
Apstiprināts ar Ozolnieku novada domes

2016.gada 8.marta sēdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr.3)

Precizēts ar 2016.gada 9.augusta domes sēdes lēmumu Nr.12 (protokols Nr.9)

Investīciju plāns 2016 - 2018

Nr. Projekta nosaukums Paredzētās darbības

Atbilstība

rīcības

virzienam

Atbilstība

uzdevumam

Indikatīvais īstenošanas periods un izmaksas (EUR)

2016. 2017. 2018. 2019 -2020

VP1 – Cilvēkresursu attīstība

1.

 Izglītības iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgu

materiāli tehnisko bāzi

Aprīkojuma, inventāra un mācību materiālu iegāde Ozolnieku novada 4 vispārējās

izglītības iestādēm un 2 mūzikas un mākslas skolām

RV 1 U 1.1. 161000 150000 150000

2.

 Izglītības iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgu

materiāli tehnisko bāzi

Aprīkojuma, inventāra un mācību materiālu iegāde Ozolnieku novada pirmsskolas

izglītības iestādēm

RV 1 U 1.1. 82000 75000 75000

3.

 Kvalificētu izglītības speciālistu piesaiste, esošo

speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana

Motivācijas pasākumu ieviešana kvalificētu izglītības speciālistu piesaistei, t.sk.

 

RV 1 U 1.2.

x x x x

Atalgojumu jautājuma risināšana  PII pedagogiem 90000 x x x

Novada izglītības iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana
24000 25000 25000

4.

Telpu remonts, infrastruktūras uzlabošana un

teritorijas labiekārtošana novada vispārējās

izglītības iestādēs

Ozolnieku vidusskolas ieejas laukuma bruģēšana

RV 1 U 1.3.

21500 25000

Remontdarbi Ozolnieku vidusskolā 21000 20000 20000

RemontdarbiTeteles pamatskolā 64000 55000 30000

Remontdarbi Garozas pamatskolā 73000 40000 30000

Remontdarbi Salgales pamatskola 30000 50000 30000

Salgales MMS telpu  remonts 1500 25000

5.

Telpu remonts, infrastruktūras sakārtošana un

teritorijas labiekārtošana novada pirmsskolas

izglītības iestādēs

Remontdarbi PII Zīlīte un filiālē

RV 1

U 1.3.

32800 28000 20000

Piebūves izbūve PII "Bitīte" 120000 90000

PII Bitīte, teritorijas labiekārtošana 15000

PII Pūcīte, telpu kosmētiskie remonti, u.c. 10000 10000

Remontdarbi PII Saulīte 45000 40000 20000

6.  Pirmskolas izglītības nodrošināšana novadā Rindu pirmsskolas izglītības iestādēs jautājuma risināšana U 1.4. 200000 200000

7. Izglītības iespēju paplašināšna Ozolnieku Mūzikas skolas darbības paplašināšana U1.5. 150000 150000

8.

Profesionāli orientēta virziena izglītības programmu

īstenošana novada vispārizglītojošās iestādēs

Licencētu profesionāli orientētu virziena pamatizglītības programmu īstenošana

mājturībā, tehnoloģijās un sportā Garozas un Salgales pamatskolās
RV 2 U 2.1. 5000 5000 5000

9.

 Mūžizglītības pieprasījuma izpēte un  piedāvājuma

iespēju paplašināšana Ozolnieku novadā

Pieaugušo izglītošanās iespēju nodrošināšana sadarbības līguma ar ZRKAC ietvaros

RV 3 U 3.1.

x x x x

Latviešu valodas apguves iespēju piedāvājums x x x x

Starppaudžu sadarbības veicināšana, organizējot aktivitātes senioriem novada

jauniešu centros

x x x x

10.

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru izveide un

darbības nodrošināšana

Telpu remonts jauniešu centra vajadzībām "Vīgriezēs"

RV 4 U 4.1.

30000

Ānes jauniešu iniciatīvu centra darbības nodrošināšana x x x

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra  Brankās darbības nodrošināšana x x x

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra Salgalē darbības nodrošināšana x x x

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra  Garozā darbības nodrošināšana x x x

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra Ozolniekos darbības nodrošināšana x x x

11.

Patriotiskās audzināšanas stiprināšana ar

neformālās izglītības metodēm

Jaunsargu kustības darbības nodrošināšana

RV 4 U 4.2.

x x x

Jaunsargu treniņu bāzes izveide pie Ozolnieku vidusskolas 3000

VP2 - Pašvaldības darba kvalitātes pilnveidošana

12.

