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OZOLNIEKU
GAROZĀ IZBŪVĒS ŪDENSAPGĀDES UN 

KANALIZĀCIJAS SISTĒMU

AICINĀM AR PAŠVALDĪBU SAZINĀTIES ATTĀLINĀTI
KONTAKTI ATTĀLINĀTAI SAZIŅAI:

No 2020. gada jūlija SIA 
“Ozolnieku KSDU” īstenos 
projektu “Ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu izbū-
ve Garozas ciemā, Salgales 
pagastā, Ozolnieku novadā”. 

Ozolnieku novada pašvaldība, 
pamatojoties uz Ministru kabi-
neta 2020. gada 9. jūnija noteiku-
miem  Nr. 360  “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 in-
fekcijas izplatības ierobežošanai”, 
informē par noteiktiem piesardzī-
bas pasākumiem:

• Pašvaldības iestādes nedrīkst 
apmeklēt, ja jums noteikta pa-
šizolācija, mājas karantīna vai 
izolācija, kā arī, ja jūtat elpceļu 
infekcijas slimības pazīmes!

• Telpās jāievēro 2  m distance!

Projekta ietvaros kanalizāci-
jas un ūdensapgādes tīklu iz-
būvēs Garozas ciema Krasta, 

Iecavas un Pļavu ielās.
Projekta laikā tiks ierīkoti 
sadzīves kanalizācijas centra-

lizētie tīkli 1,81 km garumā 
un izbūvētas divas jaunas 
kanalizācijas sūkņu stacijas, 
kā arī centralizētā ūdensvada 
tīkli 3,42 km garumā. Jauns 
ūdensapgādes urbuma debits 
(maksimālais no urbuma ie-
gūstamais ūdens daudzums 
laika vienībā) būs 2,5 l/s, dzi-
ļums – 220 m.

Būvniecības darbu laikā tiks 
atjaunotas un izbūvētas čet-
ras ūdens ņemšanas vietas 
ugunsdzēsības vajadzībām. 
Atjaunos ūdens ieguves vietas 
no Velna grāvja un Garozes 
upes, kā arī no divām gro-
du akām Iecavas ielā. Jaunas 
ūdens ņemšanas vietas izbū-
vēs pie esošā dīķa.

Projekta īstenošanai SIA 
“Ozolnieku KSDU” saņēmusi 
finanšu ministrijas apstipri-
nātu Valsts kases aizdevumu 
683 849 eiro apmērā. Gal-
votājs – Ozolnieku novada 
pašvaldība. Būvdarbi sāksies 
jūlija vidū, kurus veiks SIA 
“KULK”.

KANCELEJA
Tālr.  63050241,

e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv

DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Tālr. 63084709,

e-pasts: dzimts@ozolnieki.lv

BĀRIŅTIESA
Tālr. 66047860,

e-pasts: barintiesa@ozolnieki.lv

IZGLĪTĪBAS NODAĻA
Tālr. 63084701,

e-pasts: izglitibas.nod@ozolnieki.lv

BŪVVALDE
Visus pakalpojumus var saņemt elektroniski būvniecības 

informācijas sistēmā www.bis.lv, kā arī sazinoties pa tālruni 
vai e-pastu.

Arvīds Račinskis
Tālr. 20016983,

e-pasts: arvids.racinskis@ozolnieki.lv

Olga Ozoliņa
Tālr. 20036140,

e-pasts: olga.ozolina@ozolnieki.lv

Antra Plotņikova
Tālr. 27055704,

e-pasts: antra.plotnikova@ozolnieki.lv
vai buvvalde@ozolnieki.lv
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Šogad investīciju projektiem plānots
apgūt vairāk nekā 2,7 miljonus eiro

DĀRZA BŪDIŅU
UZSTĀDĪŠANA JĀSASKAŅO 

PAŠVALDĪBĀ

2

BĒRNUDĀRZOS
Martā tika uzsākti pašvaldī-
bas izglītības iestāžu remonta 
un pārbūves darbi. Pirmssko-
las izglītības iestādē (turpmāk 
PII) “Pūcīte” tika pārkārtotas 
telpas, paplašinātas labierīcī-
bas. Remontdarbi veikti, lai 
bērnudārzs no nākamā mā-
cību gada varētu uzņemt vēl 
40 bērnus. PII “Saulīte” ēkai 
tika veikts fasādes, noteku un 
kāpņu remonts, kā arī uzstā-
dītas divas jaunas āra rotaļu 
laukuma nojumes. Savukārt, 
PII “Bitīte” tika veikta sadzī-
ves notekūdeņu kanalizācijas 
tīklu pārbūve.
Kādreizējās Ozolnieku no-
vada pasta nodaļas telpas 

