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OZOLNIEKU
Pašvaldības informatīvais izdevums

Ar šo noslēdzošo Ozolnieku novada pašvaldības informatīvā izdevu-
ma “Ozolnieku Avīze” jūnija numuru mēs sakām paldies visiem uzticī-
gajiem lasītājiem, sadarbības partneriem un rakstu autoriem par radīto 
saturu, dažādo noformējumu un izdevuma izaugsmi cauri gadiem!

Ticot, ka pārmaiņas ir uz labu, stafetes kociņš par informācijas sa-
gatavošanu drukātajā izdevumā tiek nodots Jelgavas novada pašval-

dības informatīvā izdevuma “Jelgavas Novada Ziņas” radošajai ko-
mandai.

Sākot ar 2021. gada 12. jūliju, arī Cenu, Ozolnieku un Salgales pa-
gastu iedzīvotāji savās pastkastītēs saņems izdevumu “Jelgavas Nova-
da Ziņas”, kas pie lasītājiem ceļo vienu reizi mēnesī un ir 8 lapaspušu 
biezs. 

PALDIES PAR SADARBĪBU!
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KAD VAR PIETEIKTIES PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMAM DZĪVOJAMO 
MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI?

Kopumā pašvaldību vēlēšanās jūnijā piedalījās vien 29,07% no balsstiesīgajiem 
Ozolnieku un Jelgavas novadu iedzīvotājiem, taču savu balsi par novada turp-
māko izaugsmi atdeva aptuveni 50% no balsstiesīgajiem Ozolnieku iedzīvotā-
jiem, kas ir viens no valstī augstākajiem vēlētāju aktivitātes rādītājiem šajās 
pašvaldību vēlēšanās. Pateicoties Ozolnieku novada iedzīvotāju atbildīgajai rīcī-
bai, Jelgavas novada domē no 19 deputātiem ievēlēti 11, kuru deklarētā dzīves-
vieta atrodas Ozolnieku novadā.

“Paldies visiem Ozolnieku novada vēlē-
tājiem, kuri sadzirdēja aicinājumu un pie-
dalījās pašvaldību vēlēšanās. Tas, ka jaun-
izveidotajā Jelgavas novada domē ir tik liela 
novadnieku pārstāvniecība, vieš pārliecību, 
ka Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastu iz-
augsme turpināsies, aizvien attīstot infra-
struktūru un uzlabojot piedāvāto pakalpo-
jumu līmeni. Vēlēšanu rezultāti apliecina, ka 
mūsu cilvēki ir sajutuši savu ietekmi uz līdzās 
notiekošajiem procesiem. Mēs esam atbildīgi, 
aktīvi un mīlam katrs savu ciemu, kurā dzī-
vojam! Ir gandarījums, ka līdzšinējais Ozol-
nieku novada domes un pašvaldības admi-
nistrācijas darbs ir stiprinājis vēlētāju ticību 
tam, ka iedzīvotājs tiešā veidā spēj ietekmēt 
pašvaldībā notiekošo. Vēlos iedrošināt  – arī 
turpmāk esiet aktīvi un prasīgi, iestājieties 
par savām vajadzībām, novērtējiet labi pa-
veiktos darbus un esiet atvērti jaunajam. Lai 
gan Satversmes tiesas sprieduma ietekme uz 
turpmāko Administratīvi teritoriālās re-
formas procesu ir neskaidrību pilna, aicinu 
koncentrēties uz šā brīža situāciju, aktīvi iz-
mantojot savas tiesības prasīt augstus darba 
rezultātus no jaunās domes, neskatoties uz to, 
cik ilgu termiņu tai būtu ļauts strādāt. Ozol-

nieku novada cilvēku aktivitāte un līdzdalība 
noteiks to, kāds būs jaunais Jelgavas novads,” 
uzsver Ozolnieku novada domes priekšsēdē-
tājs Andris Ozoliņš. 

Atgādinām, ka, noslēdzoties 2021.  gada 
pašvaldību vēlēšanām, Jelgavas novada domē 
ievēlēti 19 deputāti:

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”  – 
30,37% (6 deputātu vietas – Ziedonis Caune, 
Līga Lonerte, Ilze Vītola, Lolita Duge, Juris 
Lavenieks, Aivars Naglis);

Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvie-
nība”  – 14,53%  (3  deputātu vietas  – Dainis 
Liepiņš, Vidmants Rinkuns, Dina Tauriņa);

“Latvijas Zaļā partija” – 12,82% (3 deputā-
tu vietas – Andris Ozoliņš, Jānis Kažotnieks, 
Ģirts Neija);

“Jaunā VIENOTĪBA” – 11,02% (2 deputātu 
vietas – Uldis Ainārs, Artūrs Semjonovs);

Nacionālā apvienība “Visu Latvi-
jai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”  – 
10,65% (2 deputātu vietas – Oskars Cīrulis, 
Gundars Liepa);

“Latvijas attīstībai”  – 7,05%  (2  deputātu 
vietas – Madars Lasmanis, Emīls Dobrājs);

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija  – 
5,96% (1 deputāta vieta – Irina Dolgova). 

Lielākā daļa novadnieku ir dzirdējuši informāciju par Sa- 
tversmes tiesas spriedumu Administratīvi teritoriālās refor-
mas (ATR) lietā, kas atklāj, ka Ozolnieku novada pievienošana 
Jelgavas novadam neatbilst Satversmei.

Diemžēl Satversmes tiesas 
spriedums vienlaikus ne-
nozīmē, ka tiks ņemta vērā 

Ozolnieku novada iedzīvotāju vēl-
me un novads arī turpmāk saglabās 
neatkarīgas pašvaldības statusu. 
Atbilstoši Satversmes tiesas sprie-
dumam, Saeimai līdz 2022.  gada 
1. janvārim ir jāpieņem lēmums par 
tālāko rīcību un novada nākotni. 
Jāpiebilst, ka līdz šim publiskajā tel-
pā izskanējušie Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministri-
jas pārstāvju paustie viedokļi nav 
daudzsološi, uzskatot, ka Ozol-
nieku novadam tomēr ir jābūt ap-
vienotam ar Jelgavas novadu vai, 
iespējams, pat ar Jelgavas pilsētu. 
Līdz turpmāku lēmumu pieņemša-
nai norisinās uzsāktā Ozolnieku un 
Jelgavas novadu apvienošana, kas 
stājas spēkā ar 2021. gada 1. jūliju.