Pašvaldības darba kvalitātes vadības sistēmas

izstrāde un ieviešana

Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba efektivitātes novērtēšana (iekšējais

audits) RV 5 U 5.1.

x x x

GOA-WorkBench pašnovērtējuma moduļa ieviešana pārvaldē x x x

12.

 Pašvaldības nodrošinājums ar mūsdienīgu

infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi

Telpu nodrošinājuma risināšana Salgales pagasta pakalpojumu centram un Mūzikas

un Mākslas skolai

RV 5 U 5.2.

50000 50000 50000

Nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai 35000

Nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai 40000 40000 40000

Ieejas mezgla remonts Branku sociālā dienesta telpām 5200

Tehnisko telpu izbūve pie Garozas pakalpojuma centra "Eži" 10000

Domes telpu remonts, apkārtnes labiekārtošana 10000 5000

Soc.dienesta telpu izbūve Ānes iedzīvotāju apkalpošanas centra 1.stāvā 135000

13.

Ēku energoefektivitātes paaugstināšana

(ES vai citu fondu finansējums):

x x x x

SAC Zemgale III kārta 135000

Ozolnieku sporta centrs 400000

Centrālās bibliotēkas ēka Ozolniekos 300000

Domes ēka 300000

Salgales pag.pārvaldes ēka 500000

Salgales psk.ēka 300000

Pakalpojumu centrs "Eži", Garoza 100000

Ozlnieku KSDU administrācijas ēka 200000

14. IT tehnoloģiju ieviešana pārvaldē Wi-Fi tīklu pieejamības attīstīšana novada apdzīvotās vietās

RV 5 U 5.2.

3000 3000

Viedkaršu ieviešana pašvaldības pakalpojumu sniegšanai 15000

15.

Pašvaldības darbinieku kompetenču un prasmju

līmeņa paaugstināšana Kursi, semināri, mācības RV 6 U 6.1. 2000 2000 2000

16.  Speciālistu piesaiste pašvaldībā

Būvinženieris būvvaldē RV 6 U 6.2. 13000 x x x

17.

Pašvaldības pakalpojumu elektronizācija, to

piedāvājuma paplašināšana E-pakalpojumu izstrāde, piedāvājuma paplašināšana RV 7 U 7.1. x x x

18.

Sabiedrības, t.sk.NVO, iesaistīšana dzīves vides

uzlabošanā novadā
Pašvaldības projektu konkurss "Es zinu, varu un daru" RV 7 U 7.2. 15000 15000 15000

19. Novada tēla atpazīstamības plāna izstrāde, ieviešana
Darba grupas izveide, plāna izstrāde RV 8 U 8.1. x x x

VP3 - Dzīves kvalitātes uzlabošana

20.

Sporta infrastruktūras attīstīšana novada izglītības

iestādēs

Ozolnieku vidusskolas stadiona rekonstrukcija

RV 9 U 9.1.

100000 100000

Teteles pamatskolas sporta zāles remonts 35000

Teteles pamatskolas stadiona rekonstrukcija 100000 100000

Garozas pamatskolas stadiona rekonstrukcija 30000 60000

Salgales pamatskolas sporta laukuma iekārtošana 20000 30000

21.

Sporta aprīkojuma un inventāra iegāde novada

vispārējās izglītības iestādēm

Sporta aprīkojuma un inventāra iegāde vispārējās fiziskās sagatavotības,

sacensību organizēšanas, ārpusstundu sporta nodarbību nodrošināšanai RV 9 U 9.1. 4000 4000 4000

22.

Sporta centru infrastruktūras attīstīšana un

uzlabošana

Ozolnieku Sporta centra ēkas infrastruktūras uzlabošana

RV 9 U 9.2.

40000

Nodarbību zāles remonts 15000

OSC stadiona rekonstrukcijas projektēšana, izbūve 100000 360000

23. Inventāra un aprīkojuma iegāde sporta centriem

Aprīkojums un inventārs treniņu darbībai, sacensību organizēšanai RV 9 U 9.2. 10000 10000 10000

24.

Kultūras iestāžu infrastruktūras uzlabošana (telpu

remonti, teritorijas labiekārtošana, u.c.)

Ozolnieku Tautas nama zāles remonts

RV 9 U 9.2.