Stadiona ielā 10 tiek pārbūvē-
tas  PII “Zīlīte” jaunas bērnu 
grupas vajadzībām. Izbūvēta 
ventilācijas sistēma, nomai-
nīti logi, pārbūvētas sienas. 
Vasaras gaitā izbūvēs virtuves 
zonu, labierīcības un sagata-
vos telpas bērnu uzņemšanai.

SKOLĀS
Teteles pamatskolas sporta 
zālē ieklāts jauns grīdas se-
gums, bet skolas ieejas lau-
kumā – jauns bruģis. Telpu 
remonti veikti arī Salgales 
Mūzikas un mākslas skolā, kā 
arī Ozolnieku Mūzikas skolā. 
Remontdarbi turpinās Garo-
zas pamatskolā. Tiek uzlaboti 
3 kabineti un viens gaitenis. 

Kopējā izglītības iestāžu re-
monta un pārbūves darbos 
ieguldītā summa līdz šim sa-
sniegusi 150 tūkstošus eiro. 

SPORTA CENTROS
Ānes ciema sporta centrā 
“Mālzeme” veikts remonts 
dušu telpās sievietēm un at-
jaunota sporta zāle. Savukārt, 
Ozolnieku Sporta skolas liela-
jā zālē demontēti koka griesti, 
notiek iekštelpu tribīņu segu-
ma atjaunošana un skatītāju 
sēdvietu nomaiņa. Ir izslu-
dināts iepirkums par skolas 
ēkas jumta seguma atjauno-
šanu, griestu un sienu krāso-
šanas darbiem. Sporta skolas 
telpās plānota arī iekštelpu 

Ja iznomātajā mazdārziņu 
teritorijā vēlas novietot dārza 
inventāra noliktavu, atbilstoši 
būvniecību regulējošajos nor-
matīvajos aktos noteiktajām 
prasībām personai jāveic šā-
das darbības:
• jāsazinās ar pašvaldības 

zemes ierīcības inženieri, 
kurš izsniegs iesnieguma 
veidlapu un zemes robežu 
plāna kopiju;

• jāaizpilda iesniegums ar 
lūgumu atļaut iznomātā 
mazdārziņa teritorijā no-
vietot īslaicīgas lietošanas 
būvi;

• tojums zemes robežu plā-
na kopijā, norādot piesais-
tes (izmēri metros no bū-
ves stūriem);

• iesniegums kopā ar būves 
novietojuma skici jāie-
sniedz pašvaldībā saska-
ņošanai, kura to  izvērtēs 
un nosūtīs iesniedzējam 
informāciju par piekriša-
nu vai atteikumu dārza 
inventāra noliktavas no-
vietošanai.

Kad saņemta pašvaldības 
rakstiska piekrišana, personai 
jāautentificējas portālā www.
latvija.lv ar kādu no portāla 
piedāvātajiem autentifikāci-
jas līdzekļiem un jāpieslēdzas 
būvniecības informācijas sis-
tēmai www.bis.lv, kurā:
• izvēlas “Jauna būvniecības 

lieta” un “Paskaidrojuma 
raksts ēkai”, kur jāaizpilda 
visi prasītie datu lauki. Ob-
jekta nosaukums – “Dārza 
inventāra noliktava”;

• ievada informāciju par ie-
rosinātāju (kontakttālru-
nis, e-pasts);

• norāda būvniecības veidu, 
kas šajā gadījumā ir “no-
vietošana”;

• norāda būves nosaukumu 
– “Dārza inventāra nolik-
tava”;

• norāda īslaicīgas lietoša-
nas būves ekspluatācijas 
termiņu – 5 gadi, kas kla-
sificējama kā nedzīvojamā 
ēka;

• norāda būves izmērus;
• pievieno pašvaldības sa-

ņemto piekrišanu, noslēg-
to zemes nomas līgumu 
(PDF formātā), zemes ro-
bežu plāna kopiju, kurā 
iezīmēta dārza inventāra 
noliktavas novietne ar pie-
saistēm, dārza inventāra 
noliktavas vizuāls attēls 
un norāda būves lietoša-
nas veidu “1274”.

