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OZOLNIEKU
Pašvaldības informatīvais izdevums

Vairāk lasi 12. lpp. ▶ ▶ ▶

“Ozolnieku novada pašvaldī-
ba ikdienā rūpējas par 22  bērnu 
rotaļlaukumiem, no tiem septiņi 
atrodas izglītības iestāžu teritori-
jās, bet 15 pieejami publiski. Visu 
rotaļlaukumu uzturēšana paredz 
regulāru uzraudzību – smilts no-
maiņu, teritorijas uzkopšanu un 
uzstādītā aprīkojuma atjaunoša-
nu. Plānojot 2021.  gada darbus, 
Saimniecības daļas speciālisti jau 
rudenī apsekoja visus rotaļlauku-
mus un secināja, ka daļai no tiem 

būs nepieciešama ne tikai smilts 
pievešana un teritorijas uzkop-
šana, bet arī nolietoto elementu 
demontāža un jaunu elementu 
uzstādīšana. Izvērtējot iespēja-
mo rīcības plānu, tika pieņemts 
lēmums  – organizēt vienotu ro-
taļlaukumu elementu iepirkumu 
visiem pašvaldības pārziņā eso-
šajiem rotaļlaukumiem. Iepir-
kums paredz, ka vietās, kur rota-
ļu elementi ir jāpapildina, tie būs 
jāpieskaņo jau esošajiem rotaļu 

komplektiem – gan krāsu, gan di-
zaina ziņā, bet vietās, kur tiks vei-
doti pilnībā jauni laukumi, esam 
ņēmuši vērā iedzīvotāju ierosinā-
jumus un vēlmes par šā brīža ak-
tualitātēm, elementu dalījumā pa 
bērnu vecuma grupām. Jāpiebilst, 
ka jaunizveidotajos rotaļlauku-
mos esam iecerējuši kā segumu 
izmantot smilti, kas ir patīkama 
bērnu rotaļām. Publisko rotaļlau-
kumu atjaunošanu un labiekārto-
šanu plānots uzsākt maijā,” infor-

mē Ozolnieku novada pašvaldības 
Saimniecības daļas speciālisti.

Jauni rotaļlaukumi tiks izveido-
ti Ānes parka teritorijā Celtnieku 
ielā 2 Ānē un Garozas ciemā, Ieca-
vas ielas un Priežu ielas teritorijā, 
kā arī PII “Pūcīte” filiālē pie Rīgas 
ielas 29 Ozolniekos. 

Plānoto darbu rezultātā tiks 
papildināti esošie publiskie rotaļ-
laukumi Aizupes masīvā, Skolas 
ielā 11/13 Ozolniekos, Saules ielā 7b 
un Spartaka ielā 14 Brankās, daudz-

dzīvokļu dzīvojamo māju pagalmā 
Jaunpēterniekos, arī Džammu dīķa 
un Ozolnieku ezera peldvietās.

Tāpat jauni rotaļu elementi tiks 
uzstādīti pie vairākām pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēm: 
Ozolnieku ciemā  – PII “Pūcīte” 
Stadiona ielā  2, PII “Zīlīte” filiālē 
Jelgavas ielā 35 un PII “Zīlīte” Me-
liorācijas ielā 10, kā arī Ānes ciemā, 
PII “Saulīte” Jaunatnes ielā  4, un 
Teteles ciemā – Teteles pamatskolā 
Skolas ielā 10. 

STIPRS ES – STIPRS NOVADS!
AICINĀM SPORTOT VAIRĀK NEKĀ 25 AKTĪVĀS ATPŪTAS 

VIETĀS OZOLNIEKU NOVADĀ

OZOLNIEKU NOVADĀ VEIDOS TRĪS JAUNUS BĒRNU ROTAĻLAUKUMUS 
UN ATJAUNOS ESOŠO ROTAĻLAUKUMU APRĪKOJUMU
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2021. gada 26. februārī norisinājās SIA “Ozolnieku KSDU” dalībnieku sanāksme, kur tika lemts 
par izmaiņām uzņēmuma valdes sastāvā, izbeidzot darba attiecības ar bijušo valdes locekli Nauri 
Bērziņu. Atbilstoši “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 
saturam pagaidu kārtībā valdes locekļa amatā ir iecelts Dzintars Cāzers, kurš šobrīd ieņem arī 
SIA “Jelgavas novada KU” valdes locekļa amatu. Pārņemot lietas, valdes locekļa primārais uzde-
vums – veikt uzņēmuma darbības un finanšu rādītāju padziļinātu analīzi, prezentējot kapitāldaļu 
turētājam un novada iedzīvotājiem operatīvās rīcības plānu, lai iespējami ātri novērstu trūkumus 
uzņēmuma darbībā, kas radušies iepriekšējo uzņēmuma vadītāju darbības laikā.

Ir pagājis mēnesis, kopš jaunais 
valdes loceklis Dzintars Cāzers un 
izpilddirektors Oskars Beņickis 
pilda savus amata pienākumus, šajā 
laikā ir veikti būtiski uzlabojumi 
SIA “Ozolnieku KSDU” personā-
la struktūrā un darbu sadalījumā, 
kā arī  pieņemti lēmumi par uzņē-
muma tālāko attīstību un finanšu 
situācijas uzlabošanas plānu. Piedā-
vājam sīkāk iepazīties ar uzņēmu-
mā konstatēto situāciju.

Situācija SIA “Ozolnieku 
KSDU” un izstrādātais 
operatīvās rīcības plāns

Finansiālais stāvoklis  – uz-
ņēmuma finanšu rādītāji par 
2021. gada janvāri atklāj, ka apgro-
zāmo līdzekļu apjoms nesedz īs-
termiņa saistības, savukārt naudas 
atlikums uz 31.01.2021. veido ap 
20 000 eiro. 

Izmaiņas  – ņemot vērā uzņē-
muma finanšu situāciju, steidzami 
nepieciešams uzlabot gan rentabili-
tātes rādītājus, gan naudas plūsmu, 
ko iespējams panākt, samazinot 
izmaksas un/vai palielinot ieņēmu-
mus. Šobrīd galvenais uzsvars tiek 
likts uz izdevumu samazināšanu, 
izpilddirektoram pārņemot tiešu 
kontroli pār uzņēmuma tēriņiem, 
tajā skaitā pār iepirkumiem, kas 
pārsniedz 300 eiro, kā arī darbinie-
ku izmaksām, veicot personāla op-
timizāciju. Papildus tiek izskatītas 
iespējas  – palielināt ieņēmumus, 
pārskatot maksas pakalpojumu ta-
rifu likmes.

Struktūra un darbinieki – sa-
līdzinoši neliela uzņēmuma struk-
tūra līdz šim ir bijusi pārlieku 
sadrumstalota, uzturot 7  struktūr-
vienības, kuru ieguldījums uzņē-
muma attīstībā bija apšaubāms. Ko-
pējais uzņēmuma darbinieku skaits 
ir 55. Veicot pārrunas ar darbinie-
kiem, secināts, ka kolektīvs nav 
vienots, nav izvirzīti kopīgi mērķi 
un uzdevumi, tāpēc tas nespēj dar-
boties kā vienots mehānisms. Atse-
višķās struktūrvienībās darbinieku 
skaits ir pārspīlēts, piemēram, grā-
matvedībā strādā 6  darbinieki un 

elektriķu vienībā 4  cilvēki, no ku-
riem viens ir vadītājs. Šaubas rada 
4  uzraugu lietderība Ānes NAI, jo 
uz vietas atbildīgie darbinieki nav 
sastopami. Savukārt citi darbinie-
ki strādā formālos amatos, kas nav 
saistīti ar uzņēmuma darbību, pie-
mēram, ēku celtnieki.

Izmaiņas – izvērtējot visu darbi-
nieku pienākumus un reālo ieguldī-
jumu uzņēmuma darbībā, pieņemts 
lēmums par personāla optimizāciju, 
veicot izmaiņas ne tikai darba pie-
nākumu aprakstos un amatu nosau-
kumos, bet arī štata vienību skaitā. 
Plānotais uzņēmuma darbinieku 
skaits  – 36 un 2  ārštata darbinieki: 
projektu vadītājs un jurists. Racionā-
li pārplānojot pienākumus un atbil-
dības, samazināts struktūrvienību, 
līdz ar to arī struktūrvienību vadītāju 
amatu skaits. Turpmāk uzņēmumā 
būs 5 struktūrvienības. Vairāki dar-
binieki ir brīdināti par darba tiesisko 
attiecību izbeigšanu, tostarp 3  grā-
matvedības darbinieki, 4 Ānes NAI 
uzraugi, 1 struktūrvienības vadītājs, 
2 elektriķi, 1 traktorists un 1 jurists, 
bet divi darbinieki darbu uzteikuši 
paši: 1  santehniķis un 1  struktūr-
vienības vadītājs. Ar vienu juristu 
panākta vienošanās par gabaldarba 
apmaksu un darbu attālinātā režīmā, 
jo darbs būs saistīts tikai ar parādu 
piedziņas jautājumiem.

Atalgojums  – analizējot algu 
sarakstus, secināts, ka struktūr-
vienību vadītājiem atalgojums ļoti 
konkurētspējīgs, savukārt darbi-
niekiem varētu būt lielāks. Diemžēl 
iepriekšējā uzņēmuma vadība nav 
veikusi izmaiņas pamatalgu sa-
rakstos, bet izvēlējusies darbiniekus 
motivēt ar regulārām piemaksām 
par tiešā darba veikšanu, kas nav 
pieļaujams. Piemēram, sētniekiem 
par lapu savākšanu rudenī vai snie-
ga tīrīšanu, tāpat par atkritumu 
konteineru apkārtnes uzkopšanu, 
vai struktūrvienības vadītājam par 
SMS sūtīšanu klientiem ārpus dar-
ba laika, un daudzos citos gadīju-
mos, kad darbinieks ir veicis savus 
pamata pienākumus noteiktās slo-
dzes apmērā.

Izmaiņas  – pārskatīts štatu sa-
raksts un algas. Daļai darbinieku, 
kuru atalgojums patiesi vērtējams 
kā salīdzinoši zems, rasta iespēja 
atalgojumu palielināt. Nekontrolētā 
piemaksu sistēma ir atcelta. Gadīju-
mos, kad tiek veiktas virsstundas un 
nakts darbs – piemaksas iespējamas 
pēc saskaņošanas ar uzņēmuma 
vadību. Ir atjaunots izpilddirektora 
amats un veikts skaidrs kompetenču 
sadalījums starp valdes locekli un 
izpilddirektoru. Noteikts, ka valdes 
loceklis koordinē administrāciju, to 
skaitā finanses, lietvedību, projektu 
vadību, juridiskos jautājumus un 
plānošanu, savukārt izpilddirektors 
koordinē visas tehniskās nozares  – 
ūdenssaimniecību, siltumapgādi, 
māju pārvaldīšanu un tehnisko die-
nestu. Konkrētus ieguvumus perso-
nāla optimizācijā varēs izvērtēt pēc 
2021. gada maija atalgojuma aprēķi-
na, jo martā un aprīlī tiks maksātas 
kompensācijas par neizmantotajiem 
atvaļinājumiem tiem darbiniekiem, 
ar kuriem pārtrauktas darba attie-
cības. Provizoriski, štata darbinieku 
skaits uzņēmumā tiks samazināts no 
55 līdz 36, papildus piesaistot 2  ār- 
štata darbiniekus: projektu vadītāju 
un juristu. Līdz ar to, salīdzinot šī 
gada februāra algu fondu ar maiju, 
paredzams būtisks ikmēneša izmak-
su ietaupījums: no 47  459  eiro uz 
32 441 eiro, kas ir par 15 000 eiro ma-
zāk, vienlaikus saglabājot visu uzņē-
muma pārziņā esošo funkciju izpildi.

Biroja darba organizācija un 
komunikācija  – veiktas izmaiņas 
uzņēmuma lietvedības sistēmā un 
dokumentu apritē, aktualizējot 
“vienas pieturas aģentūras” prin-
cipu, kas paredz, ka turpmāk visi 
nepieciešamo darbu pieteikumi, 
iesniegumi un sūdzības tiks ie-
sniegtas biroja vadītājam, kurš tos, 
nosakot kontroles termiņu, novirzīs 
izpildei attiecīgās nozares vadītā-
jam. Šāda darba organizācija novēr-
sīs iespējamo dokumentu dīkstāvi 
un darbu izpildes termiņu kavēša-
nu. Ja biroja vadītāja noslodze būs 
par lielu, tiks vērtēta iespēja veidot 
klientu konsultanta štata vietu, 

kura uzdevumos ietilptu kā komu-
nikācija ar klientiem, atbilžu rakstī-
šana uz iedzīvotāju iesniegumiem, 
tā arī līgumu slēgšana un pakalpo-
jumu kvalitātes līmeņa uzraudzība. 
Klientu un sadarbības partneru 
ievērībai  – lai sazinātos ar uzņē-
mumu, turpmāk nepieciešams 
rakstīt uz vienoto e-pastu: info@
oksdu.lv. Tālrunis avāriju pie-
teikšanai sestdienās un svētdienās 
un pēc darba laika  – 26677751, 
darba dienās – 63050111.