27000

Tautas nama ēkas paplašināšana (EKI, EEZ vai citu fondu finansējums - energoefektīva

būvniecība - pasīvās ēkas)
300000

Ānes kultūras nams - telpu remonti 15000

Apgaismojuma izveide pie Ānes kultūras nama 3000

Brīvdabas estrādes izveidošana un teritorijas  labiekārtošana  pie Garozas psk.
30000

Lielās zāles remonts Emburgas pārvaldes ēkā 30000

25. Inventāra un aprīkojuma iegāde kultūras iestādēm Aprīkojums Ozolnieku Tautas namam

RV 9 U 9.2.

17000 10000 6000

Aprīkojums zālei Emburgā 2500 5000

26. Motosporta muzeja ekspozīcijas telpu paplašināšana Muzeja kolekcijas juridiskā statusa noformēšana, telpu paplašināšanas jautājuma

risināšana

RV 9 U 9.2. 100000

27.

Bibliotēku darbības nodrošināšana (t.sk.telpu

remonti, inventārs, materiāli)

Centrālā bibliotēka: kāpņu telpas remonts, t.sk. pacēlāja ierīkošana

RV 9 U 9.2.

25000

Ānes bibliotēkas telpu remonts 10000

Inventāra, materiālu, aprīkojuma iegāde novada bibliotēkām 3000 3000 3000

28.

Publiskas pieejamības sporta infrastruktūras

attīstīšana un uzlabošana novadā

Volejbola laukumu izveide un atjaunošana novada ciemos

RV 10 U 10.1.

4000

Āra trenažieru, ielu vingrošanas rīku, u.c. uzstādīšana/atjaunošana novada

ciemos
10000 10000

Peldbaseins Ozolniekos, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde,

projektēšana, izbūve
1500000

29.

  Sporta dzīves attīstīšana novadā (t.sk.interešu

izglītība, pasākumi, sacensības)

Velotūre, spartakiāde, volejbols, virves vilkšana, u.c. citi organizēti sporta pasākumi,

t.sk. atbalsts sportistiem par panākumiem (pēc domes lēmuma)

RV 10 U 10.2.

80000 80000 80000

30.

Kultūras dzīves attīstīšana novadā (t.sk.interešu

izglītība)

Novada svētki, koncerti, tradicionālie svētku pasākumi, ikgadējās fotoizstādes,

interešu izglītība, u.tml.

RV 10 U 10.2.

80000 80000 80000

31. Publisko ūdeņu apsaimniekošana Sliekšņa uz Velna grāvja izbūve, Misas un Iecavas upju krastu un gultnes tīrīšanas

darbi

RV 11 U 11.1.

 100000 300000

32. Peldvietu attīstība Ozolnieku novadā
Atpūtas vietas izveide pie Lielupes Emburgā RV 11 U 11.2. 10000

Atpūtas vietu uzturēšana un atjaunošana 5000 2000 2000

33.

Rekreācijas teritoriju labiekārtojuma izveide un

uzturēšana

Tehniskā projekta izstrāde Ozolnieku atpūtas parkam (Jāņu pļavas, Veselības takas, Ozolnieku

kalna teritorijas)

RV 11 U 11.3.

5000

Ozolnieku slēpošanas trases apgaismojuma izveide (LEADER, sadarbībā ar MPS) 40000

Pastaigu un izziņas taku izveide MPS mežos Ozolnieku teritorijā (sadarbībā ar MPS) 5000 5000

Ozolnieku atpūtas parka izveide (t.sk. LEADER proj. ietvaros) 30000 50000 50000

Slidotavas izveide Ozolniekos

Aktīvās atpūtas takas izveide Garozas ciemā (LEADER proj.) 15000

Veselības takas izveide Emburgas ciemā (LEADER proj.) 15000

Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Teteles psk. (LEADER proj.) 10000

Atpūtas zonas iekārtošana Branku ciemā (LEADER proj.) 10000

Rekreācijas vietas izveide Ānē  (LEADER proj.) 10000 10000

Suņu pastaigu laukuma izveide Ānē 4000

Bērnu rotaļlaukumu uzturēšana un attīstīšana novadā 25000 30000 30000

34. Sociālo dzīvokļu izveide

Sociālo dzīvokļu remontu tehn.projektu izstrāde

RV 12 U 12.1.

5000

Kopmītņu tipa dzīvokļu izveide Ānē 30000 30000 x

Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remonts 25000 30000 30000

35. Sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana

Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanas risinājuma izpēte, izvēle, nodrošinājums

RV 12 U 12.2.

x 10000

Higiēnas telpas un aktivitāšu telpas izveide Emburgā 30000

Higiēnas telpas un aktivitāšu telpas izveide Brankās 30000

Speciālistu piesaiste soc.dienestam (soc.darbinieki, aprūpētāji), kvalifikācijas

paaugstināšana

20000 10000

Infrastruktūras uzlabošana SAC Zemgale: x x x x

Ēkas siltināšana, III kārta (sk.pie projekta Nr.13) x

Lietusūdens kanalizācijas izbūve,  2.daļa 17000 35000

3-4 dzīvojamo telpu remonts 4000 4000 4000

36.

