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KAS JĀDARA, LAI SAŅEMTU
LĪDZFINANSĒJUMU CENTRALIZĒTĀS
KANALIZĀCIJAS PIESLĒGŠANAI?

NORIT VIDES UN NOVADA
IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRAS
SAKĀRTOŠANAS DARBI

SAMAZINĀTS SILTUMA
TARIFS LOKĀLAJĀM
SILTUMAPGĀDES SISTĒMĀM

VALSTS SVĒTKU LAIKA
NORISES

 URPINĀS GĀJĒJU CELIŅA IZBŪVE
T
NO A8 LĪDZ SAULES IELAI BRANKĀS

Aicinām ar pašvaldību sazināties attālināti Paplašināts pārtikas
Saistībā ar epidemioloģiskās
drošības pasākumu pastiprināšanu pašvaldības darbs norit daļēji
attālināti un aicinām iedzīvotājus pašvaldības iestādes apmeklēt
īpašas nepieciešamības gadījumā
un ievērot sekojošus piesardzības
pasākumus:

Ienākot pašvaldības telpās, jādezinficē rokas un
jālieto sejas aizsargmaska, un jāievēro 2 metru
distance!
Pašvaldības iestādes nedrīkst apmeklēt, ja jums
noteikta pašizolācija, mājas
karantīna vai izolācija, kā
arī, ja jūtat elpceļu infekcijas slimības pazīmes!

KONTAKTI ATTĀLINĀTAI SAZIŅAI AR PAŠVALDĪBU
KANCELEJA
Tālr. 63050241, e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv
DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Tālr. 63084709, e-pasts: dzimts@ozolnieki.lv
BĀRIŅTIESA
Tālr. 66047860,
e-pasts: barintiesa@ozolnieki.lv
IZGLĪTĪBAS NODAĻA
Tālr. 63084701,
e-pasts: izglitibas.nod@ozolnieki.lv
SOCIĀLAIS DIENESTS
Tālr. 63084705,
e-pasts: soc.dienests@ozolnieki.lv

paku saņēmēju loks

BŪVVALDE
Visus pakalpojumus var saņemt elektroniski
būvniecības informācijas sistēmā
www.bis.lv, sazinoties pa tālruni vai
e-pastu: buvvalde@ozolnieki.lv
Arvīds Račinskis, tālr. 20016983,
e-pasts arvids.racinskis@ozolnieki.lv
Olga Ozoliņa, tālr. 20036140,
e-pasts: olga.ozolina@ozolnieki.lv
ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU DAĻA
Inese Baumane, tālr. 26516231,
e-pasts: inese.baumane@ozolnieki.lv
Turpinājums 3. lpp. ▶ ▶ ▶
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NOTIKUSI PĀRCELTĀ
NOVADA MĀCĪBSPĒKUS SVEIC AR MINI
IZGLĪTOJAMO APBALVOŠANA KONCERTU KATRĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Aizvadītā mācību gada beigās radusies epidemioloģiskā situācija valstī Ozolnieku novada domei 28. maijā lika pieņemt lēmumu
pavasarī plānotos Ozolnieku novada izglītojamo apbalvošanas
pasākumus – izglītojošo ekskursiju un godināšanas sarīkojumu – pārcelt uz rudeni. Tāpat tika nolemts izglītojošajai nometnei paredzēto līdzfinansējumu pārvirzīt uz pašvaldības organizētu divu dienu izglītojošo nometni 2020. gada rudens brīvlaikā.
Rūpēs par skolēnu drošību, pašvaldības Izglītības nodaļa nolēma
nerīkot vienu kopēju godināšanas
pasākumu, bet trīs atsevišķus piedzīvojumus, kas notika septembrī.
Pirmais godināšanas pasākums
norisinājās braucienā uz “Līgatnes
Tiklu parku” un uz Siguldas Tauriņu
māju. Turp devās 45 vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu pieteiktie izglītojamie no iepriekšējā mācību gada 3.–6. klašu grupas.
Novada skolu 50 labākie sportisti
aktīvi pavadīja laiku batutu parkā
“Jump Space Riga”.
Bet pasākumu sēriju noslēdza iepriekšējā mācību gada 7.–12. klašu
skolēnu “Picu ballīte” labdarības
biedrības “Tuvu” telpā Brankās. Pasākumā piedalījās 60 jauniešu, kuri
uzzināja par iespējām piedalīties
Ozolnieku novada Jauniešu centra

aktivitātēs, uzklausīja personības
produktivitātes treneri Kristapu
Kravali, kurš vadīja vingrinājumus,
kas palīdz stiprināt jauniešu prasmes plānot laiku un to produktīvi
izmantot personīgo mērķu uzstādīšanā un sasniegšanā. Pasākuma
noslēgumā tika notiesātas 35 picas.
Diemžēl rudens brīvlaikā plānoto
divu dienu nometni “Jaunais līderis” un 6. oktobrī plānoto izglītojošo
ekskursiju, kurām motivētus pieteikumus rakstīja paši izglītojamie,
Izglītības nodaļa nolēma atcelt epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās dēļ. Tomēr informējam, ka visi
pieteikumi ir saglabāti un izglītojamie drīzumā tiks apbalvoti ar Dāvanu karti no “5 Masti Wake Park”
piepūšamā ūdens atrakciju parka.
Izglītības nodaļas informācija

OZOLNIEKU SPORTA SKOLAI
JAUNS VADĪTĀJS

Ozolnieku
Sporta skolā darbu sācis direktora
pienākumu izpildītājs Artis Ozols.
Ozols kopš 2013. gada strādājis
Latvijas Riteņbraukšanas federācijā (LRF) par BMX sporta menedžeri. Pērn par BMX Eiropas čempionāta rīkošanu Valmierā saņēma
“Latvijas Gada balvu sportā 2019”
nominācijā “Gada sporta notikums
Latvijā”.
Pieteikties darbam Ozolnieku
Sporta skolā A. Ozolu mudināja

Ozolnieku sportiskās tradīcijas un
novada sportistu augstie sasniegumi dažādos sporta veidos. Jaunais
Sporta skolas vadītājs vēlas turpināt
jau esošās novada sporta tradīcijas,
veidot skolu aizraujošu bērniem un
nodrošināt treneriem instrumentus
ērtam, kvalitatīvam un mūsdienīgam treniņu darbam.
Kopš A. Ozols pārcēlies uz dzīvi
Ozolniekos, brīvajā laikā spēlē futbolu Ozolnieku amatieru komandā,
nodarbojas ar skriešanu un dažādiem fitnesa treniņiem.
Izglītības nodaļas informācija

OZOLNIEKU SPORTA SKOLA
aicina pievienoties treniņu grupai
AIRĒŠANAS SLALOMĀ

Ja esi vecumā no 9 līdz 14 gadiem, sportisks/-a
un proti peldēt, tad piesakies:
e: sportaskola@ozolnieki.lv / t.: 63050526
www.ozolniekusportaskola.lv

2. oktobrī, Skolotāju dienā, Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības
nodaļas kolektīvs ar ziediem un muzikālu sveicienu Elzas Rozentāles un
Jāņa Ruņģa izpildījumā viesojās visās
Ozolnieku novada izglītības iestādēs.
Katrā no tām īpaši cildināja divus
skolotājus nominācijās “Gada debija” un “Mūža ieguldījums”. Skolotāju
dienas īpašās atzinības saņēma:
• PII “Saulīte” – Zaiga Smikarste
un Marina Hlomova;
• PII “Pūcīte” – Silga Kostromina
un Renāte Kalniņa;
• Salgales pamatskolā – Katrīna
Segliņa un Tamāra Pokrovska;
• Garozas pamatskolā – Ludmila
Leilande un Anda Jēkabsone;
• Teteles pamatskolā – Ļuba Meldere un Lidija Lukina;