“Šobrīd pirmā sajūsma par Sa- 
tversmes tiesas spriedumu ir iz-
dzīvota un cilvēki sāk saprast, ka 
lēmums nebūt nav Ozolnieku no-

vadam labvēlīgs, saņemu neskaitā-
mus jautājumus par to, kas notiks 
tālāk? Vai tomēr Ozolnieku novadu 
apvienos ar Jelgavas novadu un, 
iespējams, pat pilsētu? Būtiski sa-
prast, ka skaidru atbilžu šobrīd nav 
nevienam, jo lēmuma pieņēmēji 
būs Saeima, nevis mēs, novadnieki. 
Lai viestu skaidrību, vēlos raksturot 
radušos situāciju no Ozolnieku no-
vada domes skatupunkta. Iemesls, 
kāpēc Ozolnieku novada dome vēr-
sās Satversmes tiesā, jau sākotnēji 
ir bijis dzelžaina pārliecība par to, 
ka Ozolnieku novads ir stabila, uz 
attīstību vērsta pašvaldība, kas tei-
cami pilda tai uzticētās funkcijas, 
tāpēc tās iekļaušana ATR plānā ir 
lieka. Otrkārt, iepazīstoties ar ATR 
procesa niansēm un saturu, bija 
skaidrs, ka likums attiecībā pret 
Ozolnieku novadu tiek interpretēts 
nekorekti. Pamatojoties uz šiem 
faktiem, domei bija pienākums 
reaģēt un vērsties tiesā, lai tiktu 
pieņemti korekti lēmumi. Tas, ka 

arī Satversmes tiesa ir atzinusi, ka 
Ozolnieku novada domei ir bijusi 
taisnība un ATR process pret mūsu 
novadu ir bijis nekorekts, protams, 
ir mazā uzvara un gandarījums. 
Tomēr tas ir tikai emocionāls gan-
darījums. Jautājuma otra puse 
ir praktiskā lēmuma ietekme uz 
Ozolnieku novada nākotni. Un šajā 
jautājumā mums nav par ko prie-
cāties. Patiesībā Satversmes tiesas 
lēmums ir radījis papildu haosu 
un neizpratni Ozolnieku novada 
iedzīvotājos. Faktiski Satversmes 
tiesa ir atzinusi, ka ATR process 
pret Ozolnieku novadu ir prettie-
sisks, taču nav uzdevusi jautājumu 
risināt nekavējoties, paredzot Saei-
mai pusgadu laika pieļautās kļūdas 
labojumam. Ko tas nozīmē mums? 
Tas nozīmē, ka 2021. gada 1. jūlijā 
Ozolnieku novads beidz savu pastā-
vēšanu, tiek apvienots ar Jelgavas 
novadu, kā tas bija plānots visu šo 
ATR procesa virzības laiku, un šādā 
prettiesiskā formā strādā pusgadu, 
varbūt gadu, bet varbūt četrus. Ap-
vienojot novadus, mēs daļēji zau-
dējam savu identitāti, deputātiem 
un administrācijai ir jāpielāgojas 

Jelgavas novada programmatūrām, 
uzskaitēm un darba plānošanai, 
tas prasa būtiskus cilvēkresursu un 
finanšu ieguldījumus, lai iespējams 
pēc ļoti īsa termiņa viss atkal tiktu 
mainīts. Abu novadu ilgtermiņa 
attīstības plānošana ir apgrūtinā-
ta, jo mēs pat nenojaušam, cik ilgi 
būs jāstrādā šādā sadarbības mo-
delī. Līdz ar to Satversmes tiesas 
spriedums tā arī paliks kā mirkļa 
saviļņojums un mazā uzvara, jo tas 
nemaina ATR procesa gaitu līdz pat 
likuma labojumu pieņemšanai Sa-
eimā. Šobrīd mums neatliek nekas 
cits, kā turpināt Satversmei neat-
bilstošo abu novadu apvienošanas 
procesu, cerot uz lēmēju operatīvu 
rīcību un Satversmei atbilstoša li-
kuma pieņemšanu, kas prioritāri 
būtu balstīts uz iedzīvotāju pausto 
pašnoteikšanās vēlmi dzīvot pat-
stāvīgā Ozolnieku novadā,” uzsver 
Ozolnieku novada domes priekšsē-
dētājs Andris Ozoliņš.

Atgādinām, ka, izskatot Ozol-
nieku novada lietu, Satversmes 
tiesa ir secinājusi, ka līdzšinējā 
Ozolnieku novadā nav reģionālās 
vai nacionālās nozīmes attīstības 

centra. Tādējādi Ozolnieku no-
vada kā patstāvīgas pašvaldības 
saglabāšana neatbilstu reformas 
pamatā esošajam kritērijam, pro-
ti, tam, ka novada teritorijā jābūt 
reģionālās vai nacionālās nozīmes 
attīstības centram. Tomēr šāda at-
tīstības centra nav arī jaunajā Jel-
gavas novadā, kurā plānots iekļaut 
Ozolnieku novadu.

Satversmes tiesa konstatēja arī 
to, ka likumdevējs nav sniedzis ra-
cionālus apsvērumus tam, kāpēc, 
izveidojot jauno Jelgavas novadu 
bez reģionālās vai nacionālās no-
zīmes attīstības centra, ir pieļauta 
atkāpšanās no reformas pamatā 
esošā kritērija un kā ar šādu risinā-
jumu iespējams sasniegt reformas 
mērķi. Tātad likumdevējs, lemjot 
par līdzšinējā Ozolnieku novada 
iekļaušanu jaunajā Jelgavas novadā, 
kurā nav reģionālās vai nacionālās 
nozīmes attīstības centra, nav ievē-
rojis reformas mērķi un kritērijus 
un ir rīkojies patvaļīgi. Līdz ar to 
Administratīvo teritoriju likuma 
pielikuma 18.1., 18.8. un 18.10. 
apakšpunkts neatbilst Satversmes  
1. un 101. pantam. 

Lai nodrošinātu iespēju Ozolnieku novada pašvaldībā deklarētajiem bērniem un 
jauniešiem piedalīties vecumposmam atbilstošās un vispusīgi izglītojošās va-
saras nometnēs, 2021. gada 27. maijā Ozolnieku novada domes sēdē deputāti 
lēma par finansiāla atbalsta piešķiršanu bērnu un jauniešu vasaras nometnēm. 

Izvērtējot saņemtos vasaras nometņu 
projektus, kas tika iesniegti saskaņā ar 
2016. gada 8. marta Ozolnieku novada do-

mes apstiprināto Ozolnieku novada bērnu un 
jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa 
nolikumu, atbildīgā komisija ierosināja un 
novada dome nolēma piešķirt finansiālu at-
balstu pieciem projektiem:

• biedrībai “Ozolnieku novada daudzbēr-
nu ģimeņu biedrība” projekta “Nometne 
Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu 
bērniem un jauniešiem ar vecākiem  – 
2021” īstenošanai;

• SIA “Learn IT” projekta “Programmēša-
nas nometne bērniem: “Mana nākotnes 
pilsēta”” īstenošanai;

• SIA “Pieci masti” projekta “Izbaudi va-
saru 5 mastos” īstenošanai;

• biedrībai “BENEFITLV” projekta “Dzīvs 
es dzīvā dabā” īstenošanai;

• biedrībai “Salgales atbalsta biedrība” 
projekta “Dienas nometne “Varavīk-
sne 2021”” īstenošanai.