Ūdenssaimniecība – apsekojot 
ar ūdenssaimniecību saistītos ob-
jektus, secināts, ka iekārtas darbojas 
atbilstoši un nekavējoši ieguldījumi 
to darbības uzlabošanā nav nepie-
ciešami. Vērtējot teritoriju un ēku 
tehnisko stāvokli, redzams, ka līdz 
šim uzņēmumā būtiski pietrūcis 
saimnieciskais skatījums un izprat-
ne par teritorijas uzturēšanu. Visos 
objektos nepieciešams organizēt 
elementārus teritorijas sakopšanas 
darbus un ēku remontdarbus. Vēr-
tējot klientu apkalpošanu, konsta-
tēts, ka ūdens patēriņa rādītāji jo- 
projām tiek iesniegti uz “lapiņām”, 
kas ievērojami sarežģī un palēnina 
patēriņa uzskaiti. Neviens komerc- 
uzskaites mēraparāts (ūdens skaitī-
tāji privātmājās un daudzdzīvokļu 
māju kopējie skaitītāji) nav aprīkots 
ar attālinātās nolasīšanas ierīcēm. 

Izmaiņas – lai organizētu vieno-
tu iekārtu apkopšanu un pārraudzī-
bu, izveidota ārējo tīklu un iekārtu 
uzraudzības vienība 2  santehniķu 
sastāvā, kas saskaņā ar grafiku regu-
lāri apsekos, apkops tehnoloģiskās 
iekārtas. Šāda procesu optimizāci-
ja ļāvusi samazināt iekārtu uzrau-
dzībā iesaistīto darbinieku skaitu, 
papildus 4  iekārtu uzraugu štata 
vietām likvidējot arī divas vadītāju 
štata vietas. Daļai darbinieku pie-
dāvāta iespēja strādāt Tehniskajā 
dienestā. Nodrošinot objektu ne-
pārtrauktu uzraudzību, lielākie 
ūdenssaimniecības objekti jau tu-
vākajā laikā tiks aprīkoti ar novēro-
šanas kamerām. Visas ūdenssaim-
niecības iekārtas tiks aprīkotas ar 
attālinātās signalizēšanas ierīcēm, 
kas SMS veidā nosūta informāciju 
par elektroapgādes traucējumiem, 
tā nodrošinot operatīvu reaģēšanas 
iespēju problēmsituācijās. Ja bu-
džets atļaus, tiks plānots Ānes NAI 
un KSS ēku remonts, lai novērstu 
konstrukciju bojāšanos. Tuvākajā 
laikā plānots atteikties no skaitītāju 
rādījumu nodošanas papīra veidā. 

Tā vietā rādījumus varēs iesniegt pa 
tālruni, SMS veidā, vai nosūtot tos 
e-pastā vai klientu pašapkalpošanās 
portālā. Plānots pakāpeniski uzsākt 
komercuzskaites mēraparātu aprī-
košanu ar attālinātās nolasīšanas 
moduļiem un rādījumu nolasīšanu 
veikt attālināti.

Būtiska ūdenssaimniecības sada-
ļa ir iesāktie un plānotie ūdenssaim-
niecības projekti. Iepazīstoties ar 
dokumentāciju, secināts, ka iesāktie 
procesi notiek atbilstoši prasībām. 
Lai koordinētu KF projekta gaitu un 
veicinātu operatīvu procesu norisi, 
piesaistīts projektu koordinators ar 
vairāk nekā 10  gadu pieredzi tieši 
infrastruktūras projektu realizācijā.

Tehniskais dienests  – Ozol-
nieku NAI teritorijā plānots veidot 
Tehniskā dienesta bāzi. Teritorijā ir 
vieta tehnikas izvietošanai, savu-
kārt ēkā var tikt iekārtotas dažā-
das tehniskās telpas. Vienlaicīgi no 
smagās tehnikas, agregātiem, da-
žādiem saimniecības materiāliem 
un lūžņiem tiks atbrīvots OKSDU 
galvenās ēkas pagalms Kastaņu 
ielā  2. Plānots demontēt betona 
stabus, kas atrodas pagalmā, tādē-
jādi paplašinot vietu pašvaldības 
un OKSDU vieglā transporta stāv-
vietām. Vizuāli ne īpaši pievilcīgo 
pelēko cisternu, kas atrodas Kas-
taņu ielas  2 pagalmā un kalpo kā 
karstā ūdens rezervuārs, plānots 
aizsegt, izveidojot estētisku apdari. 
Ja finanšu resursi ļaus, nākotnē plā-
nots veikt ēkas Kastaņu ielā 2 fasā-
des remontu, lai kopā ar sakārtoto 
pagalmu iekļautos vienotā estētiski 
baudāmā ēku kvartālā.

Siltumapgāde  – lielākais ob-
jekts ir šķeldas katlumāja Ozol-
niekos, kas pilda tai paredzētās 
funkcijas. Izvērtējot situāciju sil-
tumapgādes nozarē, secināts, ka 
perspektīvā nepieciešams risināt 
jautājumu par finansējumu pelnu 
izvadīšanas iekārtas uzstādīšanai.

Māju pārvaldīšana – tiklīdz ar 
Covid-19 saistītie pulcēšanās iero-
bežojumi tiks mīkstināti, uz sarunu 
tiks aicināti māju vecākie. Uzņēmu-
ma vadība plāno diskutēt gan par 
darbu kvalitāti un padarītā uzskaiti, 
gan avārijas brigādes nepieciešamī-
bu, sētnieku darbu, ūdens patēriņa 
attālinātu nolasīšanu un citiem jau-
tājumiem. Šobrīd netiek mainīts ne 
struktūrvienības vadītājs, ne ēku 
pārzinis, optimizējot procesus, tiem 
tiks sadalīti pienākumi, kurus līdz 
šim veica uzskaitvedis. 

OPTIMIZĒ SIA “OZOLNIEKU KSDU” DARBU

Ņemot vērā to, ka 2021. gada 
5.  februārī izsludinātā Ozol-
nieku vidusskolas direktora 
amata konkursa rezultātā 
nav apstiprināts jauns iestā-
des vadītājs, Ozolnieku nova-
da dome tuvākajā laikā lems 
par turpmāko kandidātu at-
lases kārtību.

Atgādinām, ka konkurss tika iz-
sludināts, pamatojoties uz 2021. gada 
4. februāra domes sēdē apstiprināto 
“Ozolnieku vidusskolas direktora 
amata konkursa nolikumu”.

Izvērtējot saņemtos pieteikumus 
un uzklausot uz pārrunām uzai-
cinātos pretendentus, Ozolnieku 
vidusskolas direktora amata pre-

tendentu atlases komisija noteica 
vērtēšanas kritērijiem atbilstošāko 
kandidātu, lai virzītu apstiprināša-
nai domē. Tomēr kandidāts no pie-
dāvātās sadarbības atteicās. 

Pamatojoties uz radušos situāciju, 
tiks organizēts un atkārtoti izslu-
dināts jauns Ozolnieku vidusskolas 
direktora atlases konkurss, jo esošais 

nolikums neparedz nākamā kandi-
dāta virzīšanu apstiprināšanai domē.

Atbildīgie pašvaldības speciālisti 
gatavo jaunu konkursa nolikumu, 
kas tiks prezentēts Ozolnieku nova-
da domes deputātiem. Kā viens no 
variantiem tiks piedāvāta sadarbī-
ba ar profesionālu personāla atlases 
kompāniju. Paredzams, ka atkār-

tota konkursa izsludināšana ļaus 
piesaistīt atlasei plašāku kandidātu 
loku, ņemot vērā to, ka daļa jomas 
profesionāļu jeb potenciālo iestā-
des vadītāju nebija gatavi pārtraukt 
spēkā esošās darba attiecības pirms 
mācību gada noslēguma. 

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko 
attiecību un informācijas daļa

ORGANIZĒS JAUNU OZOLNIEKU VIDUSSKOLAS 
DIREKTORA AMATA KONKURSU
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Izsludināts iepirkums “Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzī-
bas pakalpojumi centralizētās ūdenssaimniecības tīklu attīstī-
bai Ozolnieku novadā”, kas paredz centralizētās ūdensapgādes 
un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu būvdarbu projektē-
šanu Aizupēs, Ozolnieku ciemā, kā arī Ānes un Teteles ciemu 
savrupmāju dzīvojamajos rajonos. Kopējais projektēšanai pare-
dzētais ūdensapgādes tīklu garums – 11,6 km un centralizētās 
kanalizācijas tīklu garums  – 12,2  km. Iepirkuma pretendenti 
var pieteikties līdz 2021. gada 14. aprīlim.

“Centralizētā ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu izbūve 
ciema teritorijā būtiski uz-

labo cilvēku dzīves kvalitāti, kā arī ceļ 
apdzīvotās vietas saimniecisko statu-
su, tāpēc pašvaldībai ir svarīgi virzīt 
šādu projektu pakāpenisku īstenoša-
nu visā novada teritorijā. Šogad uz-
sāksim ūdenssaimniecības projekta 

īstenošanu Ozolnieku ciemā, veicot 
tīklu izbūvi kopumā 21  ciema ielā. 
Paralēli organizēsim projektēšanas 
darbus, lai tuvākajos gados piekļuvi 
centralizētajiem ūdenssaimniecības 
tīkliem nodrošinātu arī Aizupēs, 
Ānē un Tetelē. Atbilstoši izsludinā-
tajam iepirkumam, zināms, ka pro-
jektētājam būs jāveic divu atsevišķu 

būvprojektu izstrādi. Viens no tiem 
būs Ānes un Teteles ciemu centrali-
zētās ūdensapgādes un centralizētās 
sadzīves notekūdeņu kanalizācijas 
tīklu izbūve, paredzot arī ielu apgais-
mojuma projektēšanu. Otrs būvpro-
jekts skars Ozolnieku ciemu un tā 
aglomerāciju, lielākoties nodrošinot 
centralizētos ūdenssaimniecības 
tīklus Aizupēs,” skaidro Ozolnieku 
novada pašvaldības Attīstības un 
projektu daļas speciālisti.

Saskaņā ar izsludināto iepirkumu 
Aizupēs tiek plānoti centralizētās 
ūdensapgādes tīkli 5,6 km garumā 
un centralizētās sadzīves notekūde-
ņu kanalizācijas tīkli 4,2 km garu-
mā, savukārt ielu apgaismojums 
aptvers visu savrupmāju dzīvojamo 

apbūvi. Konkrēto projektu plānots 
īstenot trīs kārtās:

1.  kārta  – ielu apgaismojuma, 
centralizētā ūdensvada un centrali-
zētās sadzīves kanalizācijas izbūve, 
kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve: 
“Aizupe” Ozolniekos Ozolnieku pa-
gastā Ozolnieku novadā;

2.  kārta  – ielu apgaismojuma, 
centralizētā ūdensvada un centrali-
zētās sadzīves kanalizācijas izbūve, 
kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve 
Eglaines ielā Ozolnieku pagastā 
Ozolnieku novadā;

3.  kārta  – ielu apgaismojuma, 
centralizētā ūdensvada un centrali-
zētās sadzīves kanalizācijas izbūve, 
kanalizācijas sūkņu stacijas izbū-
ve, spiedvada pārbūve Druvenieku 

ceļā Ozolniekos Ozolnieku pagastā 
Ozolnieku novadā. 

Savukārt Ānes un Teteles ciemos 
tiek plānoti centralizētās ūdensap-
gādes tīkli 6 km garumā un centra-
lizētās sadzīves notekūdeņu kanali-
zācijas tīkli 8 km garumā, kā arī ielu 
apgaismojuma izbūve. Ar centra-
lizētās ūdenssaimniecības tīkliem 
paredzēts apgādāt Teteles ciema 
Progresa, Muižas, Bērzu un Skolas 
ielu dzīvojamās mājas un Ānes cie-
ma savrupmājas, t. sk. Ieviņu dzīvo-
jamo masīvu, Tirgoņu ielas masīvu, 
paredzot arī esošo maģistrālo kana-
lizācijas tīklu, t. sk. pašteces vadu un 
spiedvadu, nomaiņu. 

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko 
attiecību un informācijas daļa kopā ar 

Attīstības un projektu daļu

VEIKS ŪDENSSAIMNIECĪBAS TĪKLU 
PROJEKTĒŠANU AIZUPĒS, ĀNĒ UN TETELĒ

2021. gada aprīlī sāksies būvprojekta “Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Ozolnieku ciemā un aglomerācijā” īsteno-
šana, veicot centralizētās ūdensapgādes un sadzīves notekūde-
ņu kanalizācijas tīklu izbūvi Ozolnieku ciemā 5,653 km garumā, 
kā arī būvdarbos skarto ielu seguma atjaunošanu. Projektu 
plānots īstenot divu gadu laikā.