Pieteikums tiks iesniegts 
Ozolnieku novada būvvaldei 
izvērtēšanai. Tikai pēc būv-
valdes akceptēšanas persona 
dārza inventāra noliktavu 
drīkstēs novietot mazdārziņa 
teritorijā.

skrejceļa izbūve.

SOCIĀLĀS  APRŪPES 
CENTRĀ “ZEMGALE“
Turpinās Sociālās aprūpes 
centra “Zemgale“ ēkas ener-
goefektivitātes uzlabošanas 
darbi. 2020. gadā tiek īstenota 
ceturtā, noslēdzošā, būvdar-
bu kārta, kā ietvaros ēkai tiks 
izbūvēta jauna ventilācijas 
sistēma. Būvdarbu kopējās iz-
maksas ir 711 121 eiro.

SATIKSMES DROŠĪBĀ
Līdz jūnija beigām pabeigti 
ielu apgaismojuma būvniecī-
bas darbi Rīgas un Spartaka 
ielās, Ozolniekos, Dalbes cie-
mā un Liepu ielā, Emburgā. 

Būvdarbu kopējās izmaksas 
sasniedz 132 287 eiro.

NOZĪMĪGĀKIE
IEPIRKUMI
Noslēdzies Ozolnieku KSDU 
organizētais iepirkums Ozol-
nieku ciema ūdenssaimniecī-
bas tīklu būvniecībai. Tāpat 
noslēgušies iepirkumi par 
Rīgas ielas gājēju ietves pār-
būvi un sporta infrastruktū-
ras labiekārtošanu pie Teteles 
un Garozas pamatskolām. Sa-
ņemts Valsts kases aizdevums 
Garozas ciema ūdenssaim-
niecības tīklu būvniecībai.

ATSĀKAS BEZMAKSAS RĪTA
KOPTRENIŅI PIE EZERA

No 30. jūnija līdz septembra 
vidum (ar pārtraukumu no 
21. jūlija līdz 4. augustam) 
otrdienās un ceturtdienās 
pie Ozolnieku ezera tiks rī-
koti bezmaksas rīta koptre-
niņi. Rīta izkustēšanās 
notiks zemā un vidējā inten-
sitātē, tonizējot visas mus-
kuļu grupas, kā arī ietverot 
kardio elementus.

Koptreniņus vadīs Juris Kļa-
viņš – sporta treneris ar vai-
rāk nekā 20 gadu pieredzi 
bērnu, jauniešu, pieaugušo 
un sporta komandu fiziskajā 
sagatavošanā un veselības no-
stiprināšanā.

Treniņi notiks, izmantojot in-
frastruktūru ap ezeru un savu 
ķermeņa svaru. Nobeigumā 
iekļauta pelde ezerā, kas pa-
līdzēs spēkpilni uzsākt dienu.
Koptreniņu sākums-
plkst. 7.00, ilgums 1 h
(iekļaujot peldi).
Otrdienās –
30.06., 07.07., 14.07.
Ceturtdienās –
02.07., 09.07., 16.07.

Uz treniņiem jāņem līdzi vin-
grošanas paklājiņš, dzeramais 
ūdens slāpju remdēšanai, pel-
dēšanai nepieciešamais ap-
ģērbs un dvielis. Treniņu laikā 
aicinām ievērot divu metru 

distanci un citus piesardzības 
pasākumus.
Informācija par koptreniņu 
laiku un citām projekta akti-
vitātēm pieejama Ozolnieku 
novada pašvaldības mājas 
lapā www.ozolnieki.lv, pašval-
dības Facebook vietnē, kā arī 
novada informācijas stendos.
Pasākums tiek īstenots pro-
jekta ”Slimību profilakses un 
veselības veicināšanas pa-
sākumi Ozolnieku novadā” 
(Nr.9.2.4.2/16/I/066) ietvaros.
Projekta publicitātes nodro-
šināšanai pasākuma laikā var 
tikt fotografēts/filmēts. 
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LABIEKĀRTOS SPORTA INFRASTRUKTŪRU 
28. maija Ozolnieku nova-
da domes sēdē atbalstīts ap-
jomīgs novada sporta in-
frastruktūras uzlabošanas 
projekts, kas paredz Ozol-
nieku Sporta skolas un 
Ozolnieku vidusskolas sta-
dionu vērienīgu labiekārto-
šanu. Veicamie darbi sada-
līti divās kārtās, no kuriem 
pirmo plānots pabeigt jau 
šogad, bet otro – nākamo 
divu gadu laikā.

