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MAIJĀ UZSĀKS ŪDENSSAIMNIECĪBAS
PROJEKTU OZOLNIEKOS

PARAKSTĪTS LĪGUMS PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBAS PROJEKTA ĪSTENOŠANU OZOLNIEKOS
Beidzot, pēc ilgstošiem priekšdarbiem, finansējuma meklēšanas, dokumentu
saskaņošanas un plānošanas, vairākus miljonus vērtais ūdenssaimniecības
projekts Ozolnieku ciemā varēs sākties. Ir apstiprināta nepieciešamā finansējuma piešķiršana, un 27. aprīlī Ozolnieku novada pašvaldība parakstīja līgumu ar
būvdarbu veicēju Ceļu būves firmu SIA “Binders”.
Starp SIA “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” un SIA “Ozolnieku KSDU”
noslēgtais līgums paredz, ka projekts
“Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku
pagastā Ozolnieku novadā”, identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/014, tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 1 077 423,00 eiro apmērā. Savukārt
centralizētās ūdensapgādes izbūves izmaksas tiks segtas ar SIA “Ozolnieku KSDU”
Valsts kases aizņēmumu 996 586,88 eiro
apmērā. Lai vienlaicīgi sakārtotu ielu infrastruktūru, projekts paredz, ka Ozolnieku novada pašvaldība finansēs ceļu segu-

ma atjaunošanas un pārbūves, lietusūdens
kanalizācijas izbūves, ielu apgaismojuma
izbūves un gājēju celiņu izbūves darbus
3 813 925,08 eiro apmērā, no tiem Valsts kases aizņēmums ir 3 241 836,32 eiro.
Projekta realizācija paredzēta četrās kārtās, taču, ņemot vērā salīdzinoši īso būvdarbu
veikšanas termiņu, faktiski šīs kārtas tiks īstenotas vienā laikā.
Projekta laikā paredzēts izbūvēt:
• 6,6 km garus ūdensapgādes tīklus;
• 6,3 km garus sadzīves kanalizācijas tīklus;

• 2,2 km garus lietusūdens kanalizācijas
tīklus;
• 128 m garus kanalizācijas spiedvada
tīklus;
• 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas;
• 5,6 km garumā atjaunot ceļa segumu.
Pēc plānoto darbu īstenošanas, vairāk
nekā 200 mājsaimniecībām Ozolniekos tiks
nodrošināti jauni pieslēgumi centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.
Būvdarbus plānots sākt maija vidū ar
rakšanas darbiem Eglaines ielā, savukārt
pabeigt 2022. gada nogalē ar asfaltbetona
virskārtas uzklāšanu ielām. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2023. gada vasara.
Lai veicinātu un atbalstītu mājsaimniecību
pieslēgšanos gan pie esošajiem, gan šā projekta ietvaros izbūvētajiem centralizētās kanalizācijas tīkliem, Ozolnieku novada dome
ir izdevusi saistošos noteikumus Nr. 20/2020

“Par Ozolnieku novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”.
Neraugoties uz ieguvumiem pēc projekta
īstenošanas, būvdarbu veikšanas periodā
daļai Ozolnieku iedzīvotāju nāksies samierināties ar zināmām neērtībām – ierobežotu
pārvietošanos pa tām ielām, kur notiks būvdarbi. SIA “Ozolnieku KSDU” aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un ar iecietību izturēties pret pārejošajiem ierobežojumiem.
Projektā autoruzraudzību veiks SIA
“BM-projekts”; būvuzraudzību veiks SIA
“GeoConsultants”.

Plānoto ūdenssaimniecības projekta būvdarbu
veikšanas grafiku skatīt 3. lpp. ▶ ▶ ▶
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SPARTAKA IELAS POSMĀ OZOLNIEKOS VEIKS
GĀJĒJU IETVES UN APGAISMOJUMA IZBŪVI
Turpinot plānotos ceļu un ielu infrastruktūras attīstības darbus
Ozolnieku novadā, šogad tiks veikta gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Spartaka ielas posmā gar Jāņu pļavu līdz savienojumam ar Skolas ielu Ozolniekos Ozolnieku novadā.