Atbalsts kvalitatīvas infrastruktūras nodrošināšanai

veselības aprūpes pakalpojumiem

Ģimenes ārstu prakses nodrošinātas visās lielākajās novada apdzīvotajās vietās

RV 13 U 13.1. x x x x

37. Novērošanas kameru infrastruktūras attīstīšana

Video novērošanas kameru uzstādīšana Ozolnieku stadionā

RV 14 U 14.1.

5000

Video novērošanas kameru uzstādīšana Skolas ielā 10000

Āra videonovērošanas kameru uzstādīšana PII Pūcīte 2500

38.

Moderna tehniskā aprīkojuma nodrošināšana

sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai

Hidrantu un ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšana novada apdzīvotās vietās -

Emburgā, u.c.

 RV 14 U 14.2.

10000

Aprīkojuma iegāde pašvaldības policijai 1000 1000 1000

Pieslēgšanās Jelgavas POIC sistēmai (Lat.-Lit.projekts) x x

39. Nodrošināt dalītu atkritumu savākšanu novada

teritorijā

Atkritumu šķirošana nodrošināta lielākajās novada apdzīvotajās vietās RV 15 U 15.1. x x x x

40. Kapu saimniecības un piemiņas vietu uzturēšana

Novada kapu informācijas digitalizācija

RV 16 U 16.2.

2000 2000

Kapličas projektēšana un izbūve Teteles kapsētā 5000 40000

VP4 - Sakārtota ceļu un inženierkomunikāciju tīklu infrastruktūra

41.

Ūdenssapgādes un kanalizācijas sistēmu

atjaunošana/sakārtošana

Ūdens un saimnieciskās kanalizācijas sistēmas izveide Dalbes ciemā

RV 17

U 17.1.

U 17.2.

1300000

Attīrīšanas iekārtas izbūve Jaunpēterniekos 80000

Maģistrālā ūdensvada daļēja rekonstrukcija Teteles ciemā (Muižas iela, Skolas iela)

20000

Ānē - attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas tīkla un NAI rekonstrukcijas projekta izstrāde,

renovācija

2800 90000

Attīrīšanas iekārtu Mežāboliņos projektēšana, izbūve (Ozolnieku pag.) izpildītājs OKSDU

8000

Attīrīšanas iekārtu "Vētras", "Ziedari" izbūve Cenu pag. 17000

Ozolnieku pag. - Iecavas un Puķu ielas - ūdens, kanalizācija, lietusūdens kanalizācija -

projektēšana, izbūve, t.sk. seguma nomaiņa (sk.pie projekta Nr.44)

x

Ozolnieku pag., Celtniecības iela -  ūdens, kanalizācija, lietusūdens kanalizācija,

seguma nomaiņa - projektēšana, izbūve,  (sk.pie projekta nr.44)

x

Ozolnieku pag. - Ceriņu iela - kanalizācijas izbūve 15000

Pļavu ielas pārbūves projektēšana un izbūve, t.sk.ūdens, kanalizācija, lietusūdens

kanalizācija

5000 150000

Zvaigžņu, Vītolu, Liepu, Plēsuma, Rubeņu, Pavasara, Bērzu un Avotu ielu (Ozolnieki)

ūdens, kanalizācija, lietusūdens kanalizācija - projektēšana, izbūve  (īstenotājs Ozolnieku

KSDU)

300000 300000 400000

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Garozas ciemā, projekta

aktualizācija, izbūve (īstenotājs Ozolnieku KSDU)

100000 300000

Ūdensapgādes tīklu projektēšana un izbūve Pļavu ielā, Ānē
4800 50000 50000

Ūdens ieguves urbumu rekonstrukcija Ānes ciemā 50000

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas projektēšana un izbūve Rubeņu

ceļš, Akmeņu ceļš, Raubēni * ERAF SAM 3.3.1.projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras

attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā” ietvaros, (sk.aprakstu zemāk)

459000 459000

42.

Meliorācijas un lietusūdens sistēmu atjaunošana

Ozolnieku novadā

Meliorācijas sistēmu atjaunošana:

RV 17 U 17.3.