• PII “Bitīte” – Baiba Spāģe un Ilze
Krišjāne;
• PII “Zīlīte” – Egija Zemeža un
Viola Vīksna;
• Ozolnieku vidusskolā – Liene
Niedola un Rasma Skruļa;
• Salgales Mūzikas un mākslas skolā – Elīza Krista Rozenbaha un
Inta Zakenfelde;
• Ozolnieku Mūzikas skolā – Anta
Puķīte un Edīte Brūniņa;
• Ozolnieku Sporta skolā – Jānis
Vugulis un Rimants Štopis.
• Īpašu Ozolnieku novada pašvaldības Atzinības rakstu par ieguldījumu Ozolnieku novada izglītības
kvalitātes celšanā saņēma Teteles
pamatskolas direktora vietniece
izglītības jomā Ineta Sauša.
Izglītības nodaļas informācija

OZOLNIEKU MŪZIKAS SKOLA SAŅĒMUSI
AUGSTĀKO NOVĒRTĒJUMU AKREDITĀCIJĀ
Septembra beigās noslēdzās Ozolnieku Mūzikas skolas akreditācija, un tajā skola saņēmusi augtāko – sešu gadu – akreditācijas termiņu. Akreditētas deviņas profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā – klavierspēle, akordeona spēle,
trompetes, saksofona, flautas, eifonija, vijoles, čella un sitaminstrumentu spēle.
Akreditācijas komisija, kuras
sastāvā bija gan Latvijā pazīstami
profesionāli mūziķi, gan Izglītības
kvalitātes valsts dienesta pārstāvji, izglītības iestādi vērtēja septiņu
pamatjomu 17 kritērijos, no kurām
piecos skola ieguvusi visaugstāko
novērtējumu – mācību saturs (iestādes īstenotās izglītības programmas), psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts, mikroklimats,
izglītības iestādes pašvērtēšana un
attīstības plānošana, izglītības iestādes vadības darbs un personāla
pārvaldība.
Akreditācijas eksperts pūšaminstrumentu spēlē Atvars Lakstī-

gala (Ogres Mūzikas un mākslas
skolas direktors, Liepājas simfoniskā orķestra un Latvijas Nacionālās
operas orķestra diriģents) kā labās
prakses piemēru atzīmējis, ka izglītības programmu saturs ir ļoti
detalizēts, vadoties no kompetenču pieejas, un Ozolnieku Mūzikas
skolā tā ir ne tikai birokrātiska
formalitāte, bet reāla ikdienas rokasgrāmata, kas palīdz pedagogam
radīt katram audzēknim atbilstošu
mācību plānu.
Madonas Mūzikas skolas direktors, diriģents, akreditācijas eksperts
stīgu instrumentu spēlē Mārtiņš
Bergs atzīmējis draudzīgo atmos-

fēru, kas skolā valda starp audzēkņiem un pedagogiem, radošo garu
un daudzskaitlīgos koncertus, kuros
piedalās gan audzēkņi, gan skolotāji.
Savukārt Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas profesors, pianists Normunds Vīksne atzinīgi novērtējis visu pedagogu profesionalitāti vērotajās mācību stundās gan
tehnisko problēmu risināšanā, gan
mākslinieciski radošajās izpausmēs.
Kā labās prakses piemērs skolā izcelts arī solfedžo klases aprīkojums
un izmantotās mācību metodes.
Ozolnieku Mūzikas skolas akreditācija norisinājās divos posmos –
attālinātās intervijās ar skolas vadību, pedagogiem, audzēkņiem,
vecākiem un pašvaldības pārstāvjiem 2020. gada maijā un septiņu
ekspertu mācību stundu vērošanā
klātienē 2020. gada septembrī.
Edīte Brūniņa,
Ozolnieku Mūzikas skolas direktore

KULTŪRAS SEZONAS ATKLĀŠANA
Katru gadu oktobra sākumā
Ozolnieku Tautas namā tiek svinēta kultūras sezonas atklāšana.
Šogad kultūras sezonas sākumu
atzīmējām citādi, nekā ierasts, un
svētku prieki tika gan vēderam,
gan dvēselei. Pie Ozolnieku Tautas nama rudens noskaņās savijās
dziesmas, dejas, mūzika un garšīgu
zupu smarža. Katrs amatiermākslas
kolektīvs ne tikai uzstājās, bet arī
izvārīja savu radošo zupu.
Bērnu muzikālais teātris “Nianse” pagatavoja “Laba garastāvokļa
zupiņu”, vokālie ansambļi “Madara”
un “Procesā” sēņu zupu “Riskēsim
kopā”, Ozolnieku Mūzikas skola izvārīja “Pūtēju soļanku”. Ozolnieku
novada amatierteātrim tapa “Pasaka par Pelnrušķīti”, deju kopas
“Čaukstenes” un “Garrozes” pagatavoja “Rudens mistēriju”, deju kopa
“Ozolnieki” uz dzīvas uguns uzvārīja zupu “Mutīt, nolaizies” un jaunie-

šu koris un koris “Līga” pagatavoja
“Vien’ smeķīg’ skābeņ’ zuppe”.
Ozolnieku Tautas namam zupa
tapa no cirvja kāta, kas bija arī pasākuma vadmotīvs. Zupa no cirvja
kāta ir pasaka, kas vēsta par spēju
atrast izeju no visiem apstākļiem,
nezaudēt humora izjūtu un pieņemt
cilvēkus un situāciju tādu, kāda tā ir,
kas tagad ir ļoti aktuāli arī kultūras
jomā strādājošajiem.
2020. gads Ozolnieku kultūras
dzīves organizatoriem ir bijis ļoti
raibs un savā ziņā interesants valstī noteikto ierobežojumu dēļ, kuri
ļoti būtiski ietekmēja un turpina
ietekmēt kultūras nozari. Šogad
neierastā formātā tika atzīmēti un
nosvinēti vairāki nozīmīgi svētki,
piemēram, Līgo, novada svētki, iepriekšminētā kultūras sezonas atklāšana u. c. pasākumi, kas pavēra
citu skatījumu uz svētku organizēšanas iespējām arī nākotnē.

Lielākais uzdevums un mērķis
jaunajā kultūras sezonā ir piešķirt
kultūrai dzīvību un ritmu, neatkarīgi no apstākļiem. Kultūras pasākumi nav tikai vienkārši notikumi,
daudzi pasākumi ir svētki un tradīciju godināšana, caur kuriem mēs
topam vienotāki.
Arī 18. novembri svinēsim citādi, nekā ierasts, palīdzot cilvēkiem
atkal un atkal no jauna sajust vienotību, prieku un pateicību par
mūsu valsts neatkarību. Decembrī
centīsimies uzburt Ziemassvētku
brīnumu noskaņu. 2021. gadā organizēsim pasākumus visām gaumēm un turpināsim sekot līdzi vēja
rādītājam…
Novēlam visiem labu veselību,
izturību, optimismu un vēlmi baudīt kultūru gan ierastā, gan neierastā veidā.
Madara Griba,
Ozolnieku Tautas nama direktore
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INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM, KURU MĀJOKĻI TIKS
PIESLĒGTI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS UN
ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI PĒC ŠĀ GADA 1. OKTOBRA
Lai veiktu mājokļa pieslēgšanu
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, jāveic šādas darbības:
1. Jāuzraksta iesniegums SIA
“Ozolnieku KSDU” par tehnisko noteikumu izsniegšanu,
lai pievienotos centralizētajam
kanalizācijas un/vai ūdensvada
tīklam. To var veikt elektroniski, brīvā formā, rakstot uz info@
oksdu.lv, iesniegumā norādot sekojošu informāciju:
- vārds, uzvārds;
- adrese, kurai veiks pieslēgšanu
pie centralizētajiem tīkliem;
- e-pasta adrese, tālruņa numurs;
- iesnieguma pielikumā jāpievieno īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopija (Zemesgrāmatas apliecība) vai
zemes nomas līguma kopija, ja
tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks;
- nepieciešamības gadījumā var
tikt lūgta papildu informācija.
Pēc dokumentu saņemšanas
20 darba dienu laikā SIA “Ozolnieku KSDU” izvērtēs pieslēguma
iespējas un izsniegs tehniskos noteikumus. Par tehnisko noteikumu izsniegšanu maksa netiek piemērota.
2. Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu ekspluatācijā, nepieciešams SIA “Ozolnieku KSDU”
atzinums par inženiertīklu
gatavību ekspluatācijai. To var
saņemt, rakstot iesniegumu,
pievienojot tam izbūvēto tīklu