2020. gada aprīlī SIA  “Ozolnieku 
KSDU” sadarbībā ar Ozolnieku no-
vada pašvaldību izsludināja atklātu 
konkursu “Ūdenssaimniecības at-
tīstība Ozolniekos Ozolnieku pa-
gastā Ozolnieku novadā”. Konkursa 
rezultātā tika saņemti septiņu pre-
tendentu piedāvājumi, līguma slēg-

šanas tiesības par būvdarbu veikša-
nu piešķirot SIA “Ceļu būves firma 
“Binders””. Būvprojekta autors ir 
SIA “BM-projekts”, kas īstenos arī 
projekta autoruzraudzību.

Veicamo būvdarbu plānā iekļauta 
21  iela Ozolnieku ciemā: Eglaines, 
Jelgavas, Dārza, Oktobra, Aveņu, 

Lapu, Nākotnes, Rubeņu, Zvaigžņu, 
Plēsuma, Liepu, Saules, Vītolu, Ie-
cavas, Pļavu, Puķu, Sporta, Bērzu, 
Pavasara, Meža un Avotu iela.

2018.  gada 9.  aprīlī noslēgtais 
līgums starp SIA “Centrālā finan-
šu un līgumu aģentūra” un SIA 
“Ozolnieku KSDU” paredz, ka 
notekūdeņu kanalizācijas izbūve 
tiks finansēta ar Eiropas Savienī-
bas Kohēzijas fonda finansējumu 
1  662  974,08  eiro apmērā. Savu-
kārt centralizētās ūdensapgādes 
izbūves izmaksas tiks segtas ar SIA 
“Ozolnieku KSDU” finansējumu 

996  586,88  eiro apmērā. Projekts 
paredz, ka Ozolnieku novada paš-
valdība finansēs ceļu seguma atjau-
nošanas un pārbūves, lietusūdens 
kanalizācijas izbūves, ielu apgais-
mojuma izbūves un gājēju celiņu 
izbūves darbus 3  813  925,08  eiro 
apmērā, piesaistot Valsts kases aiz-
ņēmumu 3 241 836,32 eiro.

Būvprojekta realizācija nodroši-
nās iespēju centralizētās ūdensap-
gādes un sadzīves notekūdeņu 
kanalizācijas tīkliem pieslēgt visas 
mājas, kas atrodas konkrētajās ielās. 
Būtiski, ka, pieslēdzoties centralizē-

tās kanalizācijas sistēmai, cilvēkiem 
ir iespēja saņemt arī pašvaldības 
līdzfinansējumu, kas paredzēts, lai 
kompensētu viena īpašuma pieslē-
guma būvniecības un izpildmērīju-
ma izmaksas.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfi-
nansējumu, ir jāiesniedz iesnie-
gumu Ozolnieku novada pašval-
dībā atbilstoši Ozolnieku novada 
domes Saistošajiem noteikumiem 
Nr. 20/2020 “Par Ozolnieku novada 
pašvaldības līdzfinansējumu dzīvo-
jamo māju pieslēgšanai centralizē-
tajai kanalizācijas sistēmai”. 

OZOLNIEKU CIEMĀ VEIKS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES 
UN SADZĪVES NOTEKŪDEŅU KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVI

Kopš 2020. gada 5. novembra ir spēkā Ozolnieku novada do-
mes Saistošie noteikumi Nr.  20/2020 “Par Ozolnieku nova-
da pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka pašvaldības 
līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus dzīvo-
jamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfi-
nansējumu, dzīvojamās mājas 
īpašnieks vai dzīvojamās mājas 

dzīvokļu īpašnieku kopība, kopīpaš-
nieki vai kopīpašuma īpašnieku piln-
varots pārstāvis iesniedz Ozolnieku 
novada pašvaldībai adresētu iesnie-
gumu. Lai atvieglotu iesniegšanu, 
mājaslapas sadaļā “E-pakalpojumi” 
pieejamas iesnieguma veidlapas.

Saskaņā ar Saistošajiem noteiku-
miem: iespējams saņemt pašvaldī-
bas līdzfinansējumu 50% apmērā,

– bet ne vairāk kā 60,00 eiro par 
viena kanalizācijas tīkla metra iz-
būvi  (tajā skaitā skatakas) un kopā 
ne vairāk kā 1000,00  eiro vienam 
īpašumam, ja pieslēguma izbūvi 
veic būvkomersants saskaņā ar iz-
strādāto apliecinājuma karti, kom-
pensējot tiešās pašteces pieslēguma 

izveides izmaksas: tranšejas rakša-
na/aizrakšana, cauruļvadu un ska-
taku izbūve un izpildmērījums;

– 30,00 eiro par viena kanalizā-
cijas tīkla metra izbūvi (tajā skaitā 
skatakas) un 50% apmērā izpild-
mērījuma izmaksas, bet kopā ne 
vairāk kā 500,00  eiro, ja pieslēgu-
ma izbūvi veic iesniedzējs saska-
ņā ar 2017. gada 9. maija Ministru 
kabineta noteikumu Nr.  253 “At-
sevišķu inženierbūvju noteikumi” 
18.  punktu, kompensējot pašteces 
pieslēguma izveidei nepiecieša-
mo būvmateriālu iegādes izmak-
sas (piemēram, cauruļvadi, veidga-
bali, skatakas).

Šajā gadījumā līdzfinansējumu 
ir iespējams saņemt tikai pēc tam, 
kad pieslēguma izbūve ir pabeigta 
un izbūvētā pieslēguma izpildmē-

rījums ir ievietots topogrāfiskās 
informācijas datubāzē. Papildus ir 
jābūt noslēgtam līgumam ar paš-
valdības SIA “Ozolnieku KSDU” 
par centralizētās kanalizācijas pa-
kalpojumu sniegšanu. Un iesnie-
gumam jāpievieno būvdarbu vai 
būvmateriālu un izpildmērījuma 
izmaksu veikšanas apliecinoši do-
kumenti. 

Pašvaldības līdzfinansējumu 
100% apmērā pieslēguma izbūves 
un tā izpildmērījuma izmaksu 
segšanai var saņemt fiziskas per-
sonas, ja:

  iesniedzējs vai viņa bērns ir 
persona ar I  invaliditātes grupu, ir 
deklarēts un faktiski dzīvo nekusta-
majā īpašumā;

 iesniedzējs ir persona vai ģime-
ne ar trūcīgas personas statusu, ja 
statuss ir spēkā iesnieguma iesnieg-
šanas brīdī un ja iesniedzējs (ģime-
ne) ir deklarēts un faktiski dzīvo 
nekustamajā īpašumā;

 iesniedzējs ir persona vai ģime-
ne ar maznodrošinātas personas 
statusu, ja statuss ir spēkā iesnie-
guma iesniegšanas brīdī un iesnie-

dzējs  (ģimene) ir deklarēts un fak-
tiski dzīvo nekustamajā īpašumā;

  iesniedzējs ir persona, kurai 
piešķirta vecuma pensija, un viņai 
nav laulātā, pilngadīgu pirmās pa-
kāpes radinieku lejupejošā taisnā 
līnijā (pilngadīgu bērnu), un kura ir 
vienīgā īpašumā deklarētā un fak-
tiski dzīvojošā persona.

Šajos gadījumos, ja nepieciešams, 
iesniedzējs iesniegumam pievieno 
dokumentu kopijas, kas apliecina ie-
sniedzēja vai ģimenes atbilstību kā-
dai no iepriekšminētajām kategori-
jām, un pēc iesnieguma izskatīšanas 
komisija pieņem lēmumu par visu 
ar pieslēguma izveidi saistīto darbu 
nodošanu SIA “Ozolnieku KSDU” 
un pašvaldības līdzfinansējums tiek 
piešķirts SIA “Ozolnieku KSDU”, 
par to slēdzot atsevišķu līgumu ar 
pieteikuma iesniedzēju.

Jāņem vērā, ka visos gadījumos 
līdzfinansējums netiek piešķirts te-
ritorijas labiekārtošanas darbiem, 
t. sk. esošo krājtvertņu demontāžas 
darbiem.

Saņemot iedzīvotāju iesniegu-
mus un pievienotos dokumentus, 

to atbilstību noteikumu prasībām 
mēneša laikā izvērtēs ar Ozol-
nieku novada izpilddirektora  
rīkojumu izveidota komisija, un 
lēmums rakstveidā tiks paziņots 
iesniedzējam.

Detalizēti ar Ozolnieku novada 
domes Saistošajiem noteikumiem 
Nr.  20/2020 aicinām iepazīties 
mājaslapā www.ozolnieki.lv, sadaļā 
“Saistošie noteikumi”. Jautājumos 
par pašvaldības līdzfinansējuma 
saņemšanas kārtību aicinām sazi-
nāties ar Attīstības un projektu da-
ļas vadītājas vietnieci ES projektu 
jautājumos Antru Pošeiku  – tālr. 
20042150, e-pasts: antra.poseika@
ozolnieki.lv.

Ozolnieku novada pašvaldībai 
adresētos iesniegumus līdzfinan-
sējumu saņemšanai dzīvojamo 
māju pieslēgšanai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai aicinām ie-
sniegt Ozolnieku novada pašval-
dībā Stadiona ielā 10 Ozolniekos – 
ievietojot pastkastē pie ēkas ieejas 
durvīm vai elektroniski valsts 
pārvaldes pakalpojumu portālā 
Latvija.lv. 

PIEEJAMS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS DZĪVOJAMO MĀJU 
PIESLĒGUMA IZBŪVEI CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
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2021. gada 25. marta domes sēdē Ozolnieku novada dome nolēma 
piešķirt oficiālu vietvārdu iedzīvotāju iecienītajai atpūtas vietai – uz-
bērtajam kalnam, kas atrodas Ozolnieku novada Ozolnieku pagasta 
Ozolnieku zemes vienībās Skolas iela 20 un Skolas iela 22. Turpmāk 
šo kalnu sauksim par “Bulderberga kalnu”.

V ietvārda piešķiršanas ideja radās 
jau pagājušā gada nogalē, uz-
runājot Ozolnieku iedzīvotāju, 

bijušo meliorācijas inženieri Rihardu 
Bulderbergu, pēc kura iniciatīvas un 
kura tiešā līdzdalībā pagājušā gadsimta 
80. gados tika uzbērts konkrētais kalns. 
R.  Bulderberga kungs piekrita iecerei, 
un Ozolnieku novada pašvaldība uzsā-
ka nepieciešamo procedūru vietvārda 
piešķiršanai.

Vietvārdu veidošanas, piešķirša-
nas, apstiprināšanas, uzkrāšanas, 
publiskošanas, izmantošanas, sagla-
bāšanas un aizsardzības kārtība ir no-
teikta 2012. gada 10. janvāra Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 50 “Vietvār-
du informācijas noteikumi”. Minēto 

noteikumu 18.11.  punkts paredz, ka 
cilvēka radītiem mūsdienu vai vēs-
turiski pastāvējušiem ģeogrāfiskiem 
objektiem oficiālos vietvārdus piešķir 
attiecīgā pašvaldība, pamatojoties uz 
Valsts valodas centra atzinumu.

Nepieciešamais Valsts valodas cen-
tra atzinums ir saņemts, un Ozolnieku 
novada dome ir lēmusi par vietvārda 
“Bulderberga kalns” piešķiršanu. 

Informācija par lēmumu tiks no-
sūtīta Latvijas Ģeotelpiskās informā-
cijas aģentūrai nepieciešamo ierakstu 
veikšanai, kā arī jaunais kalna nosau-
kums tiks iekļauts Ozolnieku Me-
žaparka centrālā informācijas stenda 
aprakstā un turpmāk tiks lietots, ru-
nājot par kalnu. 

2021.  gada pavasaris turpmāk būs vēsturiski nozīmīgs 
brīdis visam Ozolnieku novadam, jo esam saņēmuši at-
ļauju  – nosaukt Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa 
Čakstes vārdā ielu Emburgas ciemā.

Paldies Jāņa Čakstes maz-
mazmeitai Kristīnei Čak-
stei ar ģimeni par atļauju, 

izmantot Jāņa Čakstes vārdu ielas 
nosaukumā, tā simboliski stipri-
not ciešo Salgales pagasta sasaisti 
ar Latvijas valsts pirmā preziden-
ta dzimtu un mājām. Esam lepni, 
ka tieši Ozolnieku novadā atro-
das Jāņa Čakstes dzimtas mājas 
“Auči”, un gandarīti, ka turpmāk 
tieši mūsu novadā atradīsies arī 
Latvijas valsts pirmā prezidenta 
vārdā nosauktā iela.

Kā zināms, Emburgas ciema 
teritoriju gandrīz 2,2  km garu-
mā šķērso valsts autoceļš P94 
Jelgava–Staļģene–Code, kas fak-
tiski ir iela. Atbilstoši 2015. gada 
8.  decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.  698 “Adresācijas 
noteikumi” prasībām šai terito-
rijai ir nepieciešams piešķirt ie-
las nosaukumu. Būtiski, ka ielas 
nosaukuma piešķiršana nemai-
na autoceļa piederību un tiesisko 
statusu.