Ozolnieku pagastā 15000 8000 8000 8000

Cenu pagastā 5000 8000 8000 8000

Salgales pagastā 5000 8000 8000 8000

43. Siltumapgādes sistēmas attīstība Ozolnieku novadā

Katlu mājas izbūve Ānē

 

RV 17 U 17.4.

220000

Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolnieku ciemā (iesniedzējs un īstenotājs - Ozolnieku KSDU) (sk.pie

projekta nr.54)

x

Katlu māju renovācija Salgales pag.pakalpojumu centrā "Eži" un Salgales pamatskolā

 

x

44. Ceļu infrastruktūras uzlabošana Ozolnieku novadā

Ozolnieku pagastā

RV 18 U 18.1.

Asfalta seguma atjaunošana Zemgales ielas posmā 190000

Asfalta seguma atjaunošana Pļavu ielā 150000

Iecavas un Puķu ielas asfalta seguma atjaunošana, t.sk., ūdensvada un kanalizācijas

izbūve, lietusūdens kanalizācija

250000

 Zvaigžņu, Vītolu, Liepu, Plēsuma, Rubeņu, Pavasara, Bērzu un Avotu ielu (Ozolnieki)

asfalta seguma atjaunošana

200000 400000 400000

Jelgavas iela, asfalta seguma atjaunošana 80000

Upes iela, asfaltbetona seguma izbūve 130000

Ozolnieku pag. Kopielas un Saules ielas rekonstrukcija, t.sk.apgaismojums un

lietusūdens kanalizācija (ERAF SAM 3.3.1.projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras

attīstīšana Ozolnieku novada Ozolnieku pagastā”ietvaros , sk.aprakstu zemāk)**

254000 247200

Celtniecības iela -  ūdens, kanalizācija, lietusūdens kanalizācija, seguma nomaiņa,

projektēšana, izbūve

365000

Apļveida krustojuma izbūve: Skolas iela - Rīgas iela - Eglaines iela (sadarbībā ar LVC) 150000

Satiksmes risinājumi Rīgas ielas krustojumos x x

Cenu pagastā

Asfaltbetona seguma rekonstrukcija Rubeņu un Akmeņu ceļš, Raubēni (ERAF SAM

3.3.1.projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Cenu

pagastā” ietvaros , sk.aprakstu zemāk)*

730000 555000

Jaunzemju ceļa seguma atjaunošana 110000

Asfalta seguma atjaunošana Jaunatnes ielā, Ānē 180000

Asfaltbetona seguma atjaunošana un gājēju celiņa izbūve Atpūtas ielā, Ānē līdz

dārziņiem

150000

"Gulošo policistu" izbūve Atpūtas ielā Ānē 1500

Salgales pagastā

Garozā

Krasta iela, klātnes uzlabošana 30000

Upes iela, klātnes uzlabošana 30000 30000

Pļavu iela, klātnes uzlabošana 25000

Meža iela,  klātnes uzlabošana 25000

Priežu iela, asfalta rekonstrukcija 100000

Emburgā

1 Maija iela, asfalta rekonstrukcija 40000

Draudzības iela, asfalta rekonstrukcija 110000

45.

Lauku ceļu seguma uzlabošana

Lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana (ELFLA finansējums 8.2.5.pasākuma 7. ietvaros)

RV 18 U 18.1.

Autoceļš "Pētersoni - Līčupes" 80000

Autoceļš "Lazdiņas - Baltpēteri" 80000

Autoceļš "Speltes - Anuži - Strautiņi" 35000

Autoceļš "Ņurdas - Mucenieki" 35000

Autoceļš "Klētskalniņi - Strīķeri" 35000

Autoceļš "Dzintari - Apses" 35000

Autoceļš "Ābelīšu ceļš" 35000

Autoceļš "Misas tilts - Glūdas" 35000

Autoceļš "Oļas - Akmenscūciņas" 35000

Autoceļš "Smēdes -Spartaka iela", 35000

Autoceļš "Degu ceļš" 35000

Autoceļš "Ganību ceļš - Jaunstrautiņi" 35000

Autoceļš "Zosēnu ceļš" 35000

Autoceļš "Skuju skolas pārbrauktuve - Misas tilts" 35000

Autoceļš "Anuži-Sūnas-Žagatas" 35000

Autoceļš "Gaismas - Baumaņi" 35000

Lauku ceļu  posmu atjaunošana pagastos 50000

46.

Autostāvlaukumu izveide Autostāvlaukuma 2.kārtas projektēšana un izbūve pie Ozolnieku dzelzceļa stacijas

RV 18 U 18.2.