izpilduzmērījumu/topogrāfisko
uzmērījumu. Nepieciešamības
gadījumā var tikt lūgta papildu
informācija.
3. Par pieslēgšanos centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai ir iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Ar
pašvaldības līdzfinansējumu
tiek kompensētas būvniecības
izmaksas pieslēguma izbūvei
vienā īpašumā un tā izpildmērījuma izmaksas.
4. Lai pieteiktos līdzfinansējumam, jāraksta iesniegums Ozolnieku novada pašvaldībai, pievienojot sekojošus dokumentus:
- čekus, kvītis par materiālu iegādi;
- izbūvētā sadzīves kanalizācijas
posma izpildmērījumu.
Līdzfinansējuma apmērs:
- 50% apmērā, bet ne vairāk kā
60,00 eiro par viena kanalizācijas tīkla metra izbūvi (t. sk.
skatakas), un kopā ne vairāk
kā 1000,00 eiro vienam īpašumam, ja pieslēguma izbūvi
veic būvkomersants saskaņā ar
izstrādāto apliecinājuma karti,
kompensējot tiešās pašteces
pieslēguma izveides izmaksas:
tranšejas rakšana/aizrakšana,
cauruļvadu un skataku izbūve
un izpildmērījums. NB! Netiek
kompensēti teritorijas labiekārtošanas darbi, t. sk. esošo
krājtvertņu demontāžas darbi;

- 30,00 eiro par viena kanalizācijas tīkla metra izbūvi (t. sk. skatakas) un 50% apmērā izpildmērījuma izmaksas, bet kopā
ne vairāk kā 500,00 eiro vienam īpašumam, ja pieslēguma
izbūvi veic iesniedzējs saskaņā
ar 2017. gada 9. maija Ministru
kabineta noteikumu Nr. 253
“Atsevišķu inženierbūvju noteikumi” 18. punktu, kompensējot pašteces pieslēguma izveidei nepieciešamo būvmateriālu
iegādes izmaksas (piemēram,
cauruļvadi, veidgabali, skatakas). NB! Netiek kompensēti
teritorijas labiekārtošanas darbi, t. sk. esošo krājtvertņu demontāžas darbi.
5. Norādīto pašvaldības līdzfinansējumu ir tiesīgs saņemt iesniedzējs, kurš ir pabeidzis pieslēguma izbūvi un izpildījis šos
nosacījumus:
- izbūvētā pieslēguma izpildmērījumu ievietojis topogrāfiskās
informācijas datubāzē;
- noslēdzis līgumu ar pašvaldības SIA “Ozolnieku KSDU”
par centralizētās kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu.
Neskaidrību gadījumā lūdzam
sazināties ar SIA ”Ozolnieku
KSDU” ūdensapgādes struktūrvienības vadītāju Ēriku Augstāri. Tālr.
28926068, e-pasts: erika@oksdu.lv.
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Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un to, ka vispārējās pamatizglītības
programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas
apguve līdz 15. novembrim 7.–12. klasēs notiek attālināti,
Ozolnieku novada domes deputāti 2020. gada 29. oktobrī pieņēma lēmumu sniegt atbalstu bērnu ēdināšanai.
Atbalstu pārtikas pakas formā
varēs saņemt Ozolnieku novada
pašvaldībā deklarētie bērni no
trūcīgām, maznodrošinātām vai
daudzbērnu ģimenēm, kuri apmeklē vispārējās izglītības iestādes
un kuriem ir noteikts attālināts
mācību process.
Pieteikšanās:
- ja bērns mācās kādā no
Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestādēm, viņa
likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums, izmantojot “E-klasi”;
- ja bērns apmeklē citas pašvaldības vai privāto izglītības
iestādi, viņa likumiskajam
pārstāvim jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, izmantojot
portālu Latvija.lv vai nosūtot iesniegumu uz e-pastu:
soc.dienests@ozolnieki.lv.

Iesnieguma forma pieejama
www.ozolnieki.lv.
Tāpat atbalstu pārtikas paku
formā varēs saņemt attālināti
apmācāmo bērnu vecāki, kuru
finansiālo stāvokli negatīvi
skārusi Covid-19 krīze. Lai noskaidrotu iespējas saņemt atbalstu, bērna likumiskajam pārstāvim jāvēršas pēc konsultācijas
Sociālajā dienestā, zvanot pa
tālruni 26110405.
Plānots, ka pašvaldība reizi nedēļā organizēs pārtikas paku sagatavošanu tiem iedzīvotājiem, kuri
šim atbalstam būs pieteikušies un
to piešķiršanu apstiprinājis pašvaldības Sociālais dienests vai pašvaldības izglītības iestādes. Pārtikas
pakas kopējā vērtība, ieskaitot tās
sagatavošanas un piegādes izmaksas, ir 12 eiro.
Izglītības nodaļas informācija

PĀRTRAUKTA IEDZĪVOTĀJU SAPULČU
NORISE EPIDEMIOLOĢISKĀS
DROŠĪBAS PASĀKUMU DĒĻ

SIA “Ozolnieku KSDU” informācija

VAR SAŅEMT VALSTS SVĒTKU PABALSTU
Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu un godinot
politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībniekus, Ozolnieku novada domes deputāti 2020. gada 29. oktobra domes sēdē
nolēma piešķirt vienreizēju materiālu atbalstu 102,00 eiro apmērā Ozolnieku novadā deklarētajām politiski represētajām personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem.
Svētku pabalstu būs iespējams saņemt:
1) klātienē Ozolnieku novada domes kasē Stadiona ielā 10 Ozolniekos
darba laikā: pirmdienās plkst. 8.00–12.00, 12.45–17.00 un ceturtdienās plkst. 8.00–12.00, 12.45–19.00;
2) elektroniski, sūtot iesniegumu uz pašvaldības e-pastu ozolnieki@ozolnieki.lv, kur jānorāda vārds, uzvārds un bankas konts.