B

ūvdarbu rezultātā izbūvēs jaunu gājēju celiņu, ko savienos
ar esošo Skolas ielas gājēju celiņu. Lai saglabātu nepieciešamo autotransporta piekļuvi Jāņu pļavas teritorijai, Spartaka ielas posmā (tuvāk
Skolas ielai) paredzēts izveidot nobrauktuvi uz Jāņu pļavu. Izbūvējamās ietves platums – 2,2 m, ietve tiks
atdalīta no brauktuves ar 2 m platu
zaļās zonas sadalošo joslu. Veicot
gājēju celiņa izbūvi, vienlaikus plānots veikt arī apgaismojuma izbūvi

konkrētajā ielas posmā. Būvprojektu
izstrādāja SIA “Arbeka”, savukārt
būvdarbu veicējs tiks noskaidrots
iepirkuma rezultātā. Tuvākajā laikā
plānots izsludināt iepirkumu, lai iepirkuma uzvarētājs secīgi varētu uzsākt nepieciešamos būvdarbus.
Būvprojekta izstrāde ir veikta par
Ozolnieku novada pašvaldības budžeta finansējumu, savukārt būvniecības izmaksām piesaistīts Valsts
kases aizņēmums, pamatojoties uz
2021. gada 11. februāra MK noteiku-

miem Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti
un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai”. Provizoriskās darbu izmaksas saskaņā ar
projektētāja tāmēm ir 82 379,21 eiro
ar PVN, no tiem Valsts kases aizņēmuma līdzekļi 70 022,33 eiro apmērā un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 12 356,88 eiro apmērā.
Spartaka ielas teritorijā jau šobrīd veikta nepieciešamās ceļa
joslas savlaicīga atbrīvošana no
krūmiem un kokiem, lai būvdarbu
veicējam būtu iespēja operatīvi uzsākt projekta īstenošanu.

OZOLNIEKOS VEIKS IECAVAS KRASTMALAS IELAS
IZBŪVI NO ROTĀCIJAS APĻA LĪDZ RĪGAS IELAI 29
2021. gada februārī Rīgas ielā 29 Ozolniekos tika atklāta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” filiāle. Plānojot
ēkai piegulošās teritorijas attīstību, ņemts vērā, ka satiksmes
intensitāte konkrētajā teritorijā būtiski pieaugs, līdz ar to būs
nepieciešams veikt jaunas brauktuves un ietves izbūvi, lai padarītu transporta un gājēju kustību drošu un ērtu ikvienam tās
dalībniekam. SIA “Arabeka” ir veikuši projektēšanas darbus,
secīgi plānots izsludināt iepirkumu būvprojekta realizācijai “Iecavas krastmalas ielas izbūve no rotācijas apļa līdz Rīgas ielai 29 Ozolniekos Ozolnieku novadā”.

B

ūvprojektā plānots, ka jaunā
iela atradīsies uz Ozolnieku
novada pašvaldībai piederošas zemes. Tās trases sākums būs
pieslēgums pie Skolas ielas, kas atrodas 15 m aiz rotācijas apļa Rīgas
ielā, bet ceļa trases beigas būs pieslēgums pie esošās brauktuves Rīgas
ielas 29 teritorijā. Kopējais trases
garums paredzēts 110 m.
Projektējot veicamos darbus,
ņemts vērā fakts, ka tuvumā pirmsskolas izglītības iestādei šogad tiks
izbūvēts bērnu rotaļlaukums, līdz
ar to iela tiks maksimāli atvirzīta no
Rīgas ielas, rezervējot atbilstošu vie-