Kopējais pašvaldības finansējums nomet-
ņu organizatoriem 2021.  gadā kopā veido 
5464,00 eiro. Finansējums tiek piešķirts no-
metņu organizatoriem, lai nometnes varētu 

norisināties Ozolnieku novadā, tas netiek 
piešķirts individuālai dalībai nometnēs.

Nometņu organizatoru kontaktinformācija:
SIA “Pieci masti”:
projekta vadītājs – Ritvars Dombrovskis
mob. 29382438;
e-pasts: Ritvars.dombrovskis@gmail.com

“Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu 
biedrība”:
projekta vadītāja – Lelde Šantare
mob. 26305496;
e-pasts: daudzberni@ozolnieki.lv

SIA “Learn IT”:
projekta vadītājs – Kristaps Auzāns
mob. 28318002;
e-pasts: kristaps@learnit.lv

Biedrība “BENEFITLV”:
projekta vadītāja – Elīna Ozoliņa
mob. 27795686;
e-pasts: elina.benefice@inbox.lv

Biedrība “Salgales atbalsta biedrība”:
projekta vadītāja – Anda Silgaile
mob. 26572618;
e-pasts: asilgaile@tvnet.lv 

Izglītības nodaļas informācija

PIEŠĶIRTS ATBALSTS 
BĒRNU UN JAUNIEŠU 
VASARAS NOMETNĒM 
OZOLNIEKU NOVADĀ

ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀS REFORMAS 
PROCESS ATTIECĪBĀ PRET OZOLNIEKU 
NOVADU NEATBILST SATVERSMEI

OZOLNIEKU NOVADA 
INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBA 
JELGAVAS NOVADĀ – BŪS!



LASI ARĪ WWW.OZOLNIEKI.LV 3OZOLNIEKU AVĪZE
2021. gada jūnijs

2021. gada 17. jūnija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas sēdē tika 
izskatīts jautājums par SIA “Ozolnieku KSDU” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltum- 
enerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem. 

Komisija vienbalsīgi lēma “par” tarifu sa-
mazinājumu trīs Ozolnieku novada centrali-
zētās siltumapgādes sistēmās, no šā gada 1. jū-
lija nosakot sekojošus tarifus:

• Branku ciemā – 49,53 (EUR/MWh) līdz-
šinējā tarifa 49,61 (EUR/MWh) vietā;

• Ānes ciemā – 52,24 (EUR/MWh) līdzši-
nējā 52,43 (EUR/MWh) vietā;

• Ozolnieku ciemā  – 56,52  (EUR/MWh) 
līdzšinējā 56,56 (EUR/MWh) vietā. 

SIA “Ozolnieku KSDU” informācija

Saeimas Budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīja grozījumus Invaliditātes 
likumā, kas paredz nodrošināt pakalpojuma pieejamību bērniem ar smagiem 
funkcionēšanas ierobežojumiem. No 2021.  gada 1.  janvāra izmaiņas stājušās 
spēkā un pašvaldībām deleģēts no 1. jūlija savās pašvaldībās iekļaut budžetā lī-
dzekļus, lai šo aprūpes pakalpojumu nodrošinātu.

Ozolnieku novadā dzīvo 35 bērni ar in-
validitāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem, 
tostarp atzinums par īpašas kopšanas 

nepieciešamību ir 13 bērniem. Uz šo mērķgru-
pu arī attiektos plānotais pašvaldības apmak-
sātais aprūpes pakalpojums.

Aprūpes pakalpojuma saņēmējs saistošo 
noteikumu izpratnē ir pats bērns ar invali-
ditāti, kam dzīvesvieta deklarēta Ozolnieku 
novada pašvaldībā. Savukārt par aprūpes 
pakalpojuma sniedzēju ir tiesības būt vai nu 
tādai fiziskai personai, kam dzīves vai darba 
pieredze bijusi saistīta saskarsmē ar personu 
ar invaliditāti, vai kas pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā reģistrēts kā aprūpes mājās pakalpo-
jumu sniedzējs. Būtiski ir ņemt vērā: noteiku-
mi paredz  – par aprūpes pakalpojuma snie-

dzēju nav tiesīga būt tajā pašā mājsaimniecībā 
dzīvojoša persona.

Aprūpes pakalpojuma sniegšanas mak-
simālais apjoms vienam aprūpējamajam ir 
80  stundu mēnesī, bet aprūpes pakalpoju-
ma izcenojums, iekļaujot visus nodokļus, ir 
4,50 eiro stundā. Lai saņemtu aprūpes pa-
kalpojumu, aprūpējamā likumiskajam pār-
stāvim nepieciešams aizpildīt iesniegumu 
Ozolnieku novada Sociālajā dienestā  (Par-
ka ielā  4 Brankās Cenu pagastā Ozolnie-
ku novadā). Ņemot vērā epidemioloģisko 
situāciju valstī, lūgums pirms iesnieguma 
iesniegšanas telefoniski sazināties ar Soci-
ālo dienestu, vienojoties par savu plānoto 
ierašanās laiku, tālrunis: 63084705. 

Sociālā dienesta informācija

Administratīvi teritoriālās reformas 
rezultātā “Latvijas Pasta” darbībā 
izmaiņas nav paredzamas  – uzņē-

mums turpinās piegādāt sūtījumus atbilstoši 
patlaban spēkā esošajām adrešu indeksu 
teritorijām, un tajās nav plānotas izmaiņas. 
Klientiem, norādot saņēmēja adresi, vie-
nīgās izmaiņas būs novadu nosaukumos 
vietās, kur notiks to apvienošana. “Latvijas 
Pasts” aicina klientus veikt attiecīgās izmai-
ņas saņēmēju adrešu pierakstā novados, ko 
ietekmēs reforma, tajā skaitā interneta vei-
kalu profilos, lai “Latvijas Pasts” sūtījumus 
varētu apstrādāt ātrāk un precīzāk. Citas sa-
stāvdaļas adrešu pierakstā nemainīsies.

“Latvijas Pasta” darbībā pēc administra-
tīvi teritoriālās reformas un 2021. gada paš-
valdību vēlēšanām izmaiņas nav paredza-
mas – tāpat kā līdz šim, uzņēmums turpinās 
piegādāt sūtījumus atbilstoši noteiktajām 
pasta indeksu teritorijām, kurās nav plāno-
tas izmaiņas. Savukārt pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietu izvietojums atbilstoši spēkā 
esošajam normatīvajam regulējumam ir pie-
saistīts mazākajai administratīvajai vienī-
bai – pilsētai vai pagastam, nevis novadam.