Pirmajā kārtā Ozolnieku vi-
dusskolas stadionā plānots 
ierīkot 1260 m2 plašu sporta 
spēļu laukumu. Jaunajā lau-
kumā satilptu divi basket-
bola, četri strītbola un viens 
āra florbola laukums. Vidus-
skolas stadionā iecerēti arī 
trīs jauni pludmales volejbo-
la laukumi. Vēl šā gada laikā 
vidusskolas stadionā plānots 
atjaunot tāllēkšanas bedri, 
ielu vingrošanas laukumu, kā 
arī uzstādīt rotaļu rīkus sā-
kumskolas vecuma bērniem. 

Otrajā kārtā vidusskolas sta-
dionā iecerēts labiekārtot 
skrejceļu un izveidot jaunu 
skeitparku.

Savukārt, Ozolnieku Sporta 
skolas stadiona modernizē-
šanas pirmajā kārtā nolietoto 

skrejceļa segumu plānots no-
mainīt pret jaunu, vairāku ce-
liņu skrejceļu aplī, un izbūvēt 
arī celiņus sprinta taisnē. Pa-
redzēts arī nojaukt nokalpo-
jušās skatītāju tribīnes. Gan 
tribīnes, gan zem tām eso-
šās garāžas jau pirms čet-

riem gadiem saņēma būves 
ekspertīzes atzinumu, kurā 
konstatēts, ka bojātas garāžu 
konstrukcijas, tostarp nesošās 
sienas, kas ietekmē arī tribīņu 
izturību. Atzinumā arī norā-
dīts, ka jāmaina tribīņu jumta 
segums. Pēc ekspertu slēdzie-

na saņemšanas, tribīnes jau il-
gāku laiku netiek lietotas, tā-
pēc domes deputāti lēma tās 
nojaukt.

Ozolnieku sporta skolas sta-
diona labiekārtošanas otra-
jā kārtā nojaucamo tribīņu 
vietā varētu tikt izbūvētas 
vieglās konstrukcijas tribī-
nes. Stadiona modernizāci-
jas – jauna tenisa korta un 
vieglatlētikas sektora izbūve, 
esošo spēļu laukumu labie-
kārtošana un vecā nožogo-
juma nomaiņa – projektēša-
nas darbi plānoti šogad, bet 
īstenošana – 2021. gadā.

Sporta infrastruktūras uzla-
bošana Ozolnieku novadā šo-
brīd ir viena no pašvaldības 
darba prioritātēm. Būtiski uz-
labojumi notiek arī Garozas 
un Teteles pamatskolu spor-
ta laukumos.

Mūzikas un sporta skolu
vasaras nometnēs būs
bezmaksas ēdināšana

25. jūnija Ozolnieku novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu atļaut no 
profesionālas ievirzes izglītības skolu – Ozolnieku Mūzikas skolas un Ozol-
nieku Sporta skolas – budžetiem apmaksāt ēdināšanu audzēkņiem skolu rīko-
tajās vasaras nometnēs.

Ozolnieku Mūzikas skolā vasaras prakse plānota no 17. līdz 21. augustam. 
Savukārt, sporta skolā treniņnometnes norisināsies jūlijā un augustā.
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25. jūnijā notikušajā Ozol-
nieku novada domes kārtējā 
sēdē deputāti nolēma at-
balstīt darba grupas izstrā-
dāto Ozolnieku Mežaparka 
attīstības koncepciju. Ideja 
par atrakciju parka veido-
šanu Mežaparkā netika 
atbalstīta, ņemot vērā, ka 
tas Ozolnieku ciemā radī-

OZOLNIEKU CIEMA MEŽAPARKĀ
IZVEIDOS JAUNUS PASTAIGU CELIŅUS 

UN AUTOSTĀVVIETAS
tu iedzīvotājiem netīkamu 
burzmu, troksni un ciema 
ielām nepiemēroti intensīvu 
transporta plūsmu. Tāpēc 
Ozolnieku novada pašval-
dības Attīstības un projektu 
daļai uzdots piemeklēt al-
ternatīvas atrakciju parkiem 
piemērotas atrašanās vietas 
Ozolnieku novadā.