Saņemot Valsts valodas cen-
tra akceptu, 2021. gada 25. mar-
tā Ozolnieku novada domes 
sēdē tika pieņemts lēmums par 
ielas nosaukuma piešķiršanu sa-
skaņā ar Administratīvo terito-
riju un apdzīvoto vietu likuma 
11. panta trešo daļu, kas nosaka, 
ka pašvaldības dome piešķir no-
saukumus ielām un laukumiem 
pilsētās un ciemos. 

Turpmāk P94 Jelgava–Staļģe-
ne–Code posms no krustojuma 

ar valsts autoceļu V28 Blukas–
Emburga līdz krustojumam ar 
valsts autoceļu V1008 Iecava–
Emburga tiks saukts par “Jāņa 
Čakstes ielu”.

Procedūra paredz, ka pēc 
Ozolnieku novada domes lē-
muma pieņemšanas informā-
cija tiks sniegta Valsts zemes 
dienestam. Secīgi – pēc lēmuma 
spēkā stāšanās Ozolnieku nova-
da Būvvalde pieņems lēmumus 
par adrešu maiņu konkrētajām 
zemes vienībām un ēkām. Māju 
īpašnieki saņems lēmuma ek-
semplāru, un turpmāk, rakstot 
adresi, katras mājas īpašniekam 
būs jānorāda aktuālā informāci-
ja: Jāņa Čakstes iela __, Embur-
ga, Salgales pagasts, Ozolnieku 
novads, LV-3045.

Norādām, ka nekustamo īpa-
šumu nosaukumi netiks mai-
nīti, ja vien to nevēlēsies paši 
īpašnieki. 

“BULDERBERGA KALNS” –  
TĀ TURPMĀK SAUKSIM 
UZBĒRTO KALNU OZOLNIEKOS

EMBURGU CAURVĪS  
JĀŅA ČAKSTES IELA

2021. gada 30. marta Ozolnieku novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lē-
mums par ielu nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām bijušās dārzkopības 
sabiedrības “Aizupe” teritorijā Ozolniekos Ozolnieku pagastā Ozolnieku novadā. 
Lēmums pieņemts, balstoties uz Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra no-
teikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” prasībām. Saskaņā ar Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta trešo daļu pašvaldības domei ir 
jāpiešķir nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un ciemos. Līdz šim kon-
krētajā teritorijā īpašumi bija numurēti un bez piesaistes ielas nosaukumam.

Izšķiršanās par atbilstošākajiem ielu no-
saukumiem noritēja trīs posmos. Sākot-
nēji izvērtēšanai tika saņemti Attīstības 

un projektu daļas priekšlikumi. Attīstības 
un tautsaimniecības komitejā deputāti pie-
ņēma lēmumu, ka ielu nosaukumi konkrē-
tajā teritorijā ir jāpiešķir alfabēta secībā, lai 
iedzīvotājiem būtu vieglāk orientēties ielu 
izvietojumā, kā arī par atbilstošāko atzīta 
iespēja piešķirt vairumam ielu ar augiem 
un kokiem saistītus nosaukumus, ņemot 
vērā to, ka ielas atrodas bijušajā dārzkopības 

sabiedrības teritorijā. Vienīgi Tirgoņu ielai 
piešķirts nosaukums, pamatojoties uz īpa-
šuma vēsturisko nosaukumu, bet Mežmales 
iela teritoriāli atrodas blakus mežam. Ot-
rajā etapā visiem Ozolnieku novada domes 
deputātiem bija iespēja iesūtīt vēlamos ielu 
nosaukumu variantus, lai secīgi aptaujas re-
zultātā noskaidrotu vietai piemērotākos un 
skanīgākos, kas tika prezentēti un apstipri-
nāti Ozolnieku novada domes sēdē. Secīgi, 
pēc lēmuma spēkā stāšanās, Ozolnieku no-
vada Būvvalde pieņems lēmumus par ad-

rešu maiņu konkrētajām zemes vienībām. 
Norādām, ka nekustamo īpašumu nosauku-
mi netiks mainīti, ja vien to nevēlēsies paši 
īpašnieki.

 
Ielām piešķirtie nosaukumi:
1.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

54660010875 – “Aroniju iela”;
2.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

54660010876 – “Brūkleņu iela”;
3.  zemes vienībām ar kadastra apzīmēju-

miem 54660010878 un 54660010877  – 
“Cidoniju iela”;

4.  zemes vienībām ar kadastra apzīmēju-
miem 54660010880 un 54660010879  – 
“Dāliju iela”;

5.  zemes vienībām ar kadastra apzīmēju-
miem 54660010882 un 54660010881  – 
“Egļu iela”;

6.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
54660010883 – “Frēziju iela”;

7.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
54660010885 – “Gladiolu iela”;

8.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
54660010884 – “Gerberu iela”;

9.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
54660010886 – “Hortenziju iela”;

10. zemes vienībām ar kadastra apzīmēju-
miem 54660010887 un 54660010888  – 
“Īrisu iela”;

11. zemes vienībām ar kadastra apzīmēju-
miem 54660010889 un 54660010890  – 
“Jasmīnu iela”;

12. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
54660010873 – “Kadiķu iela”;

13. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
54660010874 – “Mežmales iela”;

14. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
54660010872 – “Tirgoņu iela”. 

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa kopā ar Attīstības un projektu daļu

BIJUŠĀS DĀRZKOPĪBAS SABIEDRĪBAS “AIZUPE” TERITORIJĀ 
ESOŠAJĀM IELĀM PIEŠĶIRTI SKANĪGI NOSAUKUMI
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Laikā no 17.02. līdz 24.02.2021. Ozol-
nieku novada sociālo tīklu kontos 
norisinājās iedzīvotāju aptauja par 
Ozolnieku ezera teritorijas labiekār-
tošanu, aicinot iesūtīt savas vēlmes 
un redzējumu par to, kādi darbi vei-
cami steidzamā kārtībā un kādi lie-
lāki uzlabojumi būtu nepieciešami 
perspektīvā, lai ezers kļūtu vēl ērtāks 
atpūtnieku vajadzībām.

Esam izskatījuši saņemtos priekšliku-
mus, sagrupējot tos atbilstoši aktu-
alitātei un iespējamajam īstenošanas 

procesam. Vērtējot, kādus darbus ir iespē-
jams īstenot jau šogad, atbilstoši plānotajam 
budžetam 10 000 eiro apmērā, un kādi darbi 
ir iekļaujami perspektīvajā teritorijas labie-
kārtojuma plānā.

Jāatzīst, ka visbiežāk paustais iedzīvotāju 
viedoklis  – nepieciešams sakopt un būtiski  
paplašināt jau esošās peldvietas. Svarīgi, lai 
ezera teritorija saglabātu dabiskumu, plašumu 
un brīvu pieeju peldēties gribētājiem.

Šogad īstenojamie  
saimnieciskie darbi:
 paplašināt peldvietu zonas, lai iedzīvotāji varētu brīvāk pie-

kļūt ūdenim. Izzāģēt krūmus, attīrīt krastus no niedrēm un 
piebērt smilti;

 paplašināt bērniem pieejamo rotaļu zonu, papildinot rotaļu 
elementus un rūpējoties par smilšu kastēm;

 padarīt ezera apkārtni dzīvniekiem draudzīgāku, izvie-
tojot papildu atkritumu urnas suņu izkārnījumu savāk-
šanai;

 veicināt veselīgu dzīvesveidu, izveidojot papildu velovietnes 
apkārt ezeram;

 padarīt ezeru nesteidzīgām pastaigām un saulrietu vēroša-
nai ērtu, izvietojot papildu soliņus;

 tiks meklēts risinājums papildu pārģērbšanās kabīņu izvie-
tošanai un vasaras WC izvietošanai. 

Paldies ikvienam, kurš pauda savu viedokli un iesūtīja vērtīgu informāciju!

Iedzīvotāju līdzdalība teritorijas 
ilgtspējīgas un mērķtiecīgas at-
tīstības plānošanas dokumentu 

izstrādē ir ļoti nozīmīga, tādēļ aici-
nām ikvienu sniegt savu viedokli un 
idejas, iesaistoties darbam fokusgru-
pās, tematiskajās grupās, aptaujās!

Jelgavas valstspilsētas un jaun-
veidojamā Jelgavas novada  (šo-
brīd  – Jelgavas un Ozolnieku 
novadi) ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas 2022.–2035.  gadam izstrā-
des mērķis ir noteikt kopīgo un kat-
ras pašvaldības ilgtermiņa attīstības 
vīziju, mērķus, prioritātes un kopī-
gu telpiskās attīstības redzējumu.

Attīstības programma 2022.–
2027.  gadam būs plānošanas do-
kuments, kurā tiks noteiktas vidēja 
termiņa attīstības prioritātes un 
pasākumu kopums ilgtermiņa stra-
tēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai 
kopīgi attīstītu Jelgavas valstspilsē-
tas un jaunveidojamā Jelgavas nova-
da teritoriju un racionāli ieguldītu 
pašvaldību budžeta līdzekļus.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņē-
mēju vēlmes, vajadzības un redzē-
jumu par Jelgavas valstspilsētas, Jel-
gavas un Ozolnieku novadu tālāko 
attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek 
aicināti līdzdarboties, piedaloties:

 iedzīvotāju aptaujā;
 fokusgrupu diskusijās;
 tematiskajos semināros;
 dokumentu izstrādāto 1.  re-

dakciju publiskajā apspriešanā.

Iedzīvotāju aptaujas, fokusgru-
pu un tematisko grupu darbs plā-
nots 2021.  gada aprīlī un maijā, 
darbu plānots organizēt attālināti 
Covid-19 ierobežojumu dēļ.

Abu plānošanas dokumentu pir-
mās redakcijas plānots izstrādāt līdz 
2021. gada septembrim, bet apspriest 
tās varēs šā gada oktobrī – novembrī. 
Savukārt dokumentu gala redakcijas 
plānots apstiprināt 2022. gada aprīlī.

Plānošanas dokumentu izstrādes 
vadītāja un atbildīgā amatpersona – 
Jelgavas pilsētas pašvaldības admi-
nistrācijas Attīstības un pilsētplā-
nošanas pārvaldes vadītāja Gunita 
Osīte, kontakttālrunis uzziņām: 
63005569, e-pasts: gunita.osite@
dome.jelgava.lv.

Jaunveidojamā Jelgavas novada 
plānošanas dokumentu izstrādes 
vadītāja un atbildīgā amatpersona – 
Jelgavas novada pašvaldības izpild-
direktore Līga Lonerte  – e-pasts: 
liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

Aicinām Jelgavas valstspilsētas, 
Jelgavas un Ozolnieku novadu ie-
dzīvotājus, uzņēmējus, nevalstisko 
organizāciju pārstāvjus un citus 
interesentus pieteikties dalībai 
darba grupās!

Lai noskaidrotu dažādu pašval-
dības jomu speciālistu vērtējumu 
un ierosinājumus, plānots orga-
nizēt tematiskās darba grupas  (arī 
fokusgrupas), kas tiks organizētas 
attālināti tiešsaistes programmā.

Lai reģistrētu dalību kādā no te-
matiskajām darba grupām, aicinām 
līdz 9.  aprīlim reģistrēties elek-
troniski: https://forms.gle/UVFcgt-
CXHfN1ZK91A.

Tas sniegs iespēju piefiksēt visu 
iespējamo dalībnieku skaitu un 
e-pastus, kam vēlāk tiks nosūtītas 
tiešsaistes sanāksmju saites.

Ierosinājumus, komentārus, 
ar attīstības plānošanas doku-
mentiem saistītos jautājumus var 
sūtīt arī uz e-pastu: attistiba@
jelgavasnovads.lv, un speciālisti 
iekļaus Jūsu ierosinājumus arī iz-
skatāmo jautājumu klāstā.

Iedzīvotāji, uzņēmēji, biedrī-
bu pārstāvji, jomu speciālisti vai 
profesionāļi, kas būs pieteikušies 
darbam tematiskajās grupās, var 
izvēlēties iesaisti vienā vai vairā-
kās, vai pat visās tematiskajās sa-
nāksmēs.