Vienīgās izmaiņas, kas skars klientus, būs 
precīza novada nosaukuma norādīšanas 
nepieciešamība tajās adresēs, kuras skars 
novadu apvienošanas procesi. Citas adreses 
sastāvdaļas – pilsētu un pagastu nosaukumi, 
indekss – adrešu pierakstos pēc reformas ne-
mainīsies.

Taču līdz ar administratīvi teritoriālo re-
formu “Latvijas Pasts” aicina visus pasta pa-
kalpojumu izmantotājus  – gan fiziskās, gan 

juridiskās personas – parūpēties kā par savas, 
tā arī par savu klientu adrešu korektu pie-
rakstu, ja tajās reformas rezultātā mainīsies 
attiecīgais novads. Maksimāli precīzs adreses 
pieraksts palīdzēs ātrāk apstrādāt sūtījumus, 
nekavējot kopējos pasta apmaiņas procesus.

Fiziskām personām būtiski pārbaudīt un 
nomainīt savu adresi, norādot jauno nova-
du, piemēram, interneta veikalos izveidota-
jos klienta profilos, un atcerēties par korektu 
pierakstu, veicot jaunus pasūtījumus citās 
vietnēs, tajā skaitā, piemēram, abonējot pre-
ses izdevumus.

Savukārt juridiskajām personām, kuras 
izsūta korespondenci tālāk saviem klien-
tiem, nepieciešams jau laikus sakārtot klien-
tu adrešu datubāzi, atjaunojot adrešu pie-
rakstus atbilstoši jaunajām novadu robežām 
pēc administratīvi teritoriālās reformas.

“Latvijas Pasts” atgādina, ka, aizpildot sū-
tījuma adresi, ir jānorāda šāda informācija: 
adresāta vārds/uzvārds vai juridiskas perso-
nas nosaukums, iela, mājas un dzīvokļa nu-
murs vai mājas nosaukums, pilsēta/pagasts, 
novads, pasta indekss.

Ja sūtījums adresātam ir izsniedzams pret 
parakstu, svarīgi, lai adresāta vārds un uz-
vārds būtu norādīts precīzi un saprotami, 
jo šādā gadījumā tiks pārbaudīta saņēmēja 
identitāte, lūdzot uzrādīt personu apliecino-
šu dokumentu.

Plānots, ka Latvijā pēc 2021. gada pašval-
dību vēlēšanām būs 43 pašvaldības līdzšinē-
jo 119 vietējo pašvaldību vietā. 

Gundega Vārpa,
“Latvijas Pasta” Ārējo komunikāciju  

vadības daļas vadītāja

PĒC ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀS 
REFORMAS IZMAIŅAS “LATVIJAS 
PASTA” DARBĪBĀ NAV GAIDĀMAS, 
LŪDZ KLIENTUS NOVADOS 
PRECIZĒT ADRESES

PAR APRŪPES PAKALPOJUMA 
PIEEJAMĪBU BĒRNIEM AR 
SMAGIEM FUNKCIONĒŠANAS 
IEROBEŽOJUMIEM

OZOLNIEKU NOVADĀ SAMAZINĀTI SILTUM- 
ENERĢIJAS TARIFI CENTRALIZĒTAJĀS  
SILTUMAPGĀDES SISTĒMĀS!

Lai jau šogad uzsāktu vairāku infrastruktūras attīstībai nozī-
mīgu būvdarbu projektēšanas procesu, 2021.  gada 21.  jūnija 
Ozolnieku novada domes sēdē deputāti lēma par grozījumiem 
2021. gada Investīciju plānā, paredzot, ka nepieciešamie pro-
jektēšanas darbi tiks īstenoti gan ar pašvaldības budžeta, gan 
Valsts kases līdzfinansējuma līdzekļiem.
Investīciju plāna sadaļā 1.38 “Ielu 
posmu projektēšana Ozolnieku 
novadā” iekļauta šādu būvdarbu 
projektēšana:

1.  Gājēju celiņa izbūve gar P100 
autoceļu kreisajā pusē no Krasta ie-
las Ozolniekos līdz Tilta ielai Cenu 
pagastā;

2. Ozolnieku vidusskolas stadio-
na pārbūve Jelgavas ielā 35 Ozolnie-
kos;

3.  Autoceļa Nr.  70 “Smēdes  – 
Spartaka iela” pieejas pie dzelzceļa 
seguma asfaltēšana;

4.  Autoceļa “Brankas  – Tiltiņi” 
cietā seguma izbūve Cenu pagastā;

5. Gājēju celiņa izbūve gar auto-
ceļu V1068 no Ausekļu ielas Bran-
kās līdz DUS Astarte “Brankstūri”;

6. Esošās caurtekas pagarināšana 
Skolas ielas un Spartaka ielas krus-
tojumā Ozolniekos;

7. Satiksmes organizācijas projek-
ta izstrāde Skolas ielai un satiksmes 
mezglam pie Ozolnieku vidussko-
las;

8. Cietā seguma un apgaismoju-
ma izbūve Ievu ielā Iecēnu ciemā 
Cenu pagastā Ozolnieku novadā.

Projektēšanas darbu kopējās iz-
maksas plānots segt no Ozolnieku 
novada pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem  – provizoriski 65  000,00  eiro 
apmērā: 2021.  gada budžetā pare-
dzot 30 000 eiro un 2022. gada bu-
džetā 35 000 eiro.

Investīciju plāna sadaļā 2.9. 
“Ūdenssaimniecības attīstība 
Ozolnieku novada ciemos” iekļau-
ta šādu būvdarbu projektēšana:

1.  Ūdenssaimniecības attīstība 
un apgaismota gājēju celiņa izbūve 
Upes ielā Ozolniekos; 

2.  Ūdenssaimniecības attīstība 
Zīļu ielā, Pūpolu ielā, Ceriņu ielā 
Ozolniekos;

3.  Ūdenssaimniecības attīstība 
Jaunatnes ielā, Lielupes ielā, Rožu 
ielā, Zemgales ielā, Dārza ielā no 
Oktobra ielas līdz Zemgales ielai 
Ozolniekos; 

4.  Ūdenssaimniecības attīstība 
Dalbes ciemā.

Provizoriskās projektēšanas 
darbu kopējās izmaksas plānotas 
60 000,00 eiro apmērā, no tiem Ozol-
nieku novada pašvaldības budžeta 
līdzekļi 9000,00 eiro un Valsts kases 
līdzfinansējums 51 000,00 eiro.

Investīciju plāna sadaļā 7.7.24. 
“Ozolnieku vidusskolas ēkas pie-
būve, paredzot jaunas mācību tel-
pas un aktu zāli” iekļauta nepie-
ciešamo būvdarbu projektēšana, 
meta projekta un skiču projekta 
izstrāde jaunu telpu izbūvei.