IZPILDOT DOMES LĒMUMU, DOME
VĒRSUSIES SATVERSMES TIESĀ
Pamatojoties uz 2019. gada 26. septembra domes sēdes
lēmumu, kurā Ozolnieku novada dome atbalstīja novada
iedzīvotāju aptaujā pausto viedokli saglabāt Ozolnieku novadu nepievienotu, Ozolnieku novada dome šā gada 5. oktobrī vērsusies Latvijas Republikas Satversmes tiesā.
Zvērinātu advokātu biroja sastādītajā dokumentā astoņos apjomīgos pamatojuma blokos skaidrotas
nepilnības reformas īstenošanā no
normatīvo aktu skatījuma. Pieteikumā arī skaidroti iemesli un atspoguļoti ekonomiskie, demogrāfiskie un citi rādītāji, kas pamato
Ozolnieku novada spēju pastāvēt

kā atsevišķai administratīvai vienībai Latvijas novadu kartē.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums stājies spēkā
jau šovasar, 2020. gada 23. jūnijā.
Tāpēc, pildot tā prasības, ir izveidota un darbojas pirmā apvienojamo Jelgavas un Ozolnieku novadu
darba grupa, kas veic pašvaldības

administratīvās struktūras projekta izstrādi.
Ozolnieku novada dome lūgusi
Satversmes tiesu pieņemt nolēmumu līdz 2021. gada 5. jūnijā paredzētajām pašvaldību vēlēšanām.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

7. oktobrī Brankās, 14. oktobrī
Ānē un 21. oktobrī Garozā norisinājās ikgadējās iedzīvotāju sapulces, kurās pašvaldības pārstāvji
stāstīja par aizvadītā gada laikā
paveikto katrā no ciemiem. Brankās, piemēram, atjaunots asfalts
Saules ielā, uzlabots celiņu segums
Branku ābeļdārzā, sākta peldvietas
labiekārtošana pie Džammu dīķa,
biedrības “Tuvu” telpās atvērts Jauniešu centrs, kas novada jauniešus
mudina uz saturīga laika pavadīšanu. Notiek gājēju celiņa izbūve gar
Branku ceļu virzienā uz A8, un pašvaldība sadarbībā ar Satiksmes ministriju, VAS “Latvijas Valsts ceļi”
aktīvi strādā pie A8 šķērsošanas šajā
krustojumā, un paveikti citi darbi.
Ānes iedzīvotāju sapulcē tika
stāstīts par vērā ņemamiem uzlabojumiem Teteles skolēnu ikdienā.
Tur nomainīts grīdas segums sporta
zālē, atjaunots āra sporta laukums,
nobruģēti celiņi pie skolas. Ānē arī
izbūvēts gājēju celiņš gar Ānes dīķi
un saremontēts gājēju celiņš gar
Celtnieku ielu. Jauns gājēju ceļš izbūvēts gar Jelgavas–Iecavas šoseju
Tetelē, veikti remontdarbi sporta
centrā “Mālzeme”, uzsākti darbi pie
skeitparka izbūves, kas atradīsies pie

Ānes Kultūras nama, un sākts Atpūtas ielas rekonstrukcijas projekts. Iecerēts projektēt parku pie Celtnieku
ielas, teritorijā aiz PII “Saulīte”.
Savukārt Garozā šogad norit
viens no lielākajiem projektiem novadā – centralizētās kanalizācijas
sistēmas ierīkošana. Vairākas telpas
izremontētas arī Garozas skolā, labiekārtota teritorija pie pakalpojumu
centra “Eži”.
Pildot “Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma” prasības,
iedzīvotāju sapulcēs piedalījās arī
Jelgavas novada pārstāvji. Viņi iedzīvotājus iepazīstināja ar sava novada
teritoriju un saimniecības apmēriem
izglītības, sporta, kultūras un citās
jomās. Katras sapulces noslēgumā
abu pašvaldību pārstāvji atbildēja uz
iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem.
Jau Ānē un Garozā bija jāievēro
stingri piesardzības pasākumi. Taču
pēc to pastiprināšanas 23. oktobrī
abas pašvaldības lēma, ka visatbildīgākā rīcība šobrīd ir atlikušās divas sapulces Salgalē un Ozolniekos
atcelt līdz brīdim, kad epidemioloģiskā situācija valstī uzlabosies un
drošības pasākumi tiks mazināti.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
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NOTIEK VIDES LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Noslēgusies šā gada jūlijā uzsāktā Aizupes 4. nama renovācija
Topošā skeitparka vajadzībām noasfaltēts laukums pie Ānes Kultūras nama

Ozolnieku vidusskolas stadionā pabeigts darbs pie volejbola laukumu
ierīkošanas, top basketbola laukuma mīkstais segums, uzstādītas jaunas
vingrošanas ierīces

Pašvaldība turpina sarunas ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”,
meklējot risinājumus gājējiem drošai A8 šķērsošanai

Pabeigta Eglaines ielas gājēju celiņa izbūve,
kas savieno Branku celiņu ar celiņu gar
Ozolnieku ezeru

Atkrūmots Ozolnieku ezera krasts

Uzsākta Atpūtas ielas rekonstrukcija Ānē

TUVĀKIE NĀKOTNES PLĀNI
20. oktobrī Ministru kabinetā tika izskatīts jautājums par valsts aizdevuma piešķiršanu
pašvaldību investīciju projektu īstenošanai. Tajā tika atbalstīta Valsts kases aizņēmuma
saņemšana trīs projektu īstenošanai Ozolnieku novadā.
* Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai
Upes ielā, kur paredzēta esošā ielas klājuma konstrukcijas pastiprināšana ar cietā seguma izbūvi un satiksmes
drošības uzlabošana. Upes ielai piegulošajā teritorijā tiek
izstrādāti un īstenoti detālplānojumi savrupmāju apbūvei,
tādēļ ielas nozīme tuvākajā laikā krietni pieaugs un šobrīd
ir būtiski pārbūvēt to, uzlabojot satiksmes drošību.

* Alejas ielas posma
pārbūvei no Jelgavas
ielas līdz Ceriņu ielai. Alejas iela ir viena
no Ozolnieku ciema
šaurākajām ielām, un
ik dienu pa to uz un no
skolas dodas skolēni un
notiek aktīva satiksme. Pārbūvējot šo ielas
posmu, gājējiem (skolēniem) būs iespēja droši
nokļūt līdz skolai.
* Gājēju kustības organizācijai un auto stāvlaukuma izbūvei autoceļa P100 un Iecavas krastmalas ielas piegulošajā teritorijā Ozolniekos. Rīgas ielā 29 esošā ēka tiek pielāgota pirmsskolas izglītības
funkciju veikšanai, tādēļ tai ir nepieciešams automašīnu stāvlaukums un celiņi, kas organizē gājēju kustību šajā teritorijā.
Attīstības un projektu daļas informācija

ZELTS SKVOŠĀ
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NOVADNIEKU PANĀKUMI SPORTĀ

10. un 11. oktobrī Rīgā notika Latvijas čempionāts skvošā junioriem, kur Ozolnieku iedzīvotāja – jaunā sportiste Una Ulmane – kļuva par junioru čempioni U19 grupā meitenēm!

Una Ulmane attēla centrā

UZVARAS BADMINTONĀ

3. oktobrī Cēsīs norisinājās
badmintona turnīrs “Cēsis –
Hanzas pilsēta”. Pārī ar Diānu
Jansoni jauktajās dubultspēlēs
novadnieks Olafs Krūzmētra izcīnīja 1. vietu. Uzvaru O. Krūzmētra sasniedza arī vīriešu dubultspēlēs pārī ar spēlētāju no
Indijas Pravīnedaserilu Fransisu.
Savukārt pašmāju spēlētājs Uģis
Gross vīriešu vienspēlēs izcīnīja
2. vietu.
15. oktobrī Salgales pamatskolas sporta zālē norisinājās
badmintona dubultspēļu vakars.
Dubultspēlēs uzvarēja Adrians
Pavārs un Pravens Francis.

U. Gross (pirmais no kreisās)

MEDAĻU BIRUMS AIRĒŠANĀ
10. un 11. oktobrī Ozolnieku Sporta skolas airētāji startēja divās sacensībās airēšanas slalomā.
10. oktobrī 50. Rīgas čempionātā Matīss Bērziņš MK1 U10 vecuma grupā izcīnīja uzvaru. Pa
sudraba medaļai izcīnīja Lauris Lukšs MK1 U16 vecuma grupā un Jasmīne Petra Puriņa WK1
U12 vecuma grupā. 11. oktobrī Valmierā tika sadalītas medaļas Latvijas kausa finālā. Pa sudrabam savai kolekcijai pievienoja Jasmīne un Lauris, bet Leonards Pāvilsons CM1 U14 vecuma
grupā parūpējās, lai Ozolniekiem tiktu pilnīgi visu kalumu medaļas.