tu perspektīvajam rotaļlaukumam.
Kā zināms, bērnudārza tuvumā ir
paredzēts izveidot mūsdienīgu, nožogotu un izgaismotu rotaļlaukumu, tam līdzās perspektīvā izvietojot arī velonovietni un veloturētājus.
Lai organizētu drošu cilvēku pārvietošanos līdzās pirmsskolas izglītības iestādei, izbūvējamajā ielas
posmā tiks organizēta vienvirziena
satiksme un noteikts braukšanas
ātruma ierobežojums līdz 30 km/h.
Brauktuves platums būs 3,25 m, lai
pa to ērti varētu pārvietoties piegādes un atkrituma vedēja transports.
Savukārt ietves platums būs 3 m,

no tiem 0,50 m drošības attālums
un 2,5 m apvienots gājēju/velosipēdistu ceļš. Jaunā ietve paredzēta gar
brauktuves malu, aizvietojot esošo
ietvi un ielu apgaismojumu. Trases
beigās abās brauktuves pusēs ir paredzētas ietves, lai bērni varētu droši izkāpt no automašīnām.
Būvprojekta izstrāde ir veikta
par Ozolnieku novada pašvaldības budžeta finansējumu, savukārt
būvniecības izmaksām piesaistīts
Valsts kases aizņēmums, pamatojoties uz 2021. gada 11. februāra MK
noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi
par kritērijiem un kārtību, kādā
tiek izvērtēti un izsniegti valsts
aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai
un novēršanai”. Provizoriskās darbu izmaksas saskaņā ar projektētāja
tāmēm ir 88 261,22 eiro ar PVN,
no tiem Valsts kases aizņēmuma
līdzekļi 75 022,04 eiro apmērā un
pašvaldības budžeta līdzfinansējums 13 239,18 eiro apmērā.

OZOLNIEKU AVĪZE
2021. gada aprīlis

CENU CIEMĀ ASFALTĒS
TILTA IELAS POSMU UN
PAŠVALDĪBAS CEĻU
“MISAS TILTS – GLŪDAS”
Īstenojot Ozolnieku novada ielu un ceļu infrastruktūras attīstības projektus, Ozolnieku novada pašvaldība šogad veiks arī Tilta
ielas posma, kas atrodas Cenu ciemā starp reģionālo autoceļu
P100 un Misas upes tiltu, un pašvaldības ceļa “Misas tilts – Glūdas” asfaltēšanu. Tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkuma
konkursus, lai noskaidrotu nepieciešamo būvdarbu veicējus.

2018. gada 12. aprīlī Ozolnieku
novada dome pieņēma lēmumu par
Ozolnieku novada teritorijas plānojuma izstrādi, kas stājās spēkā
no 2020. gada 2. jūnija, nosakot, ka
pašvaldības ceļš “Misas tilts – Glūdas” turpmāk tiek iekļauts Cenu
ciema teritorijā. Savukārt Tilta iela
līdz šim ir bijusi ciema centrālā iela.
Plānojot darbus, ņemtas vērā Cenu
ciema attīstības tendences, kas liecina, ka perspektīvā ceļam piegulošajās zemēs notiks jaunu dzīvojamo
māju būvniecība, tā ievērojami palielinot gan cilvēku, gan autotransporta kustību konkrētajā teritorijā.
SIA “DELTA ENGINEER” izstrādātais būvprojekts “Tilta ielas
līdz Misas tiltam esošā seguma
atjaunošana” paredz, ka 0,943 km
garajā Tilta ielas posmā, kur esošais
asfaltsegums ir būtiski nolietojies,
tiks veikti seguma atjaunošanas
darbi. Tāpat ceļa kreisajā pusē būs
2,0 m plata gājēju satiksmes josla,
kas tiks atdalīta no brauktuves daļas
ar horizontālo marķējumu. Projekta
ietvaros tiks uzstādītas arī jaunas
ceļa zīmes un uzklāts horizontālais
marķējums.
Savukārt būvprojekts “Ozolnieku novada pašvaldības ceļa “Misas
tilts – Glūdas” esošās segas konstrukcijas pastiprināšana ar cietā seguma
izbūvi” paredz būvdabus 2,190 km
garā ceļa posmā. Būvdarbu sākuma
vieta ir aptuveni 300 m no Misas