Aktualizējot Ozolnieku vidus-
skolas piebūves jautājumu, ņemta 
vērā Ozolnieku un Cenu pagasta 
iedzīvotāju vecuma struktūra, kas 

liecina, ka tuvāko sešu gadu laikā 
būtiski pieaugs skolas vecuma bēr-
nu skaits un Ozolnieku vidusskola 
ar esošo telpu kapacitāti nespēs no-
drošināt visu interesentu uzņem-
šanu skolā. Situācijas saasinājums 
vērojams jau tagad, jo skolēnu/
klašu komplektu skaits ir audzis 
no 556/25 2014./2015. mācību gadā 
līdz 629/29 2019./2020.  mācību 
gadā. Pašreiz – 2020./2021. mācību 
gadā  – ir 656  skolēni un 33  klašu 
komplekti.

Demogrāfijas dati liecina, ka 
Ozolnieku un Cenu pagastā ir dek-
larēti 988 bērni, kuri dzimuši laika 
posmā no 2014. līdz 2020.  gadam, 
831 bērns, kurš dzimis laika posmā 
no 2013. līdz 2017. gadam, 299 bēr-
ni, kuri dzimuši laika posmā no 
2004. līdz 2006. gadam. Vidēji gadā 
dzimušie iepriekšminētajos laika 
periodos  – 141  bērns, 119  bērnu, 
100 bērnu.

Minētās tendences atklāj, ka 
Ozolnieku vidusskolas potenciālo 
izglītojamo skaits turpinās pieaugt 
un tuvāko divu gadu laikā izveido-

sies telpu trūkums, kā rezultātā ne-
būs iespējams nodrošināt izglītības 
iegūšanu visiem Ozolnieku novadā 
deklarētajiem iedzīvotājiem nova-
da izglītības iestādēs. Būtiski, ka 
Ozolnieku novada pašvaldības rī-
cībā nav ēkas, ko iespējams pielāgot 
Ozolnieku vidusskolas vajadzībām, 
līdz ar to pašvaldībai ir nepiecie-
šams veikt piebūves būvniecību. Iz-
vērtējot esošās telpas, jaunajā ēkā ir 
lietderīgi izvietot dabaszinātņu ka-
binetus, semināru zāli līdz 220 vie-
tām un palīgtelpas mācību procesa 
nodrošināšanai. Provizoriski – ko-
pējā ēkas platība 1100 līdz 1400 m2.

Projektēšanas darbu kopējās iz-
maksas plānotas 300  000,00  eiro 
apmērā, no tiem Ozolnieku no-
vada pašvaldības budžeta lī-
dzekļi 2021.  gadā 9000,00  eiro 
un 2022.  gadā 36  000  eiro, savu-
kārt Valsts kases līdzfinansējums 
255 000,00 eiro. 

Vairāk par Ozolnieku novada 
pašvaldības 2021. gada budžetu lasi: 
www.ozolnieki.lv. 

OZOLNIEKU NOVADA DOME APSTIPRINA 
GROZĪJUMUS 2021. GADA INVESTĪCIJU PLĀNĀ
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IZGLĪTĪBA
Izglītības iestādēs:
· Pirmsskolās ieviesta ELIIS sistē-

ma;
· Ozolnieku vidusskolā un Teteles 

pamatskolā veiksmīgi īstenots 
projekts “Atbalsts izglītojamo in-
dividuālo kompetenču attīstībai” 
(projekts Nr.  8.3.2.2/16/I/001), 
kas ir realizēts sadarbībā ar ESF;

· Garozas un Salgales pamatsko-
lās īstenots pedagogu profesio-
nālās pilnveides un izglītības 
vides uzlabošanas projekts “ra-
DOT prasmes”;

· Visās novada skolās izglītoja-
majiem ir nodrošināta karjeras 
izglītība;

· Dibināta Ozolnieku Sporta skola, 
izveidotas PII “Pūcīte” filiāle un 
PII “Zīlīte” filiāles Ozolniekos.

Pašvaldībā kopumā:
· Ieviestas Edurio aptaujas kā rīks 

datu ieguvei, ar ko pamatot lēmu-
mu pieņemšanu un pārmaiņu ie-
viešanu. Četru gadu laikā veiktas 
vairāk nekā 50 aptaujas;

· Izveidota elektroniskā pirmssko-
lu rinda;

· Ieviestas 2 jaunas tradīcijas – pe-
dagogu metodiskais forums pa-
vasara brīvlaikā un vecāku kon-
ference;

· Izveidota un ieviesta jauna skolē-
nu apbalvošanas kārtība un prin-
cipi. Četru gadu laikā apbalvoti 
vairāk nekā 560 skolēnu;

· Izveidoti jauni pirmsskolu peda-
gogu darba samaksas noteikumi;

· Uzlabots nolikums un no tā izrie-
tošais process interešu izglītības 

programmu apstiprināšanai un 
finansējuma sadalei;

· Apstiprināta un ieviesta jauna 
metodiskā darba organizēšanas 
kārtība;

· Izveidota un ieviesta vienota un 
vienlīdzīga pieeja izglītības ies-
tāžu budžetu sastādīšanā  (tieši 
ar izglītības procesu un kvalitāti 
saistītās pozīcijās);

· Iegādāti atbalsta personālam 
pieejami Minhenes un Vekslera 
testi;

· Ieviesta pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas 
sistēma;

· Organizēta mērķtiecīga un sistē-
miska pedagogu un iestāžu vadī-
tāju profesionālā pilnveide.

KULTŪRA
Pašvaldībā kopumā:

2018.  gadā aktīva iesaistīšanās 
Latvijas simtgades svinībās un 
XXVI  Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkos, kur piedalījās 
lielākā daļa Ozolnieku novada ama-
tierkolektīvu. Organizēta simtgades 
zaļumballe. 

Valsts svētku svinības – 4. mai-
jā un 18.  novembrī  – pēdējos ga-
dos papildinātas ar muzikāliem 
priekšnesumiem, vides dekoriem, 
video projektiem, svētku gājienu 
un citām aktivitātēm, kas modi-
na tautiešos nacionālo garu un 
valstisko piederību.

Ik gadu novada iedzīvotāju salie-
dēšanai, atpūtai un izklaidei jūlijā 
organizēti Novada svētki ar visiem 
interesantu un bagātu programmu.

Ieviestas jaunas tradīcijas: Muze-
ju vakars, Ģimenes diena, Grāmatu 
svētki, Ziemassvētku egles iedegša-
na, sarunu vakari, Helovīnu kino 
mežā, Veču vakars, kino vakari pie 
ezera, koncerti u. c. aktivitātes.

Turpināta tradīcija sveikt novada 
jaundzimušos, pasniedzot sudraba 
karotītes ar novada simboliku.