Plānošanas dokumentu iz-
strādei tiek plānotas tiešsaistes 
sanāksmes par šādiem tematiska-
jiem blokiem:
 13. aprīlī plkst. 18.00 – “KUL-

TŪRA” analizēs kvalitatīvu un 
daudzveidīgu kultūras aktivitāšu 
pieejamību, plānos kultūras in-
frastruktūras attīstību;

 15. aprīlī plkst. 18.00 – “TŪ-
RISMS un UZŅĒMĒJDARBĪ-
BA” analizēs Jelgavas pilsētas un 
abu novadu kā uzņēmējdarbības 
veikšanas vietu konkurētspēju, 

plānos nepieciešamos uzlabo-
jumus uzņēmējdarbības vidē, 
nodarbinātības iespēju paplaši-
nāšanu, zinātnes un pētniecības 
ieguldījumu uzņēmējdarbības 
attīstībā. Tūrisma piedāvājumu 
un tūrisma infrastruktūras at-
tīstību;

 20.  aprīlī plkst.  18.00  – “IZ-
GLĪTĪBA UN SPORTS” analizēs 
izglītības un sporta pakalpojumu 
kvalitāti un efektivitāti, identi-
ficēs mūžizglītības iespējas un 
sportisko aktivitāšu pieejamību, 
kā arī plānos izglītības un sporta 
infrastruktūras efektīvu izman-
tošanu un attīstību;

 22. aprīlī plkst. 18.00 – “SO-
CIĀLAIS ATBALSTS, VESELĪ-
BA UN LABKLĀJĪBA” plānos 
pašvaldības sociālā atbalsta, 
aprūpes, rehabilitācijas iespējas, 
pasākumus ģimeņu stiprināša-
nai, sabiedrības integrācijas sek-
mēšanai;

 27. aprīlī plkst. 18.00 – “KVA-
LITATĪVA DZĪVES VIDE” 
analizēs komunālo saimniecību 
un infrastruktūru, mājokļu jau-
tājumus, ilgtspējīgu pašvaldības 
drošības pakalpojumu nodro-
šināšanu, sabiedriskās kārtības 
paaugstināšanu, plānos ceļu un 
ielu, velobraucēju, gājēju infra-
struktūru, mobilitāti, sabiedriskā 
transporta pieejamību un attīstī-
bu, analizēs nozīmīgākās telpis-

kās struktūras un plānos vēlamās 
ilgtermiņa izmaiņas;

 29. aprīlī plkst. 18.00 – “VIDE, 
KLIMATS, ENERĢĒTIKA” no-
teiks pasākumus enerģētikas, 
publisko ēku un mājokļu ener-
goefektivitātes un klimata pār-
maiņu jomās, kā arī dabas resur-
su aizsardzībai un pārvaldībai, 
plānos publiskās ārtelpas ilgtspē-
ju, ūdensmalu attīstību;

 6.  maijā plkst.  18.00  – “AT-
VĒRTA UN VIEDA PĀRVAL-
DĪBA” izvērtēs esošo Jelgavas 
pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku 
novadu pašvaldību pārvaldes 
struktūru, funkcijas, informāci-
jas apriti, sniegs redzējumu par 
pašvaldības sniegto pakalpojumu 
pieejamību, e-pārvaldes attīstību, 
kā arī par sabiedrības informēša-
nas un iesaistes iespējām pašval-
dības lēmumu pieņemšanā.
Par iespējamajām izmaiņām 

konkrēto tematisko darba grupu 
norises laikos tiks paziņots atseviš-
ķi pašvaldību mājaslapās un soci-
ālajos tīklos.

Aicinām iedzīvotājus būt aktī-
viem un iesaistīties līdzdarbības 
aktivitātēs, jo Jelgavas pilsētas, Jel-
gavas un Ozolnieku novadu attīstī-
ba ir atkarīga no mūsu visu kopīgas 
rīcības! 

*Personas dati tiks izmantoti 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

tikai dalības identificēšanai darba grupās.

Iesaisties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas 
novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas un attīstības programmas izstrādē

Ozolnieku ezers

IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS PAR OZOLNIEKU EZERA 
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANU IR SADZIRDĒTS
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Pēdējo četru gadu laikā Emburgas 
ciema teritorijā īpaši domāts par ielu 
sakārtošanu un izglītības iestāžu 
ēku attīstību. Par 47 993,63 eiro veik-
ta 1.  maija ielas asfaltēšana, ietves 
izbūvē ieguldīti 9288 eiro. Savukārt 
Draudzības ielā atjaunots asfalta se-
gums, ieguldot 54  535,30  eiro. Ielu 
apgaismojuma izbūvē gar autoceļu 
P94 ieguldīti 60  126,22  eiro. Liepu 
un 1.  maija ielas par 5470,31  eiro 
papildinātas ar nepieciešamajiem 
apgaismojuma balstiem. Salgales 
pamatskolas ēkai veikta jumta re-
monta 3.  kārta par 63  716,49  eiro, 
savukārt ēkas fasādes remontā ie-
guldīti 4455,12 eiro. Papildus pirms-
skolas grupu vajadzībām izbūvētas 
divas āra nojumes par 3653,27 eiro 
un par 28  267,97  eiro izvietots ro-
taļu aprīkojums, ik dienu veicinot 
bērnu kvalitatīvu laika pavadīšanu 
svaigā gaisā. Pie āra nojumēm veik-
ta arī bruģa seguma atjaunošana 
par 6761,29 eiro. Līdzās skolas ēkai 

par 170 192 eiro labiekārtots sporta 
laukums, izveidojot gan basketbola, 
gan volejbola, gan lodes grūšanas 
laukumus, tāpat arī mūsdienīgu 
skrejceļu un tāllēkšanas bedri. Plān-
veidā veikta arī Salgales pagasta ad-
ministratīvās ēkas “Vīgriezes” telpu 
vienkāršotā atjaunošana, ieguldot 
15  444,77  eiro, un nepieciešamais 
jumta remonts 11  909,27  eiro vēr-
tībā. Savukārt bibliotēkas ārējā ap-
kalpošanas punkta teritorijas lab- 
iekārtošanā ieguldīti 4597,42  eiro. 
Papildus pašvaldības pārziņā esošo 
ēku labiekārtošanai un remontdar-
biem par 1931,14  eiro veikta žoga 
uzstādīšana apkārt vecās Salgales 
baznīcas drupām.

Virkne nozīmīgu infrastruktūras 
projektu īstenoti arī Garozas ciemā, 
īpašu uzmanību veltot ūdenssaim-
niecības attīstībai un Garozas pa-
matskolas teritorijas pilnveidošanai. 
2019. un 2020. gadā tika īstenots ļoti 
nozīmīgs ūdenssaimniecības pro-

jekts, kā rezultātā Garozas ciemā 
par 843 478,37 eiro izbūvēti ūdens-
saimniecības tīkli. Jāpiebilst, ka 
vērienīgajos projektēšanas darbos 
ieguldīti 33  721  eiro. Līdzās Garo-
zas pakalpojumu centram “Eži” par 
7249,52 eiro nobruģētas gājēju taci-
ņas. Pie Garozas pamatskolas par 
115 754,88 eiro uzbūvēts jauns tilts 
pāri Garozes upei, kas būtiski at-
vieglo iedzīvotāju pārvietošanos cie-
ma teritorijā un skolēnu nokļūšanu 
uz skolu. Tiltam izbūvēts arī apgais-
mojums par 2451,06 eiro un nobru-
ģēta no skolas uz tiltu vedošā taciņa 
par 2591,52 eiro. Garozas pamatsko-
las ēkā veikti 1.  stāva remontdarbi 
un telpu vienkāršotā atjaunošana, 
kopumā ieguldot 105  083,71  eiro. 
Veikta arī skolas notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtu projektēšana un būv-
niecība 21  747,67  eiro apmērā. Sa-
vukārt Garozas pamatskolas sporta 
laukuma labiekārtošanā ieguldīti 
43 967,66 eiro, veicot arī jauna segu-

Lielupes rāmajiem ūdeņiem līdzās mājo Salgales pagasts, kas apvieno Emburgas un Garo-
zas ciemus. Vietas, kur vienlaikus jūtama vēstures elpa un šodienas aktīvais dzīves ritms. 
Gadu no gada Salgales pagasta teritorija attīstās, Ozolnieku novada pašvaldībai pilnveidojot 
gan infrastruktūru, gan iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu klāstu, tā radot mūsdienīgus 
apstākļus ērtai un drošai dzīvošanai.

Emburgas Pastaigu taka

Draudzības iela Emburgā

Emburga

Garozas pakalpojumu centrs “Eži”

Taka uz Garozas pamatskoluGaroza

GAROZAS UN EMBURGAS CIEMU ATTĪSTĪBA – SOLI PA SOLIM
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ma izbūvi skrejceļam un basketbola 
laukumam. 

Secīgi turpinot sporta un brīvā 
laika pavadīšanai paredzēto objek-
tu pilnveidošanu un izglītības ies-
tāžu ēku labiekārtošanu, 2021. gadā 
Emburgā paredzēts pagarināt ie-
dzīvotāju iemīļoto pastaigu taku, 
bet Salgales pamatskolā turpināsies 
teritorijas labiekārtošana, veicot 
prezentācijas laukuma bruģēšanu 
un iekārtošanu. Savukārt Salgales 
Mūzikas un mākslas skolā tiks at-
jaunota skolas materiāli tehniskā 
bāze, iegādājoties jaunas mēbeles 
mākslas nodarbību vajadzībām.

Garozas ciemā turpināsies darbi 
Garozas disku golfa trasē, izzāģējot 
vecos un bīstamos kokus, uzlabojot 
un papildinot disku golfa trasi, at-
jaunojot celiņus un papildinot ro-
taļu elementus. Ciema teritorijā tiks 
uzstādīts jauns rotaļlaukums, kam 
jau šobrīd ir izsludināts iepirkums. 

Garozas pamatskolā šogad uz-
svars likts uz skolas teritorijas labie-
kārtošanu un drošības jautājumu 
risināšanu. Tiks izbūvēta ūdens 
ņemšanas vieta pie Iecavas upes 
ugunsdrošības vajadzībām. Esošo 
novērošanas kameru skaits tiks pa-
pildināts vēl par četrām. Tāpat tiek 
plānots uzlabot apgaismojumu ro-
taļlaukumā, atjaunot jumtu lapenei 
un sakārtot sūkņa māju. Kosmētisko 
remontu un apgaismojuma nomai-
ņu piedzīvos skolas sporta zāle. Sko-
lai piegulošajā teritorijā tiks nojaukta 
Vecozolu ēka un iebraucamajam ce-
ļam tiks uzlabota asfalta virskārta. 

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko 
attiecību un informācijas daļa kopā ar 

Attīstības un projektu daļu

GAROZAS UN EMBURGAS CIEMU ATTĪSTĪBA – SOLI PA SOLIM

Garozas pamatskolas sporta laukums

Gājēju tilts pie Garozas pamatskolas

Garozas pamatskola, kur mācās 86 skolēni un PII grupas apmeklē 44 bērni

Salgales pamatskolas sporta laukums Salgales pamatskola, kur mācās 56 skolēni un PII grupas apmeklē 34 bērni

Salgales Mūzikas un mākslas skola, kur mācās 67 audzēkņi; Salgales 
pagasta pārvalde un bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts
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Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības nodaļa 
aicina Ozolnieku novada vispārējās vai profesio-
nālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamos pie-

teikties 2020./2021.  mācību gada apbalvojumiem. Lai 
pieteiktos apbalvojumam, izglītojamā pamata dzīvesvie-
tai jābūt deklarētai Ozolnieku novada administratīvajā 
teritorijā, vismaz no tekošā mācību gada sākuma.

Izglītojamo apbalvošanas mērķis ir veicināt skolēnu 
piederības sajūtu novadam, motivētu un kvalitatīvu 
mācīšanos un mērķtiecīgu izaugsmi, novērtējot sasnie-
gumus vispārējā un profesionālās ievirzes izglītībā, ak-
centējot mācību un radošas darbības, līdzdalību, lojali-
tāti un līderību demonstrējošas iniciatīvas nozīmīgumu. 
Šajā mācību gadā ir pievienots papildu kritērijs – aktivi-
tāte brīvprātīgā darba veikšanā, kur skolēni var uzrādīt 
savu dalību un sasniegumus. Lai pieteiktos apbalvoju-
mam “Izglītojošā ekskursija”, skolēni no 3. līdz 6. klasei 

kopā ar vecākiem, likumisko pārstāvi vai skolotāju aiz-
pilda pieteikuma veidlapu līdz 1. maijam. Lai pieteiktos 
līdzfinansējumam nometnei vai pašvaldības stipendi-
jai, 7. līdz 12. klašu skolēni raksta motivētu pieteikumu 
iesnieguma formā un līdz 30. maijam to iesniedz savas 
iestādes administrācijai. Pieteikumam jāpievieno sko-
lēna aktivitāti un sasniegumus apliecinoši dokumenti. 
Dalībai Godināšanas pasākumā skolēnus piesaka izglī-
tības iestāde. 

Ņemot vērā neprognozējamo epidemioloģisko situā-
ciju, Izglītības nodaļa ir izstrādājusi A un B variantus 
apbalvošanas organizēšanā, lai gadījumā, ja epidemio-
loģiskā situācija neuzlabojas, skolēniem, viņu vecākiem 
un skolotājiem jau šobrīd ir zināms, kā notiks izglītoja-
mo apbalvošana.                      Izglītības nodaļas informācija

Ozolnieku novada pašvaldības 
līdzfinansējuma saņemšanai 
var iesniegt projektu pie-

teikumus bērnu un jauniešu vasa-
ras nometnēm, kuru dalībnieki ir 
vecumā no 5 līdz 25  gadiem un ir 
Ozolnieku novada izglītības iestāžu 
izglītojamie vai Ozolnieku novadā 
deklarētie bērni un jaunieši. 