upes tilta, bet noslēgums pieslēdzas
autoceļam V1081. Visā ceļa posmā
tiks nodrošināta piekļuve pie blakus
piegulošajiem īpašumiem – uz katru
īpašumu ir paredzēta viena nobrauktuve, saglabājot esošo nobrauktuvju
izvietojumu. Papildus tiks veikta arī
esošo caurteku tīrīšana. Tāpat projekta ietvaros tiks uzstādītas jaunas
ceļa zīmes un uzklāts horizontālais
marķējums. Projektējamajā posmā
tiks organizēta divvirzienu satiksme.
Būvprojektu izstrāde ir veikta
par Ozolnieku novada pašvaldības
budžeta finansējumu, savukārt būvniecības izmaksām piesaistīts Valsts
kases aizņēmums, pamatojoties uz
2021. gada 11. februāra MK noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti
un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes
seku mazināšanai un novēršanai”.
Provizoriskās darbu izmaksas Tilta
ielas izbūvei saskaņā ar projektētāja
tāmēm ir 216 653,69 eiro ar PVN,
no tiem Valsts kases aizņēmuma
līdzekļi 184 155,63 eiro apmērā un
pašvaldības budžeta līdzfinansējums 32 498,06 eiro apmērā. Savukārt pašvaldības ceļa “Misas tilts –
Glūdas” asfaltēšanas provizoriskās
izmaksas ir 420 872,35 eiro ar PVN,
no tiem Valsts kases aizņēmuma
līdzekļi ir 357 741,50 eiro apmērā
un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 63 130,85 eiro.

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA NEATBALSTA LVC
PIEDĀVĀTO AUTOCEĻA A8 ŠĶĒRSOŠANAS RISINĀJUMU
Pēc tam, kad publiskajā telpā parādījās informācija par plānotā valsts galvenā autoceļa A8 (Rīga–
Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)) un valsts vietējā autoceļa V1068 (Ozolnieki–Brankas–Brankstūri) šķērsojuma risinājumiem, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs A. Ozoliņš vērsās pie
VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk LVC) Jelgavas nodaļas vadītāja J. Derevjanko ar lūgumu informēt arī Ozolnieku novada pašvaldību par jaunizveidoto ieceri. Jāuzsver, ka arī Ozolnieku novada Būvvalde ar izstrādāto ieceri nebija iepazīstināta.

D

etalizēti izvērtējot 16. aprīlī
saņemto informāciju, Ozolnieku novada pašvaldība
ir vērsusies Satiksmes ministrijā,
uzsverot, ka izstrādātais A8 šķērsošanas risinājums Ozolnieku novada pašvaldībai nav pieņemams.
Piedāvātais tuneļa risinājums bez
nobrauktuvēm būtiski pasliktinās
gan iedzīvotāju dzīves kvalitāti, gan
arī uzņēmējdarbības vidi Iecēnu
un Branku ciemos esošajiem uzņēmējiem, jo transportam būs liegta
iespēja no A8 abās pusēs esošajiem
ciemiem ērti izbraukt gan Jelgavas,
gan arī Rīgas virzienā.
Ņemot vērā, ka A8 automaģistrāles būvniecība ir plānota periodā