Organizēti pasākumi senio-
riem  – ekskursijas, lekcijas, atpa-

zīstamu mākslinieku koncerti un 
Ziemassvētku balles.

Ozolnieku vēstures ekspozīcijas 
telpas pārceltas uz Ozolnieku Spor-
ta skolas ēku.

2018.  gadā bibliotēkās aizsākta 
jauna tradīcija  – Bibliotēku nedēļā 
aprīlī organizējot Mazos grāmatu 
svētkus novadā.

Bibliotēku darbinieki kopā ar 
Vēstures ekspozīcijas krājuma gla-
bātāju apkopojuši materiālus un 
turpina darbu pie grāmatas par 
Ozolniekiem.

Ir pilnveidoti un no jauna iz-
strādāti normatīvie akti, kas regulē 
Kultūras iestāžu darbību un pasā-
kumu norisi.

Neskatoties uz neparasto situā-
ciju 2020. un 2021. gadā un ierobe-
žojumiem, ir saorganizēti daudzi 
kultūras pasākumi un aktivitātes 
gan ar apmeklētāju piedalīšanos 
klātienē, gan ar sociālo tīklu starp-
niecību, gan izvietojot simboliskus 
dekorus visā novadā. 

Ozolnieku Tautas namā:
· uzstādīta vienota automātiskā 

ugunsgrēka atklāšanas un trauk-
smes signalizācijas sistēma;

· iegādāti 2  lielie projekcijas ekrā-
ni filmu seansu nodrošināšanai, 
LED prožektori, jaunas skandas;

· izremontēta lielā skatītāju zāle, 
zāles balkons, 1. stāva tualete un 
tērpu noliktava;

· uzšūti jauni koncerttērpi jaukta-
jam korim “Līga”, jauniešu korim, 
vokālajam ansamblim “Madara”.

Ānes Kultūras namā:
· iegādāti LED prožektori;
· veikts jumta remonts;
· paveikti arī nozīmīgi apkārtnes 

labiekārtošanas darbi  – izveido-
tas vairākas krāšņumaugu dobes 
un labots bruģa segums gar Kul-
tūras nama pamatiem;

· uzšūti tērpi deju kolektīvam 
“Čaukstenes”.

Garozas centrā “Eži”  – iz-
stāžu un pasākumu zālē veikts 
kosmētiskais remonts, papildinā-
ta materiāli tehniskā bāze, uzšūti 
jauni koncerttērpi Garozas deju 
kopai “Garrozes”, iegādāti molber-
ti Gleznošanas studijai.

Bibliotēkās veikti uzlaboju-
mi – nomainīta apgaismojuma sis-

OZOLNIEKU CIEMA ATTĪSTĪBA – SOLI PA SOLIM

Jauniešu sarunu vakars

Ozolnieku novada svētki

Labāko sportistu godināšana

Ozolnieku Sporta skolas atklāšana Video projekcija Valsts svētkos

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA UN JAUNATNES LIETU NOZARU ATTĪSTĪBA NO 2017. LĪDZ 2021. GADAM
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Nakts Basketbola turnīrs

Sarunu vakars

Pasākums Jauniešu centrā

tēma, papildināts mēbeļu klāsts, 
iegādāti jauni grāmatplaukti.

Kolektīvu sasniegumi:
· 2018.  gadā Ozolnieku Tau-

tas namā darbojās 9  amatier-
mākslas kolektīvi un 5  no tiem 
piedalījās XXVI  Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XVI  Deju 
svētkos  – jauktais koris “Līga”, 
senioru deju kopa “Ozolnieki”, 
Ozolnieku novada amatierteāt-

ris, sieviešu vokālais ansamblis 
“Madara” un vokālais ansamblis 
“Procesā”;

· Godalgoti sasniegumi bērnu un 
jauniešu muzikālajam teātrim 
“Nianse” dažādos popgrupu un 
jauno vokālistu konkursos;

· Tautas namā izveidota jauniešu 
teātra studija, darbojās folkloras 
kopa “Knipati”;

· Tika izveidota Garozas Glez-
nošanas studija, kura katru 

gadu organizē mākslas plenēru  
3 dienu garumā Garozas pamat-
skolā;

· Koris “Līga” ar labiem panāku-
miem piedalījās konkursā Polijā, 
Belostokā;

· Ānes Eiropas un netradicionālo 
deju kolektīvs “Čaukstenes” un 
Garozas deju kopa “Garrozes” 
piedalījās dažādos senioru deju 
festivālos un reprezentēja nova-
du no labākās puses.

JAUNATNES LIETAS
Ozolnieku novadā darbojas trīs 

Bērnu un jauniešu iniciatīvu centri: 
Ānē, Ozolniekos un Brankās.

Ikdienas aktivitātes:
· Jauniešu amatierteātris
· Fotografēšanas un video filmēša-

nas nodarbības
· Ēdiena gatavošanas mācības 

“Gardēdis”
· Angļu valodas nodarbības
· Galda spēļu klubs – “LOĢIKA”
· Jaunsardzes nodarbības
· Radošās darbnīcas
· Jauniešu TV
· Kino vakari
· Spēļu vakari
· Jauniešu vakari “Ģenerators”
· Meistarklases par jauniešiem ak-

tuālām tēmām

Izveidota:
· Jauniešu dome;

· Jauniešu iniciatīvu komanda kat-
rā centrā.

Īstenotie projekti:
· Jaunatnes politikas īstenošanas 

veicināšana Ozolnieku novadā, 
stiprinot jauniešu domes darbību

· Projekts “Proti un Dari”  – pro-
jekts NEET grupu jauniešiem

· Projekts: Erasmus+ Youth Ex-
change “eMovie LAB – Giochi di 
Cinema Senza Frontiere A Casal-
borgone”

· Jaunatnes politikas valsts pro- 
grammas projekts “Aktīva Jau-
niešu dome darba ar jaunatni sis-
tēmas atbalstam”

· Eiropas+ projekts “Youth Slams 
Against Radicalization”

· Erasmus+ projekts  – “I am VO-
TING, so I AM”

· Jauniešu brīvprātīgais darbs 
Ozolnieku novadā

· Jauniešu projekts “No A līdz 
Ž”, jauniešu centrs  – coffee shop 
“Konteiners”

Pasākumi:
· Jauniešu diena
· Erudīcijas konkursi
· Citāda foto orientēšanās “Reāls 

piedzīvojums”
· Labdarības akcijas
· Labo darbu diena
· Sporta spēles
· Lieldienu aktivitātes
· Latvijas valsts svētku pasākumi
· Komandu skrējiens apkārt 

Ozolnieku ezeram “Nakts ma-
nevrs”

· Ozolnieku novada aktīvo jaunie-
šu godināšanas pasākums

· Pasākumu organizēšanā iesaistī-
jušies ~ 100 brīvprātīgo Ozolnie-
ku novada jauniešu

SPORTS
Ieviests sauklis “Esi vairāk  – 

dari vairāk!”  – tas spilgti iezīmē 
Ozolnieku novada iedzīvotāju vēl-
mi būt kam vairāk, darīt vairāk, 
pilnveidoties un turpināt augt.