Par Mežaparka attīstību atbil-
dīgās darba grupas izstrādāta-
jā projektā plānots izveidot 3 
m platus pastaigu celiņus gā-
jējiem, atsevišķu posmu pa-
staigām ar suņiem, kā arī sa-
glabāt un uzlabot slēpošanas 
trasi ar mazo un lielo loku. 
Pastaigu vietu izveidei plā-
nots būvēt jaunus, ar bērnu 

ratiem un cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām izbraucamus 
tiltus pār grāvjiem un gājēju 
pārejas pār Mežaparka terito-
rijai piegulošajām ielām. Lai 
nodrošinātu takām iecerēto 
3 metru platumu, paredzēta 
arī krūmu izciršana. Visā ce-
liņu garumā plānots uzstādīt 
atpūtas soliņus, vingrošanas 

rīkus un pārvietojamās tuale-
tes.
Domes sēdē arī apstiprinā-
ta iecere veidot automašīnu 
stāvvietas pie Skolas ielas ga-
rāžām.

Pastaigu maršruti apskatāmi 
kartē.

LASI ARĪ WWW.OZOLNIEKI.LV 
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Ozolnieku novada dome 
2020. gada 28. maijā pie-
ņēmusi lēmumu Nr. 3 
(protokols Nr. 11) atļaut 
uzsākt detālplānojuma 
izstrādi nekustamā īpa-
šuma ar kadastra numuru 
54660011246 sastāvā re-
ģistrētai zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 
54660010328, Jelgavas ielā 
37, Ozolniekos, Ozolnieku 
pagastā, Ozolnieku nova-
dā, un apstiprināt darba 
uzdevumu Nr. D-2020-1 
detālplānojuma izstrādei. 
Detālplānojuma izstrādes 
mērķis ir savrupmāju apbū-
ve.

Ozolnieku novada dome 
2020. gada 25. jūnijā pie-
ņēmusi lēmumu Nr. 3 (pro-
tokols Nr. 11) atļaut uzsākt 

Ozolnieku novada dome 
2020. gada 12. martā pie-
ņēmusi lēmumu “Par 
Ozolnieku novada te-
ritorijas plānojumu”, 
apstiprinot Ozolnieku 
novada teritorijas plā-
nojumu, stratēģiskās 
ietekmes uz vidi pārska-
tu un izdodot saistošos 
noteikumus Nr. 5/2020 
“Ozolnieku novada teri-
torijas plānojuma grafis-
kā daļa un teritorijas iz-
mantošanas un apbūves 
noteikumi”.

TIEK UZSĀKTA 
DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDE TIEK UZSĀKTA

OZOLNIEKU NOVADA
TERITORIJAS
PLĀNOJUMA
ĪSTENOŠANA

detālplānojuma izstrādi ne-
kustamā īpašuma ar kadastra 
numuru 54660011343 sastā-
vā reģistrētai zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 
54660011316, Ozolniekos, 
Ozolnieku pagastā, Ozol-
nieku novadā, un apstip-
rināt darba uzdevumu Nr. 
D-2020-2 detālplānojuma 
izstrādei. Detālplānojuma iz-
strādes mērķis ir savrupmāju 
apbūve.

Ozolnieku novada dome 
2020. gada 25. jūnijā pie-
ņēmusi lēmumu Nr. 3 (pro-
tokols Nr. 11) atļaut uzsākt 
detālplānojuma izstrādi ne-
kustamā īpašuma ar kadastra 
numuru 54440020112 sa-
stāvā reģistrētai zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 
54440020304, “Upesvirši”, 

Cenās, Cenu pagastā, Ozol-
nieku novadā un nekustamā 
īpašuma ar kadastra numu-
ru 54440020134 sastāvā 
reģistrētai zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 
54440020134, “Sīpoli”, Ce-
nās, Cenu pagastā, Ozolnie-
ku novadā un apstiprināt dar-
ba uzdevumu Nr. D-2020-4 
detālplānojuma izstrādei. 
Detālplānojuma izstrādes 
mērķis ir savrupmāju apbūve.