pēc 2027. gada, Ozolnieku novada
pašvaldība kā pagaidu risinājumu
droša A8 un V1068 krustojuma
izbūvei iesaka izmantot rotācijas
apļa konceptu. Rotācijas aplis sevi
ir pierādījis kā lēts un efektīvs satiksmes drošības uzlabošanas rīks,
kad šajā krustojumā tas funkcionēja
kā pagaidu risinājums tilta pāri Iecavas upei uz P100 ceļa Ozolniekos
rekonstrukcijas laikā. Izbūvējot apgaismotu rotācijas apli un iekļaujot
to navigācijas sistēmās, satiksmes
drošības jautājums būtu atrisināts,
izmantojot progresīvu metodi, samazinot kustības ātrumu.
Pamatojoties uz iedzīvotāju līdzšinējo iesaistīšanos jautājuma ak-

tualizēšanā, pašvaldība ir paudusi
pārliecību, ka arī šoreiz iedzīvotāji
vērsīsies pret tuneļa izbūvi kā A8 un
V1068 krustojuma šķērsošanas risinājumu, ja tas būs bez nobrauktuvēm un izbrauktuvēm uz autoceļu
A8 abos virzienos.
Lai paātrinātu Ozolnieku novadam aktuālā jautājuma risināšanu,
pašvaldība ir gatava finansiālai līdzdalībai rotācijas apļa izbūvē.
Atgādinām, ka jau 2020. gada
oktobrī Ozolnieku novada pašvaldības pārstāvji tikās ar Satiksmes
ministrijas speciālistiem un ministru Tāli Linkaitu, uzsverot situācijas nozīmīgumu. Sarunas laikā tika
skaidrotas esošā plānojuma nepil-

nības un bīstamība gan kājāmgājēju
un riteņbraucēju, gan autovadītāju
veselībai un dzīvībai, kā arī tika
prezentēta jautājuma steidzamība,
ņemot vērā satiksmes negadījumu
statistiku konkrētajā ceļa posmā.
Savukārt 2020. gada 23. novembrī savu viedokli par jautājuma
nozīmīgumu pauda arī Ozolnieku
novada iedzīvotāji, kad sabiedrības
līdzdalības platformā “ManaBalss.
lv” tika izsludināts aicinājums parakstīties par autoceļa A8 drošu
šķērsojuma nodrošinājumu krustojumā Rīga–Brankas–Jelgava. Iniciatīvu parakstīja 1114 personu.
Rezultātā LVC uzsāka jautājuma
risināšanas procesu, noslēdzot līgumu ar SIA “EAE” par izpētes projekta izstrādi. Diemžēl piedāvātais
satiksmes organizācijas risinājums
nav atbalstāms.
Kā arī aicinām racionāli izvērtēt publiskajā telpā izskanējušos

apgalvojumus par it kā iepriekš panāktu vienošanos ar Satiksmes ministriju par rotācijas apļa izbūvi no
2020. gada maija. Uzdodot sev retorisku jautājumu – ja šāda vienošanās
patiesi pastāvējusi, tad kāpēc aplis
joprojām nav izbūvēts? Informējam,
pēdējo četru gadu laikā Ozolnieku
novada pašvaldības lietvedībā nav
reģistrēta vienošanās, kas apliecinātu šāda apgalvojuma patiesumu, kā
arī Satiksmes ministrija, pagājušā
gada oktobrī tiekoties ar pašvaldība
pārstāvjiem, nav paudusi apstiprinājumu tam, ka Ozolnieku novadam vēlamais satiksmes kustības
risinājums ir bijis iepriekš saskaņots
un plānots īstenošanai. Diskusijas
ir ilgstošas, un tās turpinās joprojām, tāpēc aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai, un
pašvaldība no savas puses dara visu
iespējamo, lai tiktu panākts iedzīvotājiem ērts risinājums.

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa kopā ar Attīstības un projektu daļu
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VESELĪBAS TAKĀ
NESTERILIZĒTIEM KAĶIEM IR AIZLIEGTS
ATRASTIES ĀRPUS TURĒTĀJA TERITORIJAS! UZSĀK BETONA ZĪMJU
Kopš 2006. gada 12. aprīļa ir spēkā Ministru kabineta noteikumi
ATJAUNOŠANAS
Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apPROCESU
mācībai”, kas nosaka labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī
suņa apmācībai un mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus.