O. Krūzmētra un D. Jansone

Leonards Pāvilsons

Matīss Bērziņš

O. Krūzmētra un P. Fransiss

Jasmīne Petra Puriņa

Lauris Lukšs

JAUNĀ OZOLNIEKU FLORBOLA KOMANDA VEIKSMĪGI UZSĀK SEZONU
2020./2021. gada sezonā florbolā dalību pieteica jaunizveidotā
Ozolnieku florbola komanda “FK Ozolnieki”, kura startē vīriešu
2. līgā. Līdz šim ir aizvadītas trīs spēles, no kurām uzvarētas
divas. Šobrīd komanda turnīra tabulā atrodas otrajā vietā.
“FK Ozolnieki” galvenais treneris
Edgars Janovičs skaidro, ka Ozolniekos ir četras jauniešu florbola komandas, kuras startē Latvijas čempionātā, un ar pieredzi bagātākie ir
U14 vecuma jaunieši, kuriem šī ir
trešā sezona. Pirmajā gadā izcīnītas
zelta medaļas, otrajā – pārliecinoši
izcīnītas visas uzvaras, bet medaļu
iegūšanu apturēja pandēmija. Komandas sastāvs tika komplektēts
jau 2019. gada beigās, lai izveidotu
savstarpēju konkurenci un izkristalizētos pamatsastāvs. Komandā ir
pieci jaunieši un astoņi spēlētāji bez
iepriekšējas pieredzes Latvijas čempionātā. Tāpēc ir skaidrs, ka gaidāma izaicinājumiem bagāta sezona.
“FK Ozolnieki” komandas sezonas pirmā spēle un debija bija iz-

braukumā pret Laucienes komandu
no Talsiem. Pirmā spēles puse aizritēja ar lielu apjukumu laukumā
un daudz kļūdām gan aizsardzībā,
gan uzbrukumā, par ko liecināja
arī spēles rezultāts 1:5. Bet fantastisku pašaizliedzību un cīņassparu
Ozolnieku spēlētāji demonstrēja
atlikušajā laikā un spēli uzvarēja ar
rezultātu 6:5, gūstot uzvaras vārtus
vien divas minūtes pirms spēles pamatlaika beigām.
Nākamā spēle pret pieredzes bagāto “FK Tērvete” komandu notika
Ozolniekos. Spēles sākums izvērtās ļoti veiksmīgs, un “FK Tērvete”
zaudēja ar rezultātu 1:6. Bet spēles
otrās daļas zaudējums sportistiem
mācīja nezaudēt modrību arī pēc
šķietamas uzvaras.

Trešā spēle notika Saldū pret
vietējo komandu “Saldus Floorball”, kuri arī debitē vīriešu 2. līgā.
“FK Ozolnieki” vārtos pirmo reizi stājās 14 gadu jaunais Rihards

Tambergs. Spraigās spēles pagarinājumā “FK Ozolnieki” svinēja
uzvaru ar rezultātu 7:6.
Diemžēl epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās dēļ turp-

mākās spēles ir apturētas un treniņi iekštelpās nenotiek.
“FK Ozolnieki” galvenais treneris
Edgars Janovičs

6

LASI ARĪ WWW.OZOLNIEKI.LV

OZOLNIEKU AVĪZE
2020. gada oktobris

TRENAŽIERU ZĀĻU
APMEKLĒJUMIEM
JĀPIESAKĀS INDIVIDUĀLI
OZOLNIEKU SPORTA
SKOLAS TRENAŽIERU
ZĀLES APMEKLĒŠANAS
KĀRTĪBA

Līdz ar valdības lēmumu pastiprināt epidemioloģiskās drošības
pasākumus, fizisko aktivitāšu norise Ozolnieku Sporta skolas telpās
iespējama tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 63050516 un uz
konkrētu apmeklējuma laiku:
plkst. 8.00–10.00; plkst. 10.00–
12.00;
plkst.
12.00–14.00;
plkst. 14.00–16.00; plkst. 16.00–
18.00; plkst. 18.00–20.00 vai
plkst. 20.00–22.00.
Vienlaikus trenažieru zālēs
drīkst atrasties ne vairāk kā astoņas personas (4 katrā zālē). Pirms
inventāra nodošanas citai personai
un pirms fizisko aktivitāšu norises

uzsākšanas veicama tā dezinfekcija ar trenažieru zālē pieejamajiem
dezinfekcijas līdzekļiem. Ģērbtuvēs un dušās jāievēro 2 metru distance un uzturēties drīkst ne ilgāk
kā 15 minūšu gan pirms, gan pēc
nodarbības.
Skolas administratores, izmantojot skolas video novērošanas sistēmu, seko līdzi, lai nenotiktu cilvēku drūzmēšanās un tiktu ievērota
2 metru distance.

EMBURGĀ UN GAROZĀ
Par sporta iespējām telpās un
ārpus tām Emburgā jāsazinās individuāli ar Raivi Duplinski pa
tālr. 29604712, bet Garozā – ar Juri
Jevsinu pa tālr. 29257841.

AICINĀM BALSOT KONKURSĀ
“ĢIMENEI DRAUDZĪGĀKĀ PAŠVALDĪBA”

Veselīga dzīvesveida un sporta
nodaļas informācija

IZMAIŅAS BRANKU PASTA
NODAĻAS DARBĀ
Sākot no 5. novembra, zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ tiks mainīts Branku pasta nodaļas darbības modelis
un darbalaiks. Turpmāk Brankās visi pasta pakalpojumi katru
darbdienu no plkst. 11.00 līdz 11.30 tiks nodrošināti līdzšinējā
atrašanās vietā Parka ielā 4 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties
tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu
Branku pasta nodaļā, kas rada VAS “Latvijas pasts” ikgadējus
zaudējumus vairāk nekā 4200 eiro apmērā.
Tāpat kā līdz šim, Branku pasta
pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta
pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina “Latvijas
pasts”. Ar pastnieka starpniecību
Branku iedzīvotājiem iespējams
saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu
iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001. Pārējos
pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Branku iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281345.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt
sūtījuma bezmaksas saņemšanu
Branku pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni
67008001, 27008001 vai 25700189
un norādot datumu, kurā klients
vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt,
apmeklējot Ozolnieku pasta nodaļu
Skolas ielā 1b, sūtījumu saņemšana

bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās–trešdienās no
plkst. 8.00 līdz 17.00, ceturtdienās
no plkst. 8.00 līdz 19.00, piektdienās
no plkst. 8.00 līdz 17.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas
saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši
savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta
dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.
Pasta pakalpojumu sniegšanas
vietu skaitu un izvietojumu nosaka
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums
“Par universālā pasta pakalpojuma
saistībām”, kas paredz, ka “Latvijas
pastam” katra novada teritoriālajā
vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.
VAS “Latvijas pasts” informācija

Darba laiks:
Pirmdienās

9.00–13.00

Otrdienās

14.00–19.00

Trešdienās

12.00–16.00

Ceturtdienās 9.00–13.00
Piektdienās

8.00–11.00

Kamēr doktorātā Brankās norit remontdarbi, Dr. Maruta Seržante
pieņem pacientus Ānē, Celtnieku ielā 12.