Radīti apstākļi sporta infra-
struktūras attīstībai – kopā vairāk 
nekā 40 aktīvās atpūtas sporta lau-
kumu, tajā skaitā trases un sporta 
bāzes. 

Ik gadu īstenoti vismaz 50 spor-
ta un veselīga dzīvesveida pasā-
kumi, no kuriem spilgtākie ir 
ikvasaras pludmales volejbola, 
basketbola turnīri, badmintona iz-

spēles, orientēšanās piedzīvojums, 
slēpošanas izaicinājums, zolītes 
turnīri, velo tūre, diska golfs, fut-
bola, ekstrēmā sporta veida – skri-
tuļdēļa, skrituļslidu un skūteru  – 
sacensības u. c.

ESF projektu ietvaros organi-
zētas lekcijas un nodarbības  – 
joga, zumba, rīta vingrošana pie 
ezera, mentālās veselības lekci-
jas u. c.

Izstrādāti sporta atbalsta no-
teikumi, kam pateicoties, sniegts 
atbalsts individuāliem spor-
tistiem, komandām un biedrī-

bām, katru gadu izmaksājot ap 
20 000 eiro.

Pagastos darbojas sporta pasā-
kumu organizatori, kas atbild par 
sporta bāzēm, vienmēr seko līdzi, 
lai viss strādātu, darbotos, uzklau-
sa iedzīvotāju vajadzības un kopīgi 
rada apstākļus, lai ikviens ar prie-
ku nodotos sportam un veselīgam 
dzīvesveidam.

Ieviesta tradīcija – ik gadu sveikt 
aktīvākos novada sportistus godinā-
šanas pasākumā “Sporta laureāts”. 

Izglītības, kultūras un  
sporta daļas informācija

OZOLNIEKU CIEMA ATTĪSTĪBA – SOLI PA SOLIM

Veloizbraucieni
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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

2021.  gada 19.  jūnijā uz saulainu tikšanos 
ar Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju 
Andri Ozoliņu tika aicinātas 243  ģimenes, 
lai saņemtu sudraba karotītes ar Ozolnieku 
novada simboliku, tā apliecinot bērniņu pie-
vienošanos novadnieku saimei.

Kopā ar sudraba karotīti svētku dienas galvenie 
varoņi saņēma veselīgu našķi no zīmola “abra” da-
bisko konfekšu klāsta.

Savukārt Ozolnieku Tautas nama skvērā sadar-
bībā ar “Bezgalīgo sajūtu stāstu” radošo koman-
du bija uzburta īpaša noskaņa, lai vecāki varētu 
iemūžināt dienu fotomirkļos un bērni varētu rota-
ļāties, jo šogad daļa karotīšu saņēmēju pēc dāvani-
ņām jau nāca paši savām kājiņām, vien pieturoties 
pie vecāku rokām.

Svinīgajā pasākumā karotītes saņēma Ozolnie-
ku novadā pēc dzimšanas deklarētie bērniņi, kuri 
dzimuši kopš 2019.  gada 2.  puses līdz 2021.  gada 
jūnijam.

Tiem, kuri pasākuma dienā karotīti saņemt ne-
varēja, ir iespēja karotīti saņemt Ozolnieku novada 
pašvaldībā Stadiona ielā  10 Ozolniekos, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 63050241. 

MAZIE NOVADNIEKI SAŅEM 
SUDRABA KAROTĪTES AR 
OZOLNIEKU NOVADA SIMBOLIKU!

Atbilstoši noteikumiem Ozolnieku novada pašvaldības sti-
pendiju uz vienu mācību gadu (no septembra līdz maijam) 
75 eiro/mēnesī apmērā var saņemt novada izglītojamie, kuri 
turpina mācības Ozolnieku vidusskolas 10.–12.  klasē, un 
150  eiro/mēnesī apmērā Ozolnieku vidusskolas absolventi, 
kuri turpina studijas augstskolā.

Komisijai rūpīgi izvērtējot sko-
lēnu iesniegtos pieteikumus, no-
lemts, ka

Skolēnu stipendiju saņems:
• Evelīna Oglīte,
• Kaspars Gržibovskis,
• Evija Jureviča,
• Eva Vīnava.
Savukārt Absolventu stipendiju 

saņems:
• Rūta Balode,
• Kristaps Briks-Dravnieks,
• Laura Kristiāna Jureviča.

2021.  gada 11.  jūnijā jaunieši un 
Ozolnieku vidusskolas direktores 
pienākumu izpildītāja Dina Medjā-
nova tika aicināti uz svinīgu satik-
šanos pie Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētāja Andra Ozoliņa, lai 
saņemtu Ozolnieku novada domes 
apliecinājumus par stipendiju pie-
šķiršanu!

Apsveicam jauniešus un vēlam 
arī turpmāk saglabāt augstu mo-
tivāciju teicamu rezultātu sasnieg-
šanai! 

SEPTIŅIEM OZOLNIEKU  
VIDUSSKOLAS SKOLĒNIEM  
PIEŠĶIRTAS OZOLNIEKU NOVA-
DA PAŠVALDĪBAS STIPENDIJAS

BIJUŠĀS DĀRZKOPĪBAS SABIEDRĪBAS “AIZUPE” TERITORIJĀ 
ESOŠAJĀM IELĀM PIEŠĶIRTI SKANĪGI NOSAUKUMI

ATKĀRTOTA PUBLIKĀCIJA
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Ozolnieku novada pašvaldība vasaras sezonā katru mēnesi saņem Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” veikto analīžu rezultātus, kas 
apliecina, ka ūdens kvalitāte Ozolnieku ezerā, Jāņa dīķa peldvietā Ānē un Džammu dīķī 
Brankās ir atbilstoša un peldēties ūdenstilpēs ir atļauts.

Rezultāti pieejami arī Vese-
lības inspekcijas mājaslapā: 
https://www.vi.gov.lv/.

Līdz šim paraugu ņemšanas 
dienās Ozolnieku novada peld-
vietās zilaļģu u.  c. fitoplank-
tona aļģu ziedēšana, naftas 
produkti, virsmas aktīvās vie-

las un piesārņojums ar citiem 
peldošiem atkritumiem nav 
konstatēts. 

