 5.50.
Lūdzu iepriekš pieteikties un samaksāt līdz 10. aprīlim.

18.maijā Garozas pamatskolā deju kopas “Garroze”
10 deju gadu jubilejas pasākums.

Anda, tel. 29109265

Pasākumi Salgales pagastā

3. aprīlī plkst. 19 muzikāla izrāde „Viņš un Viņa”. 
Izcila iespēja baudīt muzikālu duetu, pasaules līmeņa saksafonistus - 
Ilze Lejiņa (no Latvijas) un fred Hormain (no francijas). 
Ieeja: Ls 4, Ls 3 (Biļešu iepriekšpārdošana Tn).

Nodarbību cikls „Vakari sievietēm” – 
3., 10. aprīlī plkst.19 (5P - patiesums, piedošana, pacietība, pateicība, prieks)
17. aprīlī plkst. 19  (Gribasspēks, ejot uz izvēlēto mērķi)
24. aprīlī plkst. 19  (Savas un citu robežas, saglabājot brīvību būt)
Vadītāja:  antra Sloka, dalības maksa par nodarbību Ls 3,50. 

14. aprīlī plkst. 16 Andas Ivuškānes gleznu izstādes 
„Mans pavasaris” atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 15. maijam.

18. aprīlī plkst. 10.30 UKRAINAS LILIPUTU CIRKS. 
Ieeja: Ls 2 (Biļešu iepriekšpārdošana Tn).

20. aprīlī sadraudzības diena - LATGALIEŠU SAIETS. 
Plkst.13 – 17 Latgales mākslinieku un amatnieku darbu izstāde,
grāmatu un mūzikas izdevumu galds, filmu demonstrējumi. 
Plkst. 14 draudzības koncerts. Piedalās deju kolektīvs „Ūdziņa”, 
Bērzgales folkloras kopa, Lendžu amatierteātris „atspūļu”, Pokuļu dziedošā 
ģimene un Tn kolektīvi. Ieeja brīva.
Plkst. 18 pasākuma svinīgā atklāšana ar pārsteigumiem.
Plkst. 21 balle ar Igauņu ģimeni. Omulībai - groziņš.                   
Dalības maksa: Ls 3 (pieteikšanās un samaksa tautas namā līdz 15.aprīlim).

26. aprīlī plkst. 19 Varis Vētra  koncertā „Viena mirkļa dēļ...”. 
Ieeja : Ls 6, Ls 5 (Biļešu iepriekšpārdošana Tn un Biļešu paradīzes kasēs).

4. maijā PAVASARA SVĒTKI  „Raiti ritam – ritam rīdi!” 
no plkst. 11 – 14 tirdziņš, lustes bērniem un pieaugušajiem.
Plkst. 14 izrāde ”JaUcĪBaS Un nEJaUcĪBaS”. Titullomā Lāsma Kugrēna.
Plkst. 16.30 Tn amatiermākslas kolektīvu un vieskolektīvu sezonas 
noslēguma koncerts „ak,vizbulītes!”.

mīļi sveicam aprīļa jubilārus!
Palūdzi pavasari,
lai tas spēku aizdedz.
Palūdz puteņiem,
lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij – 
tā vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.

Kases darba laiki P.O.T.c. 10 – 20, tālrunis 26525350, 63050144, 
e-pasts tautasnams@ozolnieki.lv.

Rasma Rupule 1939
Viktors Žanis Saulgrieze 1936
Laimdota Segliņa 1933
mirdza Stumbre  1927
Stefānija Turakova 1924

Jānis Igaunis
Mirdza Striška
Feofanija Kozlova
Pēteris Homčenko
Malda Kaķe
Josifs Olševskis

Salgales pagastā
Ona Saviča
Anna Ozoliņa 

Novada dome

AiciNām PieteiktieS dALīBAi tirdziņā
pie Ozolnieku tautas nama 4. maijā no plkst. 11 – 15

amatniekus, lietišķās mākslas meistarus, zemniekus, mājražotājus, 
stādaudzētājus, skaistumlietu izstrādājumu, veselīgas pārtikas ražotājus 
un tirgotājus pa tālr.: 26525350 vai e-pastu: tautasnams@ozolnieki.lv 

līdz 30. aprīlim!