Aicinām iedzīvotājus līdz
12. novembrim balsot par
Ozolnieku novada pašvaldību tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv. Balsojumam būs
nozīmīga loma pašvaldības
tālākai dalībai Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā
konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020”, kurā
noteiks un apbalvos tās Latvijas pašvaldības, kas šogad
sniegušas lielāko atbalstu ģimenēm ar bērniem un piemērotas vides nodrošināšanai.
Šogad konkurss norit trīs kārtās
un vērtēšana tiks veikta piecu plānošanas reģionu pašvaldību grupās – Kurzemes, Latgales, Rīgas,
Vidzemes un Zemgales.

Konkursa 1. kārtā izvērtēs: administratīvos, dzimstības, migrācijas datus, ņems vērā iedzīvotāju balsojumu par pašvaldību
sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem un pašvaldību
līdzdalību konkursa informatīvajā
kampaņā.
Konkursa 2. kārtai tiks nominētas piecas labākās pašvaldības katrā plānošanas reģionā. Vērtēšanas
komisija izvērtēs katras pašvaldības konkursa 1. kārtas rezultātus
un papildus apkopos informāciju
par ārpusģimenes aprūpi – iestāžu
un bērnu bāriņu skaitu, dzīvokļu
fonda pieejamību, bāriņtiesu un
sociālo dienestu, jauniešu bezdarbnieku skaitu. Tāpat arī izskatīs balsojuma ietvaros iedzīvotāju sniegtos komentārus.

Konkursa 3. kārtai tiks nominētas desmit pašvaldības, kas tiks vērtētas klātienes vizītēs. Laureāti katrā
grupā tiks noteikti, pamatojoties uz
vērtēšanas komisijas lēmumu. Tāpat konkursa vērtēšanas komisija
varēs noteikt papildu nominācijas.
Kopējais konkursa naudas balvu
fonds šogad ir 100 000 eiro, kas tiks
piešķirts jaunu vai esošo atbalsta
pasākumu ģimenēm ar bērniem attīstīšanai pašvaldībās.
Ozolnieku pašvaldība jau ir
divkārtēja konkursa laureāte.
2017. gadā tikām atzīti par “Ģimenēm draudzīgāko pašvaldību”
Latvijā, bet 2018. gadā uzvarējām
nominācijā “Ieguldījums jauniešu
izaugsmes veidošanā”.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

SIA “OZOLNIEKU KSDU”
SAMAZINA SILTUMENERĢIJAS
CENU DECENTRALIZĒTAJĀM
SILTUMAPGĀDES SISTĒMĀM
No 2020. gada 1. oktobra SIA
“Ozolnieku KSDU” līdzšinējā tarifa – 47,62 EUR/MWh – vietā
piemēros jaunu, samazinātu, siltumapgādes tarifu – 36,77 EUR/
MWh – sekojošos decentralizētās (turpmāk – lokālās) siltumapgādes objektos:
- Ozolnieku novada Brankās (Saules 1, Saules 3, Saules 7,
Saules 11);
- Ozolniekos (Aizupes 4);
- Tetelē (Skolas ielā 11, Skolas
ielā 12).
Siltumenerģijas tarifa samazināšana lokālajām apkures sistēmām
kļuva iespējama, jo SIA “Ozolnieku

KSDU” šā gada septembrī noslēdza
jaunu līgumu par kurināmo resursu
piegādi 2020./2021. apkures sezonai
ar pretendentu, kurš cenu aptaujā
piedāvāja viszemāko cenu. Ņemot
vērā dabasgāzes tirgus cenas kritumu par 26,54%, salīdzinot ar līdzšinējā tarifā iekļauto, SIA “Ozolnieku
KSDU” ir veicis tarifu pārrēķinu
gan lokālajām, gan centralizētajām
siltumapgādes sistēmām.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk –
Regulators) vairs neregulē siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu lokālajām sistēmām. Tāpēc
SIA “Ozolnieku KSDU” siltu-

menerģijas
samazināto
tarifu (36,77 EUR/MWh) šīm lokālajām sistēmām var piemērot jau no
šā gada 1. oktobra.
Savukārt centralizētajiem siltumapgādes objektiem Ozolniekos,
Brankās un Ānē precizēti tarifi ar
samazinātām kurināmo resursu
izmaksām šā gada oktobra sākumā
iesniegti izvērtēšanai Regulatorā.
Plānots, ka pēc izvērtēšanas un izskatīšanas procedūras tie varēs stāties spēkā 2021. gada sākumā.
Tarifs norādīts bez PVN.
Likme mājsaimniecībām - 12%,
juridiskām personām – 21%.
SIA “Ozolnieku KSDU” informācija

APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes
2020. gada 24. septembra lēmumu Nr. 18 (protokols Nr. 17)

Paziņojums
par izsoli
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko Ozolnieku novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Dambīši”,
Cenu pagasts, Ozolnieku novads,
kadastra Nr. 5444 008 0124, kura
sastāvā ir zemes vienība 5,6951 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu
5444 008 0124, atkārtotu rakstisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2020. gada
12. oktobra, līdz 2020. gada 13. novembrim plkst. 10.00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā (2. kabinetā) Stadiona ielā 10 Ozolniekos
Ozolnieku novadā. Piedāvājumi tiks
atvērti 2020. gada 13. novembrī plkst. 10.05 Ozolnieku novada
pašvaldības ēkas domes sēžu zālē
Stadiona ielā 10 Ozolniekos.
Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR 45 600,00 (četrdesmit
pieci tūkstoši seši simti euro).
Maksāšanas līdzekļi – 100% eiro.
Izsoles dalībniekam pirms izsoles
ir jāsamaksā nodrošinājums 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t. i., EUR 4560,00 (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit euro), Ozolnieku
novada domes kontā Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank,
kods: HABALV22, ar norādi “Nekustamā īpašuma “Dambīši” Cenu
pagastā Ozolnieku novadā izsoles
nodrošinājums”.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku
novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10
Ozolniekos Ozolnieku novadā) darba
laikā. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā
tā piedāvātā augstākā cena viena
mēneša laikā no izsoles norises dienas, tās iemaksu veicot pašvaldības
kontā. Uz izsolāmo mantu nav personas ar pirmpirkuma tiesībām.
Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, tālr. 63084708, e-pasts:
svetlana.krumina@ozolnieki.lv.

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 20/2020
“Par Ozolnieku novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu
1.

2.

3.

4.

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Ozolnieku novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Noteikumos lietotie termini:
2.1. iesniedzējs – dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopīpašnieki
vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis. Ja
iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu,
kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju;
2.2. pieslēgums – ārējās kanalizācijas tīkla daļa
no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja
centralizētās
kanalizācijas
sistēmas
līdz
pievienojuma vietai iesniedzēja īpašumā esošai
ārējās ūdenssaimniecības sistēmas daļai vai dzīvojamās mājas ārsienai, kas pieslēgta centralizētās kanalizācijas sistēmai ne agrāk kā 2020. gada 1. oktobrī
(turpmāk – pieslēgums).
Noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju, kurām līdz
zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti
centrālās kanalizācijas sistēmas atzari, pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma izbūvei piešķir
kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto
finanšu līdzekļu ietvaros.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un
saņemšanas nosacījumi
5. Ar pašvaldības līdzfinansējumu tiek kompensētas būvniecības izmaksas pieslēguma izbūvei vienā īpašumā un tā
izpildmērījuma izmaksas:
5.1. 50% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 60,00 (sešdesmit euro) par viena kanalizācijas tīkla metra
izbūvi (tajā skaitā skatakas), un kopā ne vairāk kā
EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro) vienam īpašumam, ja pieslēguma izbūvi veic būvkomersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti, kompensējot
tiešās pašteces pieslēguma izveides izmaksas: tranšejas rakšana/aizrakšana, cauruļvadu un skataku
izbūve un izpildmērījums.
5.2. EUR 30,00 (trīsdesmit euro) par viena kanalizācijas
tīkla metra izbūvi (tajā skaitā skatakas) un 50% apmērā izpildmērījuma izmaksas, bet kopā ne vairāk
kā EUR 500,00 (pieci simti euro), ja pieslēguma izbūvi veic iesniedzējs saskaņā ar 2017. gada 9. mai-

Ar Ozolnieku novada domes
29.10.2020. lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 5466 001 1246 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5466 001 0328
Jelgavas ielā 37 Ozolniekos Ozolnieku pagastā Ozolnieku novadā
apstiprināšanu” ir apstiprināts detālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5466 001 0328
Jelgavas ielā 37 Ozolniekos.
Detālplānojuma īstenošanas mērķis – savrupmāju apbūve.