Vēršam uzmanību, ka 2020. gada 
29.  oktobra domes sēdē tika pie-
ņemts lēmums grozīt Ozolnieku 
novada bērnu un jauniešu vasaras 
nometņu projektu konkursa noli-
kumu, mainot pašvaldības līdzfi-
nansējuma noteikšanas kārtību. 
Turpmāk līdzfinansējums tiks no-
teikts proporcionāli bērnu skaitam, 
nometnes veidam (dienas vai dien-
nakts nometne) un nometnes ilgu-

mam. Pieņemts arī papildu līdz- 
finansējumu piešķirt par bērnu ar 
invaliditāti. 

Projekta pieteicējiem dokumentu 
oriģināli jāiesniedz laika posmā no 
6. aprīļa līdz 20. aprīlim personiski 
vai jāiesūta pa pastu ierakstītā vēs-
tulē uz adresi: Ozolnieku novada 
pašvaldība, Stadiona iela  10, Ozol-
nieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku 
novads, LV-3018. Ziņas par projekta 
iesniedzēju, projekta kopsavilkumu 
un projekta izmaksu tāmi iesniedz 
arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu 
izglitibas.nod@ozolnieki.lv.

Vairāk informācijas: www.ozol-
nieki.lv/izglitiba vai rakstot uz e-pa-
sta adresi: izglitibas.nod@ozolnieki.
lv, vai zvanot pa tālruni: 29539159. 

Izglītības nodaļas informācija

Darbu sākusi Ozolnieku no-
vada Jauniešu dome, kuras 
mērķis ir uzlabot Ozolnieku 

novada jauniešu dzīves kvalitāti, 
veicinot jauniešu pašizaugsmes ie-
spējas, iniciatīvu un līdzdalību vie-
tējā, valsts un starptautiskā mērogā. 

Jauniešu domi veido novada sko-
lu pašpārvalžu skolēni no Salgales 
pamatskolas, Teteles pamatskolas, 
Garozas pamatskolas un Ozolnieku 
vidusskolas, kā arī novada jauniešu 
iniciatīvu centru pārstāvji. Dalībnieki 
ir no visām novada skolām, lai tiktu 
pārstāvētas dažādu novada ciemu in-
tereses. Katrs dalībnieks ir kā jaunie-
šu darba vēstnesis savā skolā, ciemā 
vai pagastā. Lai nodrošinātu efektīvu 
Jauniešu domes darbu, tika ievēlēti 
amati. Par Jauniešu domes priekšsē-
dētāju tika ievēlēta Rūta Balode, par 
priekšsēdētājas vietnieku Ozolnieku 
pagastā Evija Jureviča, Cenu pagastā 
Krista Amanda Miļūna, Salgales pa-

gastā Jānis Laumanis, par komunikā-
cijas menedžeri – Annija Nonberga.

Viens no Jauniešu domes uzde-
vumiem ir izzināt, izpētīt un anali-
zēt jauniešu vajadzības, intereses un 
problēmas Ozolnieku novadā, tāpēc 
jau pirmajās tikšanās reizēs tika iz-
veidota anketa, kurā jaunieši var 
norādīt problēmas, idejas un ieteiku-
mus jaunatnes darbam novadā. An-
ketu var aizpildīt ej.uz/ozoaptauja. 

Aicinām jauniešus iesaistīties 
gan Jauniešu domes, gan iniciatīvu 
grupu darbā, realizējot savas idejas 
vai pieliekot roku jau esošo projektu 
tapšanā. Ja Tev ir kāda ideja, ko vē-
lies īstenot, bet neesi pārliecināts, kur 
vērsties pēc palīdzības, droši raksti 
mums sociālajos tīklos “Ozolnie-
ku novada jaunieši” vai sazinies ar 
Ozolnieku Jaunatnes lietu nodaļas 
vadītāju Valteru Siksnu (28263171). 

Rūta Balode, Ozolnieku novada 
Jauniešu domes priekšsēdētāja

SKOLĒNUS AICINA PIETEIKTIES 
2020./2021. MĀCĪBU GADA APBALVOJUMIEM

PIESAKIES BĒRNU UN JAUNIEŠU 
VASARAS NOMETŅU PROJEKTU 
KONKURSAM

IESAISTIES OZOLNIEKU 
NOVADA JAUNIEŠU 
DOMES DARBĀ!

Martā Kultūras nodaļas ra-
došā komanda centās ie-
priecināt novada dāmas, 

sagādājot tām dažādus pārstei-
gumus, kas ļautu justies nedaudz 
īpašākām. 8. marta rīts aizsākās ar 
muzikālu video sveicienu no dau-
dzu iemīļotā mūziķa Normunda 
Rutuļa  (sveicienu joprojām iespē-
jams apskatīt www.ozolnieki.lv). 
Savukārt visas dienas garumā dā-
mas varēja fotografēties pie koša 
lielā svētku apsveikuma plakāta 
Ozolnieku Tautas nama skvērā. 
Ānes Kultūras nama stiklotajā fo-
ajē uzplauka īpaši šiem pavasara 
svētkiem izveidota ziedu oāze. Tās 
krāšņumu dāmas varēja baudīt 
divdesmit četras stundas diennak-
tī. Savukārt Garozas PC “Eži” par 

godu Sieviešu dienai tika izstādī-
ti krāšņi lielie ziedi un publicēta  
foto kolāža “Ziedu parāde”. Pirms 
tam, pēc foto pamācības, intere-
senti varēja apgūt lielo ziedu izga-
tavošanas mākslu. Ozolnieku Tau-
tas nama amatierteātris sagatavoja 
mūsu aktrišu spārnotos citātus no 
dažādām teātra iestudētajām izrā-
dēm, kurus var izlasīt Ozolnieku 
Tautas nama FB kontā. Sieviešu 
dienas noskaņās dāmām tika pie-
dāvāta iespēja doties tiešsaistes 
ekskursijā un dažādu vīnu degus-
tācijā Lubānas vīnotavā īsta vīnda-
ra pavadībā. 

Aicinām sekot līdzi Kultūras no-
daļas organizētajām aktivitātēm un 
smelties iedvesmu pavasarim! 

Kultūras nodaļas informācija

JA SIEVIETE STARO, VISA 
MĀJA IR GAISMAS PILNA…

Ozolnieku novada pašvaldī-
ba no šā gada februāra līdz 
jūnijam reizi divās nedēļās 

organizē veselību veicinošas lekcijas 
tiešsaistē, lai veicinātu iedzīvotāju 
izpratni par veselīgu dzīvesveidu un 
atbalstītu fizisku aktivitāšu uzsāk-
šanu dažādās disciplīnās.

Ikvienam novada iedzīvotājam 
ir iespēja iegūt zināšanas no sertifi-
cētiem speciālistiem ar veselību un 
sportu saistītās tēmās. Pašreiz aiz-
vadītas trīs lekcijas  – ar Normundu 
Vārpu “Mans ķermenis  – kā to sa-

prast un pazīt?”, Aiju Zēmeli – “Elpo-
šanas nozīme vingrojot”, Māri Žun-
di – “Ziemas peldes”. Ņemot vērā ļoti 
aktīvo iedzīvotāju dalību, nolemts 
turpmāk organizēt lekcijas reizi ne-
dēļā. Tajās būs iekļautas gan fiziskās, 
gan arī mentālās veselības tēmas.

Tiešsaistes lekcijas norisināsies 
trešdienu vakaros no pulksten 19.00 
līdz 20.00 platformā ZOOM. Gadī-
jumā, ja mainīsies lekciju laiks, par 
to tiks savlaicīgi paziņots.

Lekcijās var piedalīties ikviens, 
kurš vēlas uzsākt vai turpināt vese-

līgu un fiziskām aktivitātēm piepil-
dītu dzīvesveidu.

Informācijai par pieteikšanās 
kārtību un gaidāmajām lekcijām 
sekojiet ozolnieki.lv mājaslapā un 
Ozolnieku novada Facebook kontā.

Pasākums tiek īstenots projekta 
“Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Ozolnie-
ku novadā” (Nr.  9.2.4.2/16/I/066) 
ietvaros. 

Informē Veselīga dzīvesveida un 
sporta nodaļa kopā ar Attīstības un 

projektu daļu

Ozolnieku novada bibliotēkas, 
tāpat kā citur valstī, turpina 
nodrošināt iedzīvotāju la-

sīšanas vajadzības. Laikā, kad nav 
iespējams apmeklēt kultūras un iz-
klaides pasākumus, lasīšana kļuvusi 
īpaši svarīga. Kaut arī aizvadītajā 
gadā bibliotēkas nebija pieejamas la-
sītājiem klātienē teju divus mēnešus, 
saikne ar lasītājiem tika uzturēta so-
ciālajos tīklos, elektroniskajā komu-
nikācijā, telefoniski. Mūsu bibliotē-
ku lasītāju vidū pieauga interese par 
e-grāmatām, interneta resursiem. 
Kad bibliotēkas tika atvērtas klātie-
nē, jutām, ka lasītāji ir noilgojušies 
pēc bibliotēkām. Ozolnieku biblio-
tēkā darba rādītāji ir nedaudz sa-
mazināti, bet izsniegto iespieddarbu 
skaita samazinājums ir neliels, tas 
liecina, ka laikā, kad bibliotēka bi-
jusi atvērta, saņemts un izlasīts vai-
rāk grāmatu nekā iepriekš. Garozas 
bibliotēkā pat pieauguši rādītāji  – 
lasītāju skaits, apmeklējumu skaits, 
izsniegto iespieddarbu skaits.

Pašlaik bibliotēkas nevar rīkot 
lasīšanu popularizējošus pasāku-
mus, bet lasītāji izrāda īpašu in-
teresi par attālinātiem pakalpoju-
miem, daudz vairāk tiek izsniegti 
autorizācijas dati, lai paši lasītāji 
varētu izvēlēties un pasūtīt grāma-
tas elektroniski. 

Bibliotēkas rūpējas par to, lai 
bibliotēku plaukti regulāri tiktu pa-
pildināti ar jaunākajām grāmatām. 
Lasītāji biežāk interesējas par kon-
krētām grāmatām, uz kurām tiek 
reģistrēta rinda. Pašlaik ap 60 grā-
matu ir tik pieprasītas, ka jāpagaida 
rindā uz lasīšanu.

PERIODISKIE IZDEVUMI 
OZOLNIEKU NOVADA 
CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ

2021.  gadā bibliotēka piedāvā la-
sītājiem 35  periodiskos izdevumus 
latviešu un krievu valodā. Tie ir laik-
raksti un žurnāli par visdažādāka-
jām tēmām – vēsturi, sabiedrību, psi-
holoģiju, veselību, māju, dārzu utt. 

Par aktuāliem notikumiem val-
stī var lasīt laikrakstos “Diena”, 
“Latvijas Avīze”, savukārt infor-
māciju par pilsētas un novadu ak-
tualitātēm sniedz reģionālais laik-
raksts “Zemgales Ziņas”. Diemžēl 
epidemioloģisko ierobežojumu dēļ 
lasītava šobrīd nav pieejama.

Žurnālus, tāpat kā grāmatas, iz-
sniedzam uz mājām. Lietošanas 
termiņš  – 14  dienu. Bibliotēkas 
krājumā plaši pārstāvēti ir lasītāju 
iecienītie populārzinātniskie žur-
nāli  – “Ilustrētā Pasaules Vēsture”, 
“Ilustrētā Zinātne”, bet jaunākos la-
sītājus priecē “Ilustrētā Junioriem”.

Par veselību, slimībām, to profi-
laksi un veselīgu dzīvesveidu iespē-
jams lasīt žurnālos “Ievas Veselība” 
un “Veselība”. Lasītāju vidū lielu at-
zinību guvis aktīva dzīvesveida un 
piedzīvojumu žurnāls “Ej”. Iepazīt 
sevi un dzīvot labāk palīdzēs “Annas 
Psiholoģija”. Iekārtot skaistu, ērtu un 
mūsdienīgu mājokli vai darba vietu 
palīdzēs labākais dizaina ceļvedis – 
žurnāls “Deko”, bet ja aktuāla dzīve 
laukos, tad jālasa “Lauku Māja”!

Tie, kuri mīl darboties piemājas 
dārziņā, noteikti priecāsies par žur-
nāliem: “Ievas Dārzs”, “Dārza Pa-
saule”, bet par labāko padomu žur-
nālu praktiskiem cilvēkiem atzīts 
“Praktiskais Latvietis”, līdzīgs saturs 
arī žurnālam “100 Labi Padomi” un 
“Latvijas Avīzes” izdotajai tematis-
kajai avīzei “Padoms Rokā”.