V

ēršam uzmanību uz noteikumu 21. punktu, kas nosaka, ka
kaķis, kas ir vecāks par sešiem
mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus
tā īpašnieka vai turētāja valdījuma vai
turējumā esošās teritorijas, ja kaķis ir
sterilizēts.
Diemžēl fakts, ka Ozolnieku novadā
bezsaimnieku kaķi turpina vairoties,
liecina par to, ka, iespējams, tieši saimniekiem piederoši kaķi tiek laisti pastaigās, nebūdami sterilizēti. Jo attiecībā uz
bezsaimnieku kaķiem periodiski tiek
veikta to izķeršana un sterilizācija.

“2020. gadā biedrība “Dzīvnieku
SOS” veica vairāku desmitu kaķu sterilizāciju novada teritorijā. Darbi tika veikti
ar biedrības piesaistītu ziedotāju atbalstu, kā arī Ozolnieku novada pašvaldība
lēma par atbalsta piešķiršanu biedrībai
600 eiro apmērā. Šāda sadarbība ir vērtējama ļoti pozitīvi, jo Ozolnieku novads
ir dzīvniekiem draudzīga pašvaldība,
kur ir svarīgi, lai bezsaimnieku kaķu
populācija samazinātos. Uzskatām, ka
kaķiem ir tiesības dzīvot tiem piemērotos apstākļos, siltumā un saimnieka gādībā. Tomēr ne pašvaldības, ne biedrību

veiktās aktivitātes nesasniegs cerēto rezultātu, ja arī kaķu saimnieki neizpratīs
savu atbildību un nepildīs pienākumus,”
skaidro Ozolnieku novada pašvaldības
Saimniecības daļas speciālisti.
Uzsveram – nesterilizētu kaķi, kas ir
vecāks par sešiem mēnešiem, ir AIZLIEGTS laist brīvās pastaigās. Ja šī
prasība tiek pārkāpta, tad saimniekam
jārēķinās, ka viņa mīlulis var tikt noķerts un aizvests sterilizēt, jo Ozolnieku
novada pašvaldība veiks cenu aptauju
par klaiņojošu kaķu koloniju uzraudzību 2021. gadā, kas paredzēs visu brīvē
staigājošo kaķu izķeršanu un sterilizēšanu. Šādi pasākumi nepieciešami, lai
novērstu bezsaimnieku kaķu koloniju
paplašināšanos un ar to saistītās negatīvās sekas namu apsaimniekotājiem
un iedzīvotājiem – galvenokārt netīrību
kāpņu telpās un pagrabos.

2020. gada 7. augustā novada iedzīvotāji piedalījās
aptaujā par 20. gs. 80. gados Veselības takā izvietotajām informatīvajām betona zīmēm, kopīgi lemjot par
zīmju turpmāko izmantošanu.

V

airākums aptaujas dalībnieku aicināja pašvaldību demontēt daļu no Veselības takā esošajām betona zīmēm,
saglabājot un atjaunojot galvenās četras zīmes pie ieejas,
tiltiņu un vēsturisko Veselības takas apzīmējumu. Pamatojoties
uz iedzīvotāju viedokli, pašvaldība ir organizējusi nepieciešamos darbus, lai šogad veiktu zīmju demontāžu un atjaunošanu.
7. aprīlī uzsākti demontāžas darbi, un secīgi tiks veikta zīmju
krāsojuma atjaunošana. Būtiski, ka krāsojums tiks atjaunots atbilstoši vēsturiskajam (RAL 2004), lai ikvienam, kurš Ozolnieku Veselības taku asociē ar šiem apzīmējumiem, būtu iespēja arī
turpmāk saglabāt saikni ar bērnības vai jaunības atmiņām!
Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa
kopā ar Attīstības un projektu daļu

KĀDOS GADĪJUMOS PAŠVALDĪBA SAVĀ TERITORIJĀ
ORGANIZĒ KOKU ZĀĢĒŠANU?
Līdz ar pavasara iestāšanos, Ozolnieku novadā tiek uzsākti teritorijas labiekārtošanas un infrastruktūras attīstības darbi, kas
paredz dažādus saimnieciskus darbus, tostarp arī koku un krūmu zāģēšanu.