48000

Laukuma pie Ānes kultūras nama rekonstrukcija, t.sk.lietusūdens kanalizācija 20000

Autostāvvietu pie daudzdzīvokļu namiem novadā risināšana x x

47.

Velo/gājēju celiņu izbūve, gājēju pāreju

apgaismojums novada pagastos

Ozolnieku pagastā

RV 18 U 18.3.

Gājēju celiņa bruģēšana ap PII Zīlīte filiāli 3000

Gājēju celiņa izbūve gar Rīgas ielu 40000 40000

Gājēju celiņa izbūve gar Jelgavas ielu 80000

Gājēju pārvietošanās jautājuma risināšana Alejas ielai (saistīts ar Upes ielas asfaltbetona seguma

izbūvi, sk.pie projekta nr.44)

x

Gājēju celiņa izbūve gar Stadiona ielu 15000

Cenu pagastā

Gājēju celiņa izbūve pa Saules ielu no Ausekļa ielas Brankās
60000

Veloceliņa izbūve no Ozolniekiem uz Brankām - saskaņošana ar LVC, tehniskā

projekta izstrāde, izbūve

100000 150000 150000

Salgales pagasts

Gājēju celiņš Emburgā 10000

Gājēju celiņš uz  Garozas skolu 50000

48.

Sabiedriskā autobusa pieturvietu labiekārtošana

novadā

Autobusa pieturu labiekārtošana Rīgas ielā (4 gab.)

RV 18 U 18.3.

20000

Autobusa pieturu labiekārtošana pie Pļavu, Ziedoņa ielas (4 gab.) 10000

Autobusu pieturas labiekārtošana pretī Progresa ielai (1 gab.), Tetelē x

49. Ielu apgaismojuma tīkla attīstība Ozolnieku novadā

Ozolnieku pagastā

RV 18 U 18.4.

Kopiela, Saules iela  (ERAF SAM 3.3.1.ietvaros, sk.aprakstu zemāk)** x

Rīgas ielas apgaismojuma rekonstrukcija 25000 20000

Pļavu iela, Iecavas iela, Nākotnes ielas  raj.(6ielas), Soc.aprūpes centra raj.(6 ielas)

20000 20000 20000

Cenu pagastā

Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Tetelē, Krasta ielā 8500

Velo-gājēju celiņa uz Brankām apgaismojuma izbūve 50000 50000

Rubeņu ceļš Raubēnu c., seguma rekonstrukcija, t.sk. ielu apgaismojuma

infrastruktūras uzlabošana  (sk.pie projekta Nr.50)

x

Salgales pagastā

Apgaismojuma ierīkošana valsts autoceļa P-94  posmam Emburgas ciema teritorijā 40000

Apgaismojums Garozas ciemā 10000 10000

Apgaismojums Emburgas ciemā 10000 10000

VP5 - Atbalsts mazai un vidējai uzņēmējdarbībai

50.

U 19.1. Atbalsts jaunu/inovatīvu tehnoloģiju

ieviešanai

Logeru uzstādīšana siltumenerģijas patēriņa uzskaitei  pašv.iestādēs un KSDU

apsaimniekotajās mājās (t.sk.KSDU finansējums)
RV 19 U 19.1. 10000 10000 10000

51.

Atjaunojamo energoresursu izmantošana

siltumapgādei

Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolnieku ciemā (Iesniedzējs un īstenotājs Ozolnieku KSDU)

RV 19 U 19.2.

1800000

Katlu māju renovācija Salgales pag.pašvaldības ēkās

 

20000

52. Saules enerģijas izmantošana

Saules kolektoru uzstādīšana siltā ūdens apgādei pašvaldības iestādēs

RV 19 U 19.3.

20000 20000

Atsevišķi stāvošu objektu (piemiņas vietas, pieminekļi, utml.) novadā izgaismošana ar

saules bateriju gaismekļiem

3000

53.

Atbalsts NVO un uzņēmējdarbībai

Asfaltbetona seguma rekonstrukcija un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve

Rubeņu un Akmeņu ceļš, Raubēni

(ERAF  SAM 3.3.1., sk.pie projekta Nr.44 un aprakstu zemāk *

RV 19

x x

Ozolnieku pag. Kopielas un Saules ielas rekonstrukcija (ERAF SAM 3.3.1., sk.pie projekta

Nr.44 un aprakstu zemāk ) **

x x

Novada uzņēmēju produkcijas izmantošana novada prezentēšanai 500 500 500

LEADER projektu un kopprojektu īstenošana uzņēmējdarbības atbalstam (inventāra

nomas p-ts, mājražotāju tirdzniecības vietas, tējnīca pie Ozolnieku kalna, bāzes vietas izveide laivošanas

sporta attīstības atbalstam, u.c.)