Sievietes ir žurnālu cienītājas, tas 
ir fakts. Žurnāls, ko var šķirstīt un sa-
just rokās, joprojām ir neatņemama 
dzīves sastāvdaļa lielai daļai Latvijas 
sieviešu. Ozolnieku novada Centrālā 
bibliotēka piedāvā žurnālus “Ieva”, 
“Santa”, “Una”. Kungiem piedāvājam 
žurnālus “Klubs” un “9 Vīri”.

Nāciet uz bibliotēku un izvēlieties 
laikrakstus un žurnālus atbilstoši 
savām interesēm! 

Ozolnieku novada Centrālās 
bibliotēkas informācija

KLAUSIES VESELĪBU VEICINOŠAS 
LEKCIJAS TIEŠSAISTĒ!

BIBLIOTĒKAS PANDĒMIJAS LAIKĀ TURPINA 
APKALPOT LASĪTĀJUS UN NODROŠINĀT AR 
NEPIECIEŠAMO LITERATŪRU UN INFORMĀCIJU

Izglītības nodaļas izstrādātos apbalvošanas norises  
A un B variantus skatīt 9. lpp. ▶ ▶ ▶
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Mācību process Ozolnieku Mūzikas skolā

Ozolnieku Mūzikas skolā tieš-
saistes mācību process kopš 
janvāra ir ikdiena. Instru-

menta spēles stundās uzkrājies liels 
iesūtīto video apjoms. Īpaši prie-
cājamies par ģimeņu iesaistīšanos 
skaņdarbu iestudēšanas procesā, 
par “mājkoncertiem”, par mam-
mām un tētiem, kuri dzied līdzi 
melodijas, par mazajiem brāļiem un 
māsām, kuri dancina savas rotaļlie-
tas mūzikas pavadījumā. Pedagogi 
ir atraduši veidus ansambļa muzicē-

šanā izmantot tehnoloģiju iespējas, 
lai imitētu kopā muzicēšanas efek-
tu. Skolas akordeonistu ansamblis 
un džeza orķestris gatavojas lieliem 
pasākumiem vasarā, tajā skaitā 
XII  Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkiem. Klātienes 
koncertus nomainījušas Ozolnieku 
Mūzikas skolas kolektīva aktivitā-
tes sociālajos tīklos. Aicinām sekot 
līdzi un uz tikšanos mūzikā! 

Ozolnieku Mūzikas skolas 
informācija

OZOLNIEKU MŪZIKAS 
SKOLAS JAUNIE MŪZIĶI 
TURPINA ATTĪSTĪT 
SAVAS PRASMES! 2021.  gada 18.  martā, pavisam 

citādā formātā, nekā ierasts, notika 
Ozolnieku novada pašvaldības Me-
todiskais forums pedagogiem par 
tēmu “Atgriezeniskā saite  – divtik 
svarīga šodien”, kas vienkopus ai-
cināja ne tikai pedagogus, bet arī 
vecākus un jauniešus, lai uzzinātu 
aktualitātes par atgriezeniskās sai-
tes nozīmi mūsdienu komunikācijā. 
Ja citkārt pedagogi tikās Ozolnieku 
Tautas nama lielajā zālē, tad šoreiz 
skolotāji varēja piedalīties forumā, 
atrodoties jebkur, kur vien tehnis-
kais nodrošinājums to ļauj. Kopā 
Metodiskajam forumam tiešsaistē 
bija pieslēgušies vairāk nekā 180 pe-
dagogu no visām Ozolnieku novada 
izglītības iestādēm. 

Metodiskais forums bija organi-
zēts divās daļās, kur pirmajā daļā 
visu izglītības pakāpju un pro- 
grammu skolotāji pieslēdzās kādam 
no pieciem paralēli notiekošajiem 
semināriem un otrajā Metodiskā 

foruma daļā bija Ozolnieku nova-
da Facebook profilā vērojama dzīvā 
paneļdiskusija “Atgriezeniskā saite 
starp pašvaldību un sabiedrību (iz-
glītības kontekstā)”. 

Speciāli Ozolnieku novada pe-
dagogiem izglītojošus seminārus 
vadīja: klīniskā un izglītības psiho-
loģe, profesore LU, ģimenes tera-
peite Baiba Martinsone; koučs un 
grāmatas “Kas notiek bērnudārzā” 
autore Dana Gulbe; viena no pri-
vātās pamatskolas “DOMDARIS” 
dibinātājām un direktore Dace 
Jaundāldere-Dātava; klīniskais psi-
hologs, lektors LU, kognitīvās un 
neiropsiholoģijas pasniedzējs Ed-
munds Vanags; mūziķis, projekta 
“Sportovisi.lv” dibinātājs un ielu 
vingrotājs Kaspars Zlidnis.

Metodiskā foruma otrajā daļā, 
paneļdiskusijā, kura tiešraidē tika 
translēta Ozolnieku novada Face-
book profilā, piedalījās Ozolnieku 
vidusskolas 12. klases skolniece un 

Ozolnieku novada Jauniešu domes 
priekšsēdētāja Rūta Balode; aptauju 
un atgriezeniskās saites platformas 
Edurio izglītības speciāliste Lauma 
Tuča; Jelgavas novada Izglītības 
pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa 
un Ozolnieku novada pašvaldības 
Izglītības, kultūras un sporta daļas 
vadītāja Ance Jaks, kura bija arī sa-
runas moderatore. 

Ikvienam dalībniekam visas die-
nas garumā bija iespēja iesūtīt at-
griezenisko saiti par foruma norisi 
un saturu, kā rezultātā tika izlozēti 
7  iesūtīto ziņu autori, kuri tika pie 
vērtīgām un izglītības procesā no-
derīgām balvām. Kopumā pedagogi 
atzinīgi novērtēja gan semināru va-
dītāju un satura izvēli, gan tehnisko 
organizāciju. Paldies foruma dalīb-
niekiem par jautājumiem un ierosi-
nājumiem, kā zināms, tie vienmēr 
rosina uz tālākiem darbiem! 

Izglītības nodaļas informācija

IKGADĒJO METODISKO 
FORUMU APMEKLĒ VAIRĀK 
NEKĀ 180 DALĪBNIEKU

OZOLNIEKU MEŽAPARKĀ 
TOP VINGROŠANAS 
KOMPLEKSS UN  
“PUMP TRACK” TRASE

Mežaparkā uzsākti vingro-
šanas kompleksa izbūves 
darbi. Atbilstoši atbildīgo 

speciālistu ieteikumiem tiek veik-
ta atsevišķu koku zāģēšana, kā arī 
sauso un aplūzušo koku savākša-
na. Kad nepieciešamais laukums 
būs brīvs, tiks būvēti pamati un, 
līdzko tie būs sablīvējušies, tiks 
montēta iekārta!

Arī “pump track” trases projekts cītīgi top! Projektētājs ir izvērtējis atbil-
stošāko trases izvietojumu, ņemot vērā teritorijas specifiku un to, ka trase 
izvietosies starp kokiem. Norisinās nākamais projekta īstenošanas etaps – 
trases būvprojekta izstrāde, lai jau šī vasara kļūtu par aktīvu piedzīvojumu 
novada bērniem un jauniešiem! 

Piesaka  
skola

Ar skolotāja vai 
vecāku palīdzību 

aizpilda pieteikumu 
līdz 1. maijam

Ar skolotāja vai 
vecāku palīdzību 

aizpilda pieteikumu 
līdz 1. maijam

Raksta motivētu 
pieteikumu 

iesnieguma formā līdz 
30. maijam

Pl
ān

s 
B

Pl
ān

s 
A

Godināšanas 
pasākums 

katrā 
izglītības 

iestādē 
atsevišķi

Godināšanas 
pasākums 
izglītības 
iestādes 

pieteiktajiem 
skolēniem

Maija beigas/ 
 jūnija sākums

Kopējs 
Izglītības 
nodaļas 

organizēts 
pasākums

Dāvanu karte 
piedzīvojumam

Izglītojoša 
ekskursija  

36 skolēniem no  
3. līdz 6. klasei

Maija beigas/  
jūnija sākums

Piedzīvojumu 
pārgājiens 

novada 
teritorijā

Dāvanu karte 
piedzīvojumam

Līdzfinansējums 
dalībai

nometnē līdz  
300 EUR 

(Kopā 20 skolēniem  
no 7. līdz 12.

klasei un prof.  
ievirzes izgl. iest.)

Skolēns izvēlas 
nometni, 

pašvaldība 
līdzfinansē 

Pašvaldības 
stipendija 

3 vidusskolēniem 

(75 EUR/ mēnesī) 
un 1 vidusskolas

absolventam 
 (150 EUR/ mēnesī)

Lai pieteiktos apbalvojumam, skolēns:

Ja epidemioloģiskā situācija nav uzlabojusies

 Ja epidemioloģiskā situācija ir uzlabojusies
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Ozolnieku novada dome 
2021. gada 25. februārī pieņēma 
lēmumu Nr.  2  (protokols Nr.  5) 
uzsākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamajam īpašumam ar 
kadastra numuru 54440070397 
“Celtnieku iela  11B” Ānē Cenu 
pagastā Ozolnieku novadā un 
apstiprināt darba uzdevumu 
Nr.  D-2021-1 detālplānojuma 
izstrādei.

 

Detālplānojuma teritorijas she-
matisks attēlojums un funkcio-
nālais zonējums.

Detālplānojuma izstrādes mēr-
ķis  – izstrādāt priekšnoteikumus 
teritorijas attīstībai, veicot zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
54440070202  (0,7037  ha platībā) 
sadali, paredzot jaunizveidotajām 
zemes vienībām atbilstošu infra-
struktūras nodrošinājumu, kā arī 
piekļūšanas iespējas, vienlaikus no-
sakot zemes vienību robežas, platī-
bas un apbūves rādītājus.

Saskaņā ar Ozolnieku novada teri-
torijas plānojumu 2020 (apstiprināts ar 
Ozolnieku novada domes 2020.  gada 
12.  marta lēmumu Nr.  3  (protokols 
Nr.  5)) un Saistošajiem noteikumiem 

Nr.  5/2020 “Ozolnieku novada teri-
torijas plānojuma grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 54440070202  (platība 
0,7037 ha) atrodas jaukta centra apbū-
ves teritorijā  (JC) un detālplānojuma 
izstrāde nav pretrunā ar plānošanas 
dokumentiem. Zemes vienības mini-
mālais dalījums – jaukta centra apbū-
ves teritorijā  (JC) dzīvojamajai apbū-
vei, saskaņā ar attiecīgi DzS un DzM 
apbūves parametriem.

Saskaņā ar darba uzdevumu de-
tālplānojums jāizstrādā divu gadu 
laikā, un izstrādātājam ir jāorganizē 
detālplānojuma redakcijas publiskā 
apspriešana saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem.

Detālplānojuma izstrādes ierosinā-
tājs – fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja  – 
Ozolnieku novada pašvaldības izpilddi-
rektora vietniece attīstības jautājumos 
Inese Baumane (e-pasts inese.bauma-
ne@ozolnieki.lv, tālr. 26516231). 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra  (VTUA) atgā-
dina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk., arī pirms pa-
vasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās pie-

kabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas 

kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas 

reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Par 
VTUA sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar 
bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 22047220, 20241052, 29395264 vai 
www.vtua.gov.lv 

PAZIŅOJUMS PAR  
ELEKTRONISKO IZSOLI

Ozolnieku novada dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektronis-
kā izsolē ar augšupejošu soli, Ozolnieku novada pašvaldībai piederošais 
nekustamais īpašums Parka iela 2, Brankas, Cenu pagastā Ozolnieku no-
vadā, kadastra Nr. 54440050252, kura sastāvā ir zemes vienība 0,1212 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 54440050813 un ēka ar kadastra apzīmē-
jumu 54440050252001.

Pirmās izsoles sākumcena – EUR 30 000,00  (trīsdesmit tūkstoši euro, 
00 centi).

Izsoles solis – EUR 600,00 (seši simti euro).
Nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas 

EUR 3000,00  (trīs tūkstoši euro). Nodrošinājuma samaksa veicama Ozol-
nieku novada domes bankas norēķinu kontā Nr. LV72HABA0551001405027, 
A/S Swedbank, kods: HABALV2X, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Parka iela 2 
Brankās Cenu pagastā Ozolnieku novadā izsoles nodrošinājums”. 

Maksa par dalību izsolē EUR 20,00 (divdesmit euro) vietnes administra-
toram saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam saga-
tavotu rēķinu.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma 
summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts 
divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas. 

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā 
pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek no 2021. gada 1. aprīļa plkst. 13.00 līdz 

2021. gada 21. aprīlim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 
1. aprīlī plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 5. maijā plkst. 13.00.

Ozolnieku novada dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektro-
niskā izsolē ar augšupejošu soli, Ozolnieku novada pašvaldībai piedero-
šais nekustamais īpašums “Aizupe  161A”, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, 
Ozolnieku novads, kadastra Nr. 54660011352, kura sastāvā ir zemes vie-
nība 0,0863  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54660011350 un ēka ar 
kadastra apzīmējumu 54660011350001. 

Pirmās izsoles sākumcena – EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro, 
00 centi).