Informācija par detālplānoju-
mu izstrādi pieejama pašval-
dības mājas lapā
https://bit.ly/30R2d7U

Materiāli pieejami pašval-
dības mājaslapā
https://bit.ly/2zGlsG8.

Ar 2020. gada 29. maija Vi-
des aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas 
atzinuma saņemšanu par 
Ozolnieku novada teritori-
jas plānojumu, tas ir stājies 
spēkā un tiek īstenots no 
2020. gada 2. jūnija.

Ānē, bērnudārza “Saulīte” rotaļu laukumā, uzstādītas divas jaunas lapenes

Notiek Ozolnieku vidusskolas futbola laukuma zāliena atjaunošana

 Tiek ierīkots ielu apgaismojums Dalbē

Brankās, pie Džammu dīķa, ierīkots autostāvlaukums
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LATVIJAS REPUBLIKA

OZOLNIEKU NOVADS

OZOLNIEKU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, LV 
Tālr.63028876, tālr./fakss 63050241, e-pasts:ozolnieki@ozolnieki.lv, www.ozolnieki.lv

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.10/2020

APSTIPRINĀTI

ar Ozolnieku novada domes

2020. gada 28. maija lēmums Nr. 21 (prot. Nr.11)

Grozījumi

Ozolnieku novada domes 2016. gada 8. marta saistošajos noteikumos 
Nr.6/2016 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas kārtība”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
14. punkta f ) daļu, 43. panta trešo daļu

Izdarīt grozījumus Ozolnieku novada pašvaldības 2016.  gada 8.  marta 
saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Interešu izglītības un pieaugušo ne-
formālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”.

1. aizstāt 3. punktā vārdus “Ozolnieku novada Izglītības nodaļa” ar 
vārdiem “Ozolnieku novada Izglītības, kultūras un sporta daļas 
Izglītības nodaļa”.

2. aizstāt 6.  punktā vārdus “Izglītības nodaļas vadītāja” ar vārdiem 
“pašvaldības izpilddirektora”.

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2020

 „Grozījumi Ozolnieku novada domes 2016. gada 8. marta sais-
tošajos noteikumos Nr.6/2016 „Interešu izglītības un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”” paskaidro-
juma raksts

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Grozījumi saistošajos no-
teikumos veikti, ņemot vērā 
pašvaldības izpilddirektora 
kompetenci izdot rīkojumus 
pašvaldības darbiniekiem.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošo noteikumu 
grozījumiem noteikts, ka 
Rīkojumu par Interešu 
un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu 
licencēšanas komisija tiek 
izveidota ar pašvaldības 
izpilddirektora rīkojumu.

3. Informācija par plāno-
to projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu 
īstenošanai nav 
nepieciešamības veidot jaunas 
institūcijas vai darbavietas, 
papildus ietekmi uz budžetu 
tie neradīs.

4. Informācija par plāno-
to projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Noteikumu grozījumiem nav 
ietekmes uz uzņēmējdarbības 
vidi.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošajos noteikumos 
ir precizēta kārtība, kādā 
personas Ozolnieku novadā 
var saņemt licenci pieaugušo 
neformālās izglītības 
vai interešu izglītības 
programmai.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privāt-
personām

Konsultācijas ar 
privātpersonām nav notikušas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs  Andris Ozoliņš
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Paziņojums par izsoli
Ozolnieku novada domes Ie-
pirkumu un izsoļu komisija 
rīko Ozolnieku novada paš-
valdībai piederošā nekusta-
mā īpašuma “Arāji”, Salgales 
pagastā, Ozolnieku novadā, 
kadastra Nr.54780050247, 
kura sastāvā ir zemes vienība 
3,47 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 54780050245, 
rakstisku izsoli ar augšup-
ejošu soli.

Izsoles dalībnieki savus piedā-
vājumus var iesniegt no 2020. 
gada 9. jūnija līdz 2020. gada 
10. jūlijam, plkst. 10.00 Ozol-
nieku novada pašvaldības kan-
celejā (2. kabinetā), Stadiona 
ielā 10, Ozolniekos, Ozolnie-
ku novadā. Piedāvājumi tiks 
atvērti 2020. gada 10. jūlijā, 
plkst. 10.05, Ozolnieku novada 
pašvaldības ēkas zālē, Stadiona 
ielā 10, Ozolniekos.