6.

7.

8.

9.

ja Ministru kabineta noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu
inženierbūvju noteikumi” 18. punktu, kompensējot
pašteces pieslēguma izveidei nepieciešamo būvmateriālu iegādes izmaksas (piemēram, cauruļvadi,
veidgabali, skatakas).
Noteikumu 5. punktā norādīto pašvaldības līdzfinansējumu
ir tiesīgs saņemt iesniedzējs, kurš ir pabeidzis pieslēguma
izbūvi un kuram:
6.1. izbūvētā pieslēguma izpildmērījums ir ievietots topogrāfiskās informācijas datubāzē;
6.2. ir noslēgts līgums ar pašvaldības SIA “Ozolnieku
KSDU” par centralizētās kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu.
Lai pieteiktos noteikumu 5. punktā norādītā pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs iesniedz pašvaldībā iesniegumu, pievienojot:
7.1. ja, izbūvējot pieslēgumu, ir skarts trešo personu
īpašums un/vai inženierkomunikācijas – dokumentu, kas apliecina pieslēguma būvdarbus un to
nodošanu ekspluatācijā (Būvvaldes atzīme Apliecinājuma kartes II daļā par būvdarbu pabeigšanu
vai pakalpojuma sniedzēja atzīme uz inženiertīkla
pievada novietojuma plāna);
7.2. pieslēguma būvdarbu vai būvmateriālu un izpildmērījuma izmaksu veikšanu apliecinošus dokumentus.
Pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā ir iespējams
saņemt fiziskām personām pieslēguma izbūves un tā izpildmērījuma izmaksu segšanai, ja:
8.1. iesniedzējs vai viņa bērns ir persona ar I invaliditātes grupu, ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamajā īpašumā;
8.2. iesniedzējs ir persona vai ģimene ar trūcīgas personas statusu, ja statuss ir spēkā iesnieguma iesniegšanas brīdī un ja iesniedzējs (ģimene) ir deklarēti un
faktiski dzīvo nekustamajā īpašumā;
8.3. iesniedzējs ir persona vai ģimene ar maznodrošinātas personas statusu, ja statuss ir spēkā iesnieguma
iesniegšanas brīdī un iesniedzējs (ģimene) ir deklarēti
un faktiski dzīvo nekustamajā īpašumā;
8.4. iesniedzējs ir persona, kurai piešķirta vecuma pensija, un viņai nav laulātā, pilngadīgu pirmās pakāpes
radinieku lejupejošā taisnā līnijā (pilngadīgu bērnu)
un kura ir vienīgā īpašumā deklarētā un faktiski dzīvojošā persona.
Lai pieteiktos noteikumu 8. punktā norādītā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs iesniedz
pašvaldībā iesniegumu, nepieciešamības gadījumā pievienojot dokumentu kopijas, kas apliecina iesniedzēja

vai ģimenes atbilstību noteikumu 8. punktā norādītajai
personu kategorijai.
10. Iesniegto dokumentu atbilstību noteikumu prasībām
mēneša laikā izvērtē ar Ozolnieku novada izpilddirektora
rīkojumu izveidota komisija (turpmāk – komisija), kuras
sastāvā ir SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvji.
11. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt
iesniedzējam papildu informāciju vai precizēt iesniegtos
dokumentus.
12. Izvērtējot noteikumu 7.2. punktā norādītos būvdarbu un
tā izpildmērījuma izmaksu apliecinošus dokumentus,
ķomisija ņem vērā konkrētā pieslēguma būvniecībai
nepieciešamos būvdarbus un inženiertīklu uzmērīšanas
darbus, kā arī aktuālās tirgus cenas.
13. Ja iesniegtie dokumenti vai nekustamais īpašums, par
kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma izbūvei, neatbilst šajos noteikumos noteiktajām
prasībām vai iesniedzējs komisijas noteiktajos termiņos
nenovērš trūkumus iesniegumā un tam pievienotajos
dokumentos, komisija pieņem lēmumu par atteikumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, par to rakstveidā
paziņojot iesniedzējam.
14. Ja iesniegtie dokumenti un nekustamais īpašums, par
kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma
izbūvei, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un rakstveidā paziņo iesniedzējam.
15. Ja pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā gadā pašvaldības
budžetā paredzētos līdzekļus, prioritāri tiek vērtēts pieteikums, kurš iesniegts agrāk.
16. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par noteikumu
8. punktā norādītā pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu iesniedzējs tiek uzaicināts 10 darba dienu laikā
noslēgt pašvaldības līdzfinansējuma līgumu. Visus ar
pieslēguma izveidi saistītos darbus šajā gadījumā organizē SIA “Ozolnieku KSDU” un pašvaldības līdzfinansējums
tiek piešķirts SIA “Ozolnieku KSDU”.
17. Līdzfinansējums netiek piešķirts un netiek kompensētas
izmaksas teritorijas labiekārtošanas darbiem, t. sk. esošo
krājtvertņu demontāžas darbiem.
III. Noslēguma jautājumi
18. Komisijas lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu iesniedzējs var apstrīdēt mēneša laikā Ozolnieku
novada domē Ozolnieku novada domes nolikumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 20/2020
“Par Ozolnieku novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar Ozolnieku novada domes
29.10.2020. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru
5444 006 0297 “Grantiņi” un nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 5444 006 0261 “Viskaļi” Brankās
Cenu pagastā Ozolnieku novadā”
uzsākta detālplānojuma izstrāde
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5444 006 0297 “Grantiņi” un
5444 006 0261 “Viskaļi”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – savrupmāju apbūve.
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OZOLNIEKU AVĪZE
2020. gada oktobris

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sestajā daļā ir noteikts, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un
saņemšanas nosacījumus.
Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā, un
pašvaldības līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas,
ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku, tādējādi veicinot dabas resursu ilgtspējīgu
izmantošanu. Lai sasniegtu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētos ūdenssaimniecības projektos noteiktos galvenos iznākuma rādītājus, ir
lietderīgi sniegt pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem nekustamā īpašuma pieslēguma izbūvei pie centralizētās kanalizācijas sistēmas.
Noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Līdzfinansējums tiks piešķirts atbilstoši pašvaldības kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu apjomam.
Nav plānota.
Pieteikumus izvērtē un lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem ar izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija, kuras sastāvā ir SIA “Ozolnieku KSDU” pārstāvji.
Nav paredzētas.

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/2020
APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes
2020. gada 23. jūlija lēmumu Nr. 24 (prot. Nr. 13)

Grozījumi
Ozolnieku novada domes 2013. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 6/2013 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu,
21. panta pirmās daļas 14. punkta “e” apakšpunktu un 16. punktu, 43. panta trešo
daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Ozolnieku novada pašvaldības 2013. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6/2013 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”
šādus grozījumus:
1. Aizstāt 39. punktā vārdus “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” ar
vārdiem “Atkritumu apsaimniekošanas likumā”.
2. Izteikt 40. punktu sekojošā redakcijā:
“40. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvo pārkāpumu lietas par noteikumu pārkāpšanu izskata
Ozolnieku novada Administratīvā komisija.”
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Andris Ozoliņš

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 18/2020
“Grozījumi Ozolnieku novada domes 2013. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6/2013
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā””paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.
3.
4.
5.
6.

