
 

 
Projekts „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku 

novada Cenu pagastā”, Nr. 3.3.1.0/16/I/033 

07.09.2017 

 

29.augustā pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par 

projekta Nr.: 3.3.1.0/16/I/033 „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana 

Ozolnieku novada Cenu pagastā” īstenošanu. Saskaņā ar līgumu projekta izmaksas 

plānotas 2,46 milj. EUR apmērā, no kurām ERAF finansējums -  1 592 155 EUR.  

Projekta ietvaros tiks veikta Cenu pagasta Raubēnu ciema Rubeņu un Akmeņu ceļa 

pārbūve un ūdens apgādes un kanalizāciju tīklu (ŪKT) izbūve. Projektu paredzēts 

īstenot 2 kārtās – 2017. un 2018.gada būvniecības sezonā.  

Projekta I kārtā paredzēts veikt Rubeņu ceļa posma pārbūvi – gājēju ietves, ielu 

apgaismojuma un sabiedriskā transporta pieturvietu izbūvi, ŪKT izbūvi (ūdensvads, 

kanalizācijas spiedvads, sadzīves kanalizācijas sūknētavas, u.c.)  Rubeņu ceļa posma 

joslā, ar pieslēgumu vietu izveidi komersantu īpašumiem sarkano līniju robežās. 

Projekta II kārtā paredzēts veikt atlikušā Rubeņu ceļa posma un saistītā Akmeņu ceļa 

pārbūve, kā arī ŪKT izbūve šajos posmos. 

Projekta mērķis ir, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu 

infrastruktūrā, palielināt privāto investīciju apjomu Ozolnieku novadā. Paredzams, ka, 

īstenojot projektu tiks uzlabota uzņēmējdarbības vide Raubēnu ciemā, kā rezultātā 

pieaugs uzņēmēju investīcijas uzņēmumos un tiks radītas jaunas darba vietas. 

Būvdarbus veic SIA VELVE, I kārtas darbu būvuzraudzību – SIA EKC, 

autoruzraudzību – SIA 3C.  

 

05.12.2017 

 

Cenu pagasta Raubēnu ciemā jūnija mēnesī tika uzsākti un līdz decembrim turpinājās 

Rubeņu ceļa pārbūves darbi. Līdz decembra sākumam 100% apmērā ir paveikti plānotie 

I kārtas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi, kas nodoti ekspluatācijā. 

No I kārtā paredzētajiem ceļa seguma izbūves darbiem ir izpildīti 87% - Rubeņu ceļā 

izbūvēts   apgaismojums, sabiedriskā transporta pieturvietas, lietusūdens kanalizācija, 

uzstādītas ceļa zīmes, sakārtotas nobrauktuves, ieklāta asfalta pamatkārta, virsējās 

asfalta kārtas izbūvi atliekot uz pavasari, kad būs iestājušies kvalitatīvai ieklāšanai 

piemēroti laika apstākļi. II kārtas būvdarbi tiks uzsākti 2018.gada pavasarī, tos paredzēts 

pabeigt līdz 1.novembrim. 

 

15.03.2018 

 

Gatavojoties projekta īstenošanas II kārtai, marta mēnesī tika izsludināts iepirkums 

būvuzraudzībai. Līdz marta beigām plānots sagatavot līgumus būvuzraudzībai un 

autoruzraudzībai, un, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem, turpināt būvdarbus. 

Būvdarbu II kārtas ietvaros paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve 

atlikušajā Rubeņu ceļa posmā un Akmeņu ceļā, kā arī šo ceļu seguma atjaunošana,  

lietusūdens kanalizācijas sistēmas un sabiedriskā transporta apgriešanās vietas izbūve. 

 

 

 

 



21.05.2018 

 

Aprīļa beigās tika uzsākti II kārtas būvdarbi Raubēnu ciema Rubeņu un Akmeņu ceļā, 

turpinot projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/033 „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras 

attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā” ietvaros iesāktos šo ielu pārbūves darbus.  

Būvdarbu II kārtas ietvaros tiks veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve 

atlikušajā Rubeņu ceļa posmā un Akmeņu ceļā, kā arī šo ceļu seguma atjaunošana,  

lietusūdens kanalizācijas sistēmas un sabiedriskā transporta apgriešanās vietas izbūve. 

Maija beigās tiks veikti I kārtas atliktie darbi –  uzklāta virsējā asfalta seguma kārta 

pārbūvētajam Rubeņu ceļa posmam, un I kārta tiks nodota ekspluatācijā. II kārtas 

būvdarbus veiks SIA VELVE, būvuzraudzību – SIA BŪVREM, autoruzraudzību – SIA 

3C. Projekts tiek finansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF), projekta 

kopējās izmaksas plānotas 2,08 milj. EUR, no tām 1,6 milj. – ERAF finansējums.  

Projekta mērķis – sakārtot ielu infrastruktūru, tādējādi radot labvēlīgus 

priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai, investīciju piesaistei un jaunu darba vietu 

radīšanai. 

 

 

  