Nekustamā īpašuma sākumce-
na ir  6500,00 eiro (seši tūkstoši 
pieci simti eiro). Maksāšanas 
līdzekļi – 100 % eiro. Izsoles da-
lībniekam pirms izsoles ir jāsa-
maksā nodrošinājums 10 % ap-
mērā no izsoles sākumcenas, t.i., 
650,00 eiro (seši simti piecdes-
mit eiro) Ozolnieku novada 
domes kontā Nr. LV72HA-
BA0551001405027, AS Swed-
bank, kods: HABALV22 ar 

norādi ””Nekustamā īpašuma 
“Arāji”, Salgales pagastā, Ozol-
nieku novadā”, izsoles nodroši-
nājums”.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties www.ozolnieki.lv, kā arī 
Ozolnieku novada pašvaldībā 
(Stadiona ielā 10, Ozolniekos, 
Ozolnieku novadā) darba laikā. 
Izsoles uzvarētājam jāsamaksā 
tā piedāvātā augstākā cena viena 

mēneša laikā no izsoles nori-
ses dienas, iemaksu veicot 
pašvaldības kontā. Uz izso-
lāmo mantu nav personas ar 
pirmpirkuma tiesībām.

Kontaktpersona: Iepirkumu 
un izsoļu komisijas priekšsē-
dētāja Svetlana Krūmiņa, tālr. 
63084708, e-pasts:
svetlana.krumina@ozolnieki.lv.



Valsts izglītības attīstības aģentūra no 30. jūnija līdz 15. jūlijam izslu-
dina pieteikšanos attālināto mācību kārtai Eiropas Sociālā fonda līdzfi-
nansētā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesio-
nālās kompetences pilnveide”.

Imants Bīnemanis 1954.
Vija Ansonska  1933.
Jānis Veidemanis 1948.
Anna Ozoliņa  1942.
Lilija Maļinovska 1951.

Pašvaldības informatīvais izdevums “Ozolnieku avīze”
Metiens 4200 eksemplāri. Iznāk vienu reizi mēnesī.
Reģistrācijas nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
Tālr. 63084702, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Iespiests: SIA “Mūkusalas poligrā�ja”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ozolnieku avīzi” obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild to autori.
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Sīkāka informācija par tālākizglītības programmu piedāvājumu 
un pieteikšanās notiek tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, iz-
mantojot e-pakalpojumu.
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AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI

2020. gada 15. jūnijā Valsts vides die-
nesta Zemgales reģionālā vides pārval-
de uzņēmumam SIA „E DAUGAVA” 
ir izdevusi pārskatītu un aktualizētu 
A kategorijas atļauju Nr. JE18IA0001 
piesārņojošās darbības veikšanai īpa-
šumos „Atvari”, „Akači”, „Medņi”, Sal-
gales pagastā, Ozolnieku novadā.

Uzņēmums, saskaņā ar izdoto A kate-
gorijas piesārņojošās darbības atļauju, 
paplašinās bīstamo atkritumu pārstrādes 
un apstrādes kompleksa darbību, t.sk. pi-
rolīzes iekārtās sadedzinās pirolīzes gāzi.

Ar pārskatītajā A kategorijas piesārņo-
jošās darbības atļaujā Nr. JE18IA0001 
ietvertajiem nosacījumiem iespējams ie-
pazīties:

• Vides pārraudzības valsts biroja 
mājaslapā www.vpvb.gov.lv (sadaļā 
Piesārņojums; A, B atļaujas);

• Valsts vides dienesta Zemgales re-
ģionālajā vides pārvaldē – Kazar-
mes ielā 17a, Jelgavā, LV-3007;

• operatora SIA „E DAUGAVA” biro-
jā („Atvari”, Salgales pagastā, Ozol-
nieku novadā, LV-3045).

Valsts vides dienesta pieņemto lēmumu 
par pārskatītās atļaujas izsniegšanu uzņē-
mumam A kategorijas piesārņojošās dar-
bības veikšanai mēneša laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Vides 
pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības 
ielā 23, Rīgā , LV-1045).