2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības
likums. Pašvaldības saistošie noteikumi ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ nepieciešams nodrošināt noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības
likumā ietvertajām normām.
Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošo noteikumu grozījumiem noteikta pašvaldības amatpersonu un institūciju kompetence administratīvā pārkāpuma
procesa veikšanā.
Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešamības veidot
ietekmi uz pašvaldības budžetu jaunas institūcijas vai darba vietas, papildus ietekmi uz budžetu
tie neradīs.
Informācija par plānoto projekta Noteikumu grozījumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par administratīva- Administratīvais process par noteikumu pārkāpšanu notiek atjām procedūrām
bilstoši Administratīvās atbildības likuma normām.
Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
privātpersonām
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Andris Ozoliņš
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KULTŪRAS PASĀKUMI NOVEMBRĪ
Datums / laiks

Pasākums

Vieta

3.11.–27.11.

Ozolnieku Tautas nama foto kluba izstāde.

Ozolnieku Tautas namā*

2.11.–30.11.

Gleznotāja Māra Dzelzskalna izstāde “Latvija gadalaikos”.

Garozas pakalpojumu
centrā “Eži”

5.11.2020.
plkst. 18.00

Sejas maskas izgatavošanas darbnīca ar Janu Gabrāni. Ieejas Ozolnieku Tautas namā*
maksa 3,00 eiro. Materiāli iekļauti cenā.
Vietu skaits ierobežots! Iepriekšēja pieteikšanās.

6.11.2020.
plkst. 19.00

Muzikāla programma “Stāstu dziesmas” ar aktieriem Juri Ozolnieku Tautas namā*
Hiršu un Normundu Bērzu. Mirklis romantikai, mīļām atmiņām
un sirsnīgiem smiekliem. Ieejas maksa 14,00 eiro. Vietu skaits
ierobežots! Iepriekšēja pieteikšanās.

9.11.2020.
plkst. 17.30

Piespraužamo rotu gatavošana Latvijas valsts karoga krāsās.
Lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 29109265.

11.11.2020.
no plkst. 17.00.

Ziedu nolikšana un svecīšu iedegšana pie pieminekļa 6. Rīgas Ozolnieki, Brīvības cīņu
kājnieku pulka karavīriem.
piemineklis pie Skuju
skolas

11.11.2020.
no plkst. 16.30.

Ziedu nolikšana un svecīšu iedegšana pie Vareļu pieminekļa.

Salgales pagasts, Vareļu
piemineklis

18.11.2020.
plkst. 11.00

Valsts svētkiem veltīts dievkalpojums.

Salgales evaņģēliski
luteriskajā baznīcā

18.11.2020.
no plkst. 17.00

Atzīmēsim Latvijas dzimšanas dienu katrs savā sirdī, mājā un Novada centros
katrs savā pagastā. Informācija sekos.

26.11.2020.
plkst. 18.30

Vakara sarunas “Degt, bet neizdegt”. Vai es esmu izdedzis? Kā Ozolnieku Tautas namā*
to pamanīt? Kā degt par savu darbu un neizdegt un citi aktuāli
jautājumi ar psiholoģi, personīgās izaugsmes treneri Zani
Jankovsku. Ieejas maksa 7,00 eiro. Vietu skaits ierobežots!
Iepriekšēja pieteikšanās.

23.11.2020.
27.11.2020.
no plkst. 17.30

Garozas pakalpojumu
centrā “Eži”

Adventes vainagu un galda dekoru veidošana. Ņemam līdzi Garozas pakalpojumu
zarus, čiekurus, sausos ziedus, rotājumus, mazos līmes centrā “Eži”
stienīšus u. c. materiālus. Lūgums iepriekš pieteikties pa
tālruni 29109265.

*Uz pasākumiem Ozolnieku Tautas namā jāpiesakās!
Norādot savu vārdu, uzvārdu un tālruni, var pieteikties:
- rakstot e-pastu: tnkase@ozolnieki.lv;
- zvanot uz kasi pa tālruni 28810322;
- Ozolnieku Tautas nama kasē darba laikā – otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 16.00
līdz 20.00.
Aicinām dalībniekus:
- būt sociāli atbildīgiem un ievērot savstarpēju 2 metru
distanci;
- ievērot roku higiēnu;

- izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt publiskus pasākumus, ja ir elpceļu infekcijas slimības
simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī, ja
ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus.

OZOLNIEKU AVĪZE
2020. gada oktobris

BIBLIOTĒKU PASĀKUMI
NOVEMBRĪ
Centrālā bibliotēka
Literatūras izstādes:
2.11.–21.11.
11.11.
Lāčplēša diena.
18.11.
Latvijas Republikas proklamēšanas diena.
23.11.–30.11. “Uz domu stāvās kraujas.” Mūziķim un dzejniekam Valdim Atālam –70.

Ānes bibliotēka
Literatūras izstādes:
5.11.–20.11. “Es dzimtenei.”
2.11.–30.11. “Novembris – Nacionālais romānu rakstīšanas mēnesis.”

Garozas bibliotēka
Literatūras izstāde:
11.11.– 22.11. Patriotisma nedēļa.
Aktivitātes:
6.11. plkst. 12.00–16.00 Radošā darbnīca “Mārtiņrožu gailis nāk”. Lūgums iepriekš pieteikties. Tālr. 26583230.
11.11. plkst. 12.00–16.00 Simbolisks lāpu gājiens Lāčplēša dienā. Ienākot
bibliotēkā, aizdegsim katrs savu svecīti.
13.11. plkst. 12.00–16.00 “Lasītāja komentārs par izlasīto grāmatu.” Bibliotēkas apmeklētāji ievietos rakstisku komentāru Lasāmkokā.
27.11. plkst. 12.00–16.00 Radošā darbnīca “Gaidot Tevi” (Adventes vainagi). Lūgums iepriekš pieteikties. Tālr. 26583230.

Vainu bibliotēka
Literatūras izstādes:
5.11.–13.11. 10. novembrī – Mārtiņdiena.
10.11.–14.11. 11. novembrī – Lāčplēša diena.
16.11.–24.11. 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas diena.
25.11.–30.11. Novembrī – mūziķim, gleznotājam, dzejniekam Valdim
Atālam 70!

Ieejot bibliotēkas telpās, jādezinficē rokas un jālieto sejas
aizsargmaska!

Informējam, ka pasākums tiks filmēts un/vai fotografēts.
Iegūtie materiāli tiks izmantoti pasākuma publicitātes veicināšanai “Ozolnieku Avīzē”, pašvaldības mājaslapā un sociālo tīklu kontos saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības
regulu. Apmeklējot pasākumu, jūs piekrītat iepriekšminētajai personas datu apstrādei.

Ozolnieku
Lielā viktorīna
tiešsaistē
18. novembrī plkst. 12.00
62 jautājumi, 10 raundi 2 h ilgumā
Lai piedalītos, nepieciešams internets, dators/
planšete un mobilais telefons
Jautājumu lokā gan fakti par Ozolnieku novadu,
gan Latviju

Vairāk atjautības un attapības, mazāk akadēmisku
zināšanu
Pieteikšanās un cita informācija – facebook.com/
lielaviktorina vai info@viktorina.lv
Dalība bez maksas

Izbaudīsim svētkus kopā ar @lielaviktorina un Ozolnieku novadu!

Tiekamies valsts svētkos!
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
Elita Ennīte

1958.

Monika Streļča

1926.

Sarmīte Majevska

1942.

Velta Čirka

1949.

Virgīnija Liepniece 1929.