30000 20000 20000

54.  Tūrisma  attīstības stratēģijas izstrāde, īstenošana Tūrisma atbalsta pasākumu īstenošana RV 20 U 20.1. 6000 6000 6000

55.

Atpūtas vietu izveide velomaršrutos

Infostendu, norādes zīmju, galdu, solu, u.c. uzstādīšana RV 20 U 20.2. 400 400 400

56. Vienota dizaina ceļa norāžu zīmju uzstādīšana

Vienota dizaina ceļa norāžu zīmju izvietošana individuālām mājām lauku apvidū RV 20 U 20.2. 1000 1000

57. Velomaršrutu izstrāde Velmoršrutu kartēšana: 1) Ozolnieki - Brankas - Dalbe - Garoza - Brankas, 2)

Ozolnieki - LVkeramika-Āne-Tetele-Garozas skola- Brankas-Ozolnieki, u.c.

RV 20 U 20.3. 700

* Projektu „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Cenu pagastā”  paredzēts īstenot darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Mazo un vidējo uzņēmumu  konkurētspēja” specifiskā atbalsta mērķa

3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 3.pasākuma „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā

infrastruktūrā ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes centriem” ietvaros.

Projekta īstenošanas nepieciešamības pamatojums: Rubeņu ceļš un Akmeņu ceļš ir pašvaldības īpašums. Ielas un to infrastruktūra šobrīd ir kritiskā stāvoklī, par ko vairākkārt saņemtas uzņēmēju sūdzības. Ielas asfaltbetona segums ir ļoti sliktā stāvoklī, un nav

piemērots esošajiem kravu pārvadājumiem, esošajai un pieaugošajai satiksmes intensitātei. Problemātiska ir gājēju un velosipēdistu pārvietošanās, jo gar ielām nav ietvju un ceļa apgaismojuma. Ūdensapgādes sistēma Raubēnu ciemā izbūvēta pagājušā gadsimta

70tajos gados, sākotnēji ūdens ieguvi nodrošinot no pazemes urbuma. 2000to gadu sākumā urbumu slēdza un ūdensapgādes sistēmu pievienoja Jelgavas pilsētas tīkliem. Esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir fiziski nolietojušies, un ūdens padeve šobrīd tiek

nodrošināta tikai uzņēmumiem gar Rubeņu ceļu, jo pēc kādas no avārijām, tālāka ūdens padeve tika slēgta, un šobrīd uzņēmumi Akmens ceļa pusē ūdensapgādi sev nodrošina no dažādiem, pašu veidotiem urbumiem.

Projektā paredzēti infrastruktūras uzlabošanas darbi Ozolnieku novada Cenu pagasta Raubēnu ciema teritorijā, kur, saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, ir rūpnieciskās apbūves, savrupmāju apbūves un lauksaimniecības teritorijas. . Projektā paredzētās

darbības tiks veiktas ar komercdarbību saistītajā teritorijā, uz pašvaldības zemes, savstarpēji saistīto Rubeņu ceļa un Akmeņu ceļa sarkano līniju robežās.

Projektā paredzētas sekojošas darbības:

1.  Rubeņu ceļa un Akmeņu ceļa segumu atjaunošana, kopējais garums - aptuveni 3 km, gājēju ietves izbūve, aptuveni 1500 kv.m, lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, ielu apgaismojuma izbūve aptuveni 1 km Rubeņu ceļa posmā, sabiedriskā transporta

pieturvietu izbūve,  ar būvdarbiem saistītie teritorijas labiekārtojuma darbi;

2. ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve (ūdensvads, kanalizācijas spiedvads, sadzīves kanalizācijas sūknētavas, u.c.)  Rubeņu ceļa un Akmeņu ceļa joslā Raubēnu ciema robežās, ar pieslēgumu vietu izveidi komersantu īpašumiem sarkano līniju robežās, uz

Jelgavas pilsētas un Raubēnu ciema administratīvās robežas veidojot pieslēgumu SIA "Jelgavas ūdens" tīkliem. Tīklu darbību paredzēts nodrošināt, izmantojot SIA "Jelgavas ūdens" pakalpojumus.

Plānotā projekta kopsumma - 2 295 000 eur, t.sk. ERAF finansējums - 1 592 155 eur.