„Mans atmiņu stāsts” - 
Ozolnieku novadam 10!  

aicinām ikvienu novada iedzīvotāju dalīties savos atmi-
ņu stāstos par notikumiem, piedzīvojumiem un cilvēkiem 
pēdējā desmitgadē novadā, kas ļāvuši justies priecīgiem, 
sajūsminātiem, lepniem un iemācīties ko jaunu un node-
rīgu. Lai vasarā, 27. jūlijā, kad svinēsim Ozolnieku novada 
svētkus, varam tos pieminēt un visi kopīgi justies lepni 
par tiem!

atmiņu stāstus rakstiskā formā lūdzam iesūtīt elektro-
niski uz tautasnams@ozolnieki.lv” vai arī atnest tos uz 
Ozolnieku tautas namu līdz 31. maijam.

Rita Barona,
Ozolnieku tautas nama direktore

Ozolnieku baptistu 
draudze aicina uz  
dievkalpojumiem  
svētdienās plkst.12.

Svētdienas skolu  
bērniem (līdz 12 gadiem) 
plkst.12 dievkalpojuma 
laikā.

Svētdienas skolu  
jauniešiem plkst.11 
(12 – 18 gadiem)  
angļu valodā.

Bībeles studijām  
pieaugušajiem plkst.11.

Laipni lūgti arī lūgšanu 
grupā trešdienās plkst.19.

Atvērts veikals „Elvi” 
Ozolniekos, 

Stadiona ielā 14

Jelgavas BJC „Junda” dziedošie ģitāristi 
sadarbībā ar Ozolnieku Mūzikas skolu un 

Salgales Mūzikas skolu organizē dziedošo ģitāristu saietu

“STĪGU SPĒLES” 
27. aprīlī, Ozolnieku tautas namā.

Kopkoncerts plkst.17
Piedalās vairāk kā 100 dziedošo ģitāristu 
no novada, Jelgavas, Liepājas un Talsiem. 

Ieeja bezmaksas

Jauniešu iniciatīvu centra Ānē
darba laiks

Darbadienās no plkst.14 – 22
Sestdienās no plkst.12  - 17
Svētdienās pēc pieprasījuma

OZOLNIEKU SPORTA CENTRĀ 
FITNESA NODARBĪBAS
Otrdienās, ceturtdienās no plkst. 20.10. – 21.10.  
(Lady Latino, Get Fit) – Santa, tel. 28338300.

Pirmdienās no plkst. 20.10. – 21.10. – Zanda.  
(Kalanētika pēc iepriekšējas pieteikšanās, grupā vismaz  
5 cilvēki), tel. 26526112.

Nūjošana. Instruktāža pēc iepriekšējā pieraksta – Zanda,  
Tel. 26526112.

NŪJOŠANA - augstas efektivitātes 
sportiska nodarbe, kurā tiek izmantota 
pareiza nodarbības metodika, soļošanas 
tehnika un īpašas nūjas vienmērīgai 
ķermeņa noslogošanai.

LADY LATINO - Katrai nodarbībai tiek 
veidota atsevišķa, neliela horeogrāfija, 
kas sevī ietver soļus no Salsas, Bačatas, 
Sambas u.c. latino veida dejām. Nodar-
bība attīstās izturību, spēku, koordināciju 
un lokanību, kas garantē skaistu un har-
moniski attīstītu augumu.

GET FIT - vidējas intensitātes aerobikas 
nodarbība ķermeņa formas veidošanai, 
spēka un izturības attīstīšanai, muskula-
tūras nostiprināšanai. Nodarbības laikā 
izmanto papildus apgrūtinājumus - han-
teles, un papildus kardio slodzei.

KALANĒTIKA - ir vingrojumu sistēma 
visam ķermenim, lai attīstītu un nostipri-
nātu muskuļus. 

Informācija: www.veselībasgenerators.lv

Ozolnieku tautas namā 
gleznošanas pulciņa 

bērnu darbu 
izstāde.

Pasniedzēja Agita Vaivade