Lai atpūta visiem būtu pa-
tīkama, aicinām ievērot sa-
biedriskās kārtības, teritorijas 
labiekārtošanas, uzturēšanas 
un aizsardzības noteikumus  – 

nemēslot, nepeldināt suņus, 
nedemolēt ierīkoto peldvie-
tu  u.  c., kā arī atcerēties par 
drošību ūdenī  – nelēkt no ap-
malēm, laipām un citiem pa-
augstinājumiem. Droša atpūta 
galvenokārt ir atkarīga no paša 
atpūtnieka! 

Ozolnieku novada dome 2021.  gada 21.  jūnijā pieņēma lēmumu 
Nr.  2  (protokols Nr.  16) uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpa-
šuma ar kadastra numuru 54440020192 sastāvā reģistrētai zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 54440020192 “Upes Stēgas” Cenās Cenu pagastā 
Ozolnieku novadā un apstiprināt darba uzdevumu Nr. D-2021-3 detālplā-
nojuma izstrādei.

Detālplānojuma izstrādes mērķis  – izstrādāt priekšnoteikumus 
teritorijas attīstībai, veicot zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 54440020192 (3,33 ha platībā) sadali, paredzot jaunizveidotajām ze-
mes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļū-
šanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un 
apbūves rādītājus.

Saskaņā ar Ozolnieku novada teritorijas plānojumu 2020 (apstiprināts 
ar Ozolnieku novada domes 2020. gada 12. marta lēmumu Nr. 3 (proto-
kols Nr. 5)) un saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020 “Saistošie noteikumi 
Nr. 5/2020 “Ozolnieku novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teri-
torijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 54440020192 (platība 3,33 ha) atrodas savrupmāju apbūves 
teritorijā (DzS1) un detālplānojuma izstrāde nav pretrunā ar plānošanas 
dokumentiem. Zemes vienības minimālais dalījums – savrupmāju apbū-
ves teritorijā (DzS1) 1000 m2.

Saskaņā ar darba uzdevumu detālplānojums jāizstrādā 2 gadu laikā un 
izstrādātājam ir jāorganizē detālplānojuma redakcijas publiskā apsprieša-
na, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – fiziska persona.
Lēmumu un darba uzdevumu skatīt pašvaldības tīmekļa vietnē un 

valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. 

LATVIJAS REPUBLIKA
OZOLNIEKU NOVADS

OZOLNIEKU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, LV-3018 
Tālr. 63028876, tālr./fakss 63050241, e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv, www.ozolnieki.lv

 
Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 

2021. gada 21. jūnija lēmumu Nr. 18 (protokols Nr. 16)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/2021
“Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009. gada 13. oktobra saistošajos noteikumos  

Nr. 27/2009 “Ozolnieku novada pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā 
ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2009. gada 13. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 27/2009 “Ozolnieku novada 
pašvaldības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus: 

1. Papildināt Nolikuma 6.  punktu ar 6.8. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
 “6.8. būvvalde.”

2. Papildināt Nolikuma 7. punktu ar 7.22. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
 “7.22. Ozolnieku administrācija.”

3. Svītrot 7.2. punktu.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                         Andris Ozoliņš

Saistošo noteikumu Nr. 9/2021 
“Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009. gada 13. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 27/2009 “Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”” 
paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu un 
pašvaldības finansiālās darbības nepārtrauktību, pašvaldības administrāciju 
nepieciešams reģistrēt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā Pub-
lisko personu un iestāžu sarakstā, lai to kā iestādi iekļautu nodokļu maksātā-
ju reģistrā. 

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem nolikumā tiek noteikts, ka pašvaldības administrācija ir 
iestāde.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Nav attiecināms. 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                         Andris Ozoliņš

  
Detālplānojuma teritorijas shematisks attēlojums 

DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES 
UZSĀKŠANA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 

AR KADASTRA NUMURU 54440020192 
SASTĀVĀ REĢISTRĒTAI ZEMES 

VIENĪBAI AR KADASTRA 
APZĪMĒJUMU 54440020192 “UPES 
STĒGAS” CENĀS CENU PAGASTĀ 

OZOLNIEKU NOVADĀ

OZOLNIEKU EZERĀ, ĀNES 
DĪĶĪ UN DŽAMMU DĪĶĪ 
PELDĒTIES ATĻAUTS
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OZOLNIEKU NOVADA 
INFRASTRUKTŪRA ATTĪSTĀS!

Pašvaldības 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.

MIRUŠĀS PERSONAS
Gunta Vilaua 1950.

Leonīds Sokolovs 1957.

Nina Shomnikova 1951.

Zenta Kreicberga 1941.

Pārģērbšanās kabīnes pie Ozolnieku ezera

Ozolnieku Sporta skolas atjaunotie skrejceliņi

Atjaunotā Ozolnieku Sporta skolas zāles grīda

Taka uz Ānes dīķa peldvietu

Atjaunotais volejbola laukums Jaunpēterniekos

Ozolnieku trošu tilta remonts

Atjaunotie Ozolnieku Veselības takas simboli

Turpinot Ozolnieku novada 
infrastruktūras attīstību, 
tiek īstenoti vairāki ēku un 

teritorijas labiekārtošanas darbi. 
Ozolnieku Sporta skolas stadionā 
pilnībā atjaunoti skrejceļi, tāpat 
īstenoti arī lielās sporta zāles re-
montdarbi, noslēguma etapā vei-
cot grīdas nomaiņu un lakošanu. 
Lai stadions būtu pilnībā atjaunots 
un atbilstu mūsdienīgas sporta 
infrastruktūras prasībām, šogad 
plānots veikt arī sporta spēļu lau-

kumu izbūvi un atjaunošanu. At-
pūtnieku ērtībām pie Ozolnieku 
ezera izvietotas jaunas pārģērbša-
nās kabīnes, kā arī tiks uzstādīti 
jauni soli un papildu atkritumu 
urnas. Pilnveidojot Ozolnieku Me-
žaparka teritorijas sniegtās iespē-
jas, Veselības takā izveidota zemo 
gaisa virvju trase-taka bērniem. 
Līdzīgas takas izveidotas arī Bran-
kās, Parka ielā 4 un Garozas parkā. 
Atgūstot vēsturisko krāsojumu, 
pamanāmas pārmaiņas piedzīvo-

juši Veselības takas vizuālie sim-
boli, tiltiņš un uzraksts. Aicinot 
pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā, 
sadarbībā ar iedzīvotājiem veikta 
volejbola laukuma atjaunošana 
Jaunpēterniekos. Turpinās uzsāk-
tie gājēju tilta pāri Iecavas upei 
remontdarbi Ozolniekos – darbus 
plānots paveikt augustā. Norit arī 
pagājušajā gadā iesāktie labiekār-
tošanas darbi pie Ānes dīķa, pa-
garinot Pastaigu taku, kas ved līdz 
pat ierīkotajai peldvietai. 

Gaisa trošu taka Garozas disku golfa trasē