Izsoles solis – EUR 300,00 (trīs simti euro). 
Nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās ce-

nas EUR  1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro). Nodrošinājuma  
samaksa veicama Ozolnieku novada domes bankas norēķinu kontā 
Nr.  LV72HABA0551001405027, A/S  Swedbank, kods: HABALV2X, ar at-
zīmi “Nekustamā īpašuma “Aizupe  161A” Ozolnieku pagastā Ozolnieku 
novadā izsoles nodrošinājums”. 

Maksa par dalību izsolē EUR 20,00 (divdesmit euro) vietnes administra-
toram saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam saga-
tavotu rēķinu.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma 
summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts 
divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas. 

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā 
pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek no 2021. gada 6. aprīļa plkst. 13.00 līdz 

2021. gada  26. aprīlim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 
6. aprīlī plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 6. maijā plkst. 13.00.

Ozolnieku novada dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektronis-
kā izsolē ar augšupejošu soli, Ozolnieku novada pašvaldībai piederošais 
nekustamais īpašums Parka iela  2A, Brankas, Cenu pagastā Ozolnie-
ku novadā, kadastra Nr.  54440050830, kura sastāvā ir zemes vienība 
0,0939 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54440050812.

Pirmās izsoles sākumcena  – EUR  10  000,00  (desmit tūkstoši euro, 
00 centi).

Izsoles solis – EUR 200,00 (divi simti euro). 
Nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas 

EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro). Nodrošinājuma samaksa veicama Ozol-
nieku novada domes bankas norēķinu kontā Nr. LV72HABA0551001405027, 
A/S Swedbank, kods: HABALV2X, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Parka 
iela 2A Brankās Cenu pagastā Ozolnieku novadā izsoles nodrošinājums”. 

Maksa par dalību izsolē EUR 20,00 (divdesmit euro) vietnes adminis-
tratoram saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam 
sagatavotu rēķinu.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma 
summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts 
divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas. 

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā 
pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.  gada 6.  aprīļa plkst.  13.00 

līdz 2021. gada 26. aprīlim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://
izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 
6. aprīlī plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 6. maijā plkst. 13.00.

PAZIŅOJUMS PAR ATĻAUJAS IZSNIEGŠANU 
DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANAI 
NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM AR KADASTRA 
NUMURU 54440070397 “CELTNIEKU IELA 11B” 
ĀNĒ CENU PAGASTĀ OZOLNIEKU NOVADĀ

TRAKTORTEHNIKAS ĪPAŠNIEKU IEVĒRĪBAI!

Novads Ciems Datums Laiks Datums Laiks Vieta

Ozolnieku 
novads

Garoza 9.04. 09:00 10.05. 09:00 Cirpeņi, mehāniskās darbnīcas

Emburga 9.04. 13:00 10.05. 11:00 Strīķeri, mehāniskās darbnīcas

Renceles 10.05. 13:00 “Amoliņi”
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Izdarīt Ozolnieku novada pašvaldības 2019. gada 21. novembra sais-
tošajos noteikumos Nr.  26/2019 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Ozolnieku novadā” šādus grozījumus: 

1.  Izteikt noteikumu nosaukumu jaunā redakcijā:
 “Par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikša-

nu un sociālās palīdzības pabalstiem Ozolnieku novadā”.

2. Izteikt noteikumu izdošanas pamatojumu sekojošā redakcijā:
 “Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības liku-

ma 33.  panta trešo daļu, 36.  panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldī-
bām”43. panta trešo daļu”.

3.  Aizstāt noteikumu tekstā vārdu salikumu “persona (ģimene)” ar vārdu 
“mājsaimniecība” attiecīgajā locījumā.

4.  Izteikt noteikumu 4.  punkta 4.1. un 4.7. apakšpunktus sekojošā re-
dakcijā:

 “4.1. mājsaimniecība – vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī 
un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atseviš-
ķi;”

 “4.7. krīzes situācija  – situācija, kurā katastrofas vai citu ārēju no-
tikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu 
risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo noti-
kumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla 
palīdzība;”

5.  Izteikt noteikumu 8. punktu sekojošā redakcijā:
 “8. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statu-

sam Dienests izvērtē un nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteikta-
jai kārtībai par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un 
trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu.”

6.  Izteikt noteikumu 10. punktu sekojošā redakcijā:
 “10. Ienākumu slieksnis maznodrošinātas mājsaimniecības statusa 

noteikšanai ir:
10.1.  436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā; 
10.2.  305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.”

 
7.  Svītrot noteikumu 11. punktu un 15. punktu.

8.  Svītrot noteikumu 18. punktā vārdus “viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas”..

9.  Izteikt noteikumu 21. punktu sekojošā redakcijā:
 “21. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināša-

nai (GMI) tiek piešķirts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.”

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs  Andris Ozoliņš

1. Saistošie noteikumi nosaka Ozolnieku novada pašvaldības pabalsta 
krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatī-
bu (turpmāk – pabalsts) apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, 
kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu.

2. Pabalstu piešķir un izmaksā Ozolnieku novada pašvaldības Sociālais 
dienests (turpmāk – Dienests) laikā, kamēr valstī izsludināta ārkārtējā 
situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc 
ārkārtējās situācijas beigām.

3. Pabalstu ir tiesības saņemt atsevišķi dzīvojošai personai vai atseviš-
ķai personai mājsaimniecībā, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir 
Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā un kurai ievērojami sama-
zinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludi-
nātās ārkārtējās situācijas dēļ un ir nepieciešama materiāla palīdzība, 
lai nodrošinātu savas pamatvajadzības, tajā skaitā, ja tā atbilst kādam 
no šādiem kritērijiem: 
3.1. personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu  (pie-

mēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu 
mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav 
saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošinā-

šanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķirša-
nu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās 
attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecī-
giem dokumentiem);

3.2. personai ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atro-
doties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemē-
ram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, 
transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem).

4. Pabalsta apmērs mēnesī ir EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro) 
apmērā.

5. Personai, kurai piešķirts pabalsts, palielina izmaksājamā pabalsta ap-
mēru par EUR 50,00 (piecdesmit euro) mēnesī par katru aprūpē esošu 
bērnu līdz 18 gadu vecumam.

6. Pabalstu piešķir, sākot no 2021. gada marta mēneša, par kalendāro 
mēnesi, kurā persona ir pieprasījusi pabalstu.

7. Pabalstu nepiešķir, ja personai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir pie-
šķirts dīkstāves atbalsts.

8. Pabalsta saņemšanai persona iesniedz Dienestā iesniegumu, norādot 
izveidojušās krīzes situācijas saistību ar valstī izsludināto ārkārtējo 
situāciju, un dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus.

9. Dienestam ir tiesības pieprasīt un personai, kura pieprasījusi pabalstu, 
ir pienākums sniegt Dienestam papildus informāciju par krīzes situā-
cijas apstākļiem, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

10. Dienests izvērtē personas, kas pabalstu pieprasījusi, un mājsaimnie-
cības situāciju, spēju apmierināt pamatvajadzības, pārbauda lēmuma 
pieņemšanai nepieciešamās ziņas un desmit darba dienu laikā pēc ie-
snieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un 
informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
vai par atteikumu piešķirt pabalstu, norādot pamatojumu un lēmuma 
apstrīdēšanas kārtību.

11. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā Covid-19 infek-
cijas izplatības pārvaldības likuma  24.  panta pirmajā un otrajā daļā 
noteiktajā kārtībā.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Andris Ozoliņš

APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes 2021. gada 25. marta sēdes lēmumu Nr. 20 (protokols Nr. 7)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2021
“Par pabalstu krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sesto daļu, Pārejas noteikumu 37.1 punkta 1. apakšpunktu

Saistošo noteikumu Nr. 5/2021 
“Par pabalstu krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību” paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai sniegtu atbalstu Ozolnieku novada iedzīvotājiem, kuri palikuši bez ienākumiem, vai to ienākumi ir būtiski samazinājušies sakarā ar ārkārtējās situācijas iestāšanos, 
un kuri nesaņem nevienu no valsts noteiktajiem atbalsta veidiem, ir nepieciešams pilnveidot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktā pabalsta krīzes 
situācijā ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību tiesisko regulējumu un apstiprināt atsevišķus saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka krīzes pabalsta apmēru – EUR 150,00 mēnesī, kā arī tā piešķiršanas kārtību. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu 

2021. gada budžeta izdevumi sociālajai palīdzībai palielināti par 30%.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teritorijā 

Noteikumi nodrošinās iespēju sniegt materiālu atbalstu Ozolnieku novada iedzīvotājiem, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām personām sakarā ar 
valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību, un kuras nesaņem valsts atbalstu. 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Ozolnieku novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ozolnieki.lv un nosūtīti informācijai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ozolnieku novada pašvaldības  Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav organizētas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                    Andris Ozoliņš

APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes 2021. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 33 (prot. Nr. 3) 
PRECIZĒTI ar Ozolnieku novada domes 2021. gada 25. marta lēmumu Nr. 18 (prot. Nr. 7) 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2021 
Grozījumi Ozolnieku novada domes 2019. gada 21. novembra saistošajos noteikumos 26/2019

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ozolnieku novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu un 36. panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2021
“Grozījumi Ozolnieku novada domes 2019. gada 21. novembra saistošajos noteikumos 26/2019

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ozolnieku novadā”” paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2021. gada 1. janvārī stājās spēkā Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kuros ir noteikti vienoti principi mājsaimniecības materiālās situācijas noteikšanai 
un pamatam pabalstu piešķiršanai, kā arī mājsaimniecības ienākumu slieksnis un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa robežas, ko tiesīgas noteikt pašvaldības.
Līdz ar to nepieciešams precizēt saistošos noteikumus atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma nosacījumiem un noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu slieksni Ozolnieku novadā.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumiem precizēta saistošajos noteikums lietotā terminoloģija un noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Ozolnieku novadā, kā 
arī svītrotas normas, kas ietvertas likumos un Ministru kabineta noteikumos.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistībā ar trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību ienākumu sliekšņu palielināšanos 2021. gada budžeta izdevumi sociālajai palīdzībai palielināti par 30%.
Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, papildus ietekmi uz budžetu  tie neradīs.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumu grozījumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām

Saistošos noteikumus piemēro Ozolnieku novada Sociālais dienests. Sociālā dienesta izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt atbilstoši likumam “Par 
pašvaldībām”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātper-
sonām

Noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta un konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                    Andris Ozoliņš



LASI ARĪ WWW.OZOLNIEKI.LV 12 OZOLNIEKU AVĪZE
2021. gada marts

PAVASARIS IR KLĀT – DODIES PASTAIGĀS UN VINGRO!

MIRUŠĀS PERSONASPašvaldības informatīvais izdevums “Ozolnieku Avīze”
Metiens 4200 eksemplāru. Iznāk vienu reizi mēnesī.
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 “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ozolnieku Avīzi” obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autori.

Teteles pamatskolas sporta laukums

Emburgas Pastaigu takaVingrošanas rīki Ānē

Garozas pamatskolas sporta laukums

Ozolnieku vidusskolas sporta laukumsOzolnieku Veselības takaOzolnieku Mežaparka Pastaigu takas

Garozas Disku golfa trase

Laikā, kad trenēšanās iespējas iekštelpās ir ierobe-
žotas, Ozolnieku novada iedzīvotāji īpaši aktīvi 
meklē vietas, kur aizvadīt kvalitatīvu treniņu pro-

cesu āra apstākļos. Tiem, kuri vēlas izbaudīt kardiotre-
niņu, ir iespēja doties pastaigā vai skrējienā pa takām, 
bet tiem, kuri vēlas attīstīt fiziskās īpašības, lieliski no-
derēs āra multifunkcionālie trenažieru rīki. Savukārt, 
iestājoties sausākam un siltākam laikam, komandas 

sporta veidu cienītājus gaidīs sporta spēļu laukumi 
Ozolnieku novadā. 

Arī sportam var pielāgot teicienu “Nav sliktu laika 
apstākļu, ir nepiemērots apģērbs”. Ģērbies ērti un vai-
rākos slāņos, lai treniņa, aktivitātes laikā varētu novilkt 
kādu no apģērbiem un pēc treniņa saglabāt siltumu.

Karti ar Ozolnieku novada publiskajiem sporta lau-
kumiem un vingrošanas rīkiem skati: www.ozolnieki.lv.

Atceries: STIPRS ES – STIPRS NOVADS!

Skaidrīte Kauliņa 1942.
Valentīna Brovina 1961.
Vitālijs Jefimičevs 1942.
Zenta Vizbule 1943.
Zinaida Vīksna 1945.   

Aleksandra 
Ņesterova 1949.
Austris Graubiņš 1941.
Ēriks Gailis 1941.
Ilze Meldere 1939.
Jeļizaveta Kuzmina 1932.
Mihails Osadčuks 1939.

Ānes skeitparks