Projekta ietekme, plānotie rezultāti: Rekonstrukcijas projekta istenošana uzlabos Rubeņu ceļa un Akmens ceļa apkaimē izvietoto uzņēmumu pieejamibu un nodrošinās to darbībai un attīstībai nepieciešamo infrastruktūru. Rekonstrukcija ir būtiska, lai šeit esošie

uzņēmumi varētu nodrošinat savu saimniecisko darbibu, kā ari varētu pamatoti plānot ražošanas paplašināšanu un finansu ieguldījumus.  Tiešu labumu gūs vismaz 13 komersantu uzņēmumi, kas atbilst projekta mērķa grupai - MVK statusam. Tuvākajos

gados Raubēnu ciema uzņēmēji ir plānojuši paplašināt savu darbību gan investējot  darbības paplašināšanā (~3820900 eur), gan radot ~67 jaunas darba vietas, ko ir apliecinājuši, parakstot "Apliecinājumu par interesi".

** Projektu „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Ozolnieku pagastā” paredzēts īstenot darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Mazo un vidējo uzņēmumu  konkurētspēja” specifiskā atbalsta

mērķa 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 3.pasākuma „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā

infrastruktūrā ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes centriem” ietvaros.

Situācijas apraksts: Ozolnieku ciema Kopiela un Saules ielas ir ekonomiski aktīvas teritorijas Ozolnieku pagastā - šeit darbojas vairāk kā 10 dažādu nozaru uzņēmumi, t.sk. SIA "ROTORS" (galdniecība), SIA "ELK Plus"(dažādu poliuretāna izstrādājumu ražošana),

SIA "Politempo" (plastmasas taras ražošana), SIA "Poliur" (rūpnieciski izolētu cauruļvadu ražošana un montāža), SIA "Mārupes metālmeistars" (metāla apstrāde, ražošana), u.c.. Pieeju uzņēmumiem nodrošina pašvaldības īpašumā esošas ielas - Saules iela un

Kopiela, kas savienojas ar valsts autoceļu P100 - Rīgas ielu.

Projekta īstenošanas nepieciešamības pamatojums: Abas minētās ielas ir pašvaldības īpašums. Šobrīd Kopielai ~ 200 m posmā no Rīgas ielas ir asfalta segums, kas laika gaitā ir nolietojies. Tālāk, ~170 m posmā ielai ir grants segums ar atsevišķā posmā

iebūvētām betona ceļa plātnēm. Ielai nav izbūvētas ietves un nefunkcionē lietusūdens kanalizācija. Līdz ar to ir apgrūtināta pārvietošanās un kravu pārvadājumi. Ielas  ir nozīmīgas iepriekšminētajiem uzņēmumiem un to klientiem, jo kvalitatīva ielu infrastruktūra

nodrošina labvēlīgus priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai, investīciju piesaistei un jaunu darba vietu radīšanai.

Projektā paredzētie infrastruktūras uzlabošanas darbi tiks veikti Ozolnieku novada Ozolnieku pagasta Ozolnieku ciema teritorijā, kur, saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, ir rūpnieciskās apbūves, jaukta centra apbūves un savrupmāju apbūves teritorijas.

Projektā  paredzētas sekojošas darbības:

1.  Kopielas un Saules ielas segumu atjaunošana, kopējais garums - aptuveni 800 m, gājēju ietves izbūve aptuveni 150 kv.m, lietusūdens kanalizācijas tīklu izbūve,  ielu apgaismojuma izbūve, ar būvdarbiem saistītie teritorijas labiekārtojuma darbi. Plānotās darbības

tiks veiktas ar komercdarbību saistītajā teritorijā, uz pašvaldības zemes, savstarpēji saistīto Kopielas un Saules ielas sarkano līniju robežās. Projekta plānotās izmaksas - 501 200 eur, t.sk. ERAF finansējums 426 020 eur.

Projekta ietekme, plānotie rezultāti: rekonstrukcija uzlabos ielu apkaimē izvietoto uzņēmumu pieejamību un nodrošinās to darbībai un attīstībai nepieciešamo infrastruktūru. Tiešu labumu gūs vismaz 7 komersantu uzņēmumi, kas atbilst projekta mērķa grupa.

Tuvākajos gados Ozolnieku ciema uzņēmēji ir plānojuši paplašināt savu darbību gan investējot  darbības paplašināšanā (~491 800 eur), gan radot ~22 jaunas darba vietas, ko ir apliecinājuši parakstot "Apliecinājumu par interesi".