L

ai nodrošinātu normatīviem
atbilstošu un pareizu koku izzāģēšanu, 2019. gadā Ozolnieku novada pašvaldība ir noslēgusi
vienošanos ar arboristu, kurš apseko pašvaldības teritorijā augošos
kokus, novērtē to stāvokli un sniedz
priekšlikumus to kopšanā.
Pamatojoties uz arborista ieteikumiem, tiek pieprasītas nepiecie-

šamās atļaujas noteiktu koku izzāģēšanai.
Ārpus mežu teritorijām atļauju
par koku, kas ir lielāki par 20 cm
diametrā, zāģēšanu izsniedz Ozolnieku novada Būvvalde. Piemēram,
šogad atsevišķie koki, kas tika nozāģēti pie Ozolnieku ezera, ir zāģēti
pēc saskaņošanas ar arboristu, saņemot Būvvaldes atļauju.

Savukārt situācijās, kad tiek
konstatēts, ka kokus diametrā virs
12 cm nepieciešams zāģēt mežu teritorijās, arborists, pamatojoties uz
savu atzinumu, vēršas Valsts meža
dienestā, lūdzot izsniegt koku zāģēšanas atļauju. Tikai tad, kad atļauja
ir saņemta, pašvaldība organizē
noteikto koku zāģēšanu. Jāpiebilst,
ka atsevišķos gadījumos jau pirms
ciršanas apliecinājuma izsniegšanas Valsts meža dienests apseko
plānoto darbu norises vietu, kā
arī pēc darbu veikšanas speciālisti

apseko teritoriju un pārliecinās, ka
darbi ir veikti paredzētajā apmērā.
Šādi darbi šobrīd notiek Ozolniekos pie Spartaka ielas un mežā pretī
Veselības takai.
Būtiski, ka, veicot darbus, tiek
ņemti vērā spēkā esošie noteikumi
par laiku, kad kokus drīkst zāģēt
un kad tas ir aizliegts. Koku zāģēšana, lai uzlabotu to stāvokli, ir
liegta laika posmā no 15.04. līdz
30.06. Tajā pašā laikā saskaņota
koku zāģēšana būvprojektu izstrādei ir atļauta visu gadu. Jāpiebilst,

ka Ozolnieku novads ir mežiem
bagāts un zaļš, tāpēc, plānojot attīstības projektus, tiek izsvērti visi
iespējamie risinājumi, lai darbus
paveiktu ar mazāku iejaukšanos
dabas procesos. Tomēr ir situācijas,
kad, lai īstenotu Ozolnieku novada
infrastruktūras attīstību, ir nepieciešams veikt koku zāģēšanu, atbrīvojot vietu jaunas ēkas, ielas vai
atpūtas vietas izbūvei.
Informāciju sagatavoja Sabiedrisko
attiecību un informācijas daļa kopā ar
Attīstības un projektu daļu

2021. gads
Eglaines iela – 3. kārta
Puķu iela – 2. kārta
Aveņu iela – 4. kārta
Spartaka iela – 2. kārta
Zvaigžņu iela – 1. posms (1. kārta) SKT, ŪKT, EL izbūve
Lapu iela – 4. kārta
Iecavas iela – 2. kārta
Pļavu iela – (2. kārta)
EL – Zvaigžņu, Vītolu, Liepu, Nākotnes, Plēsumu, Rubeņu iela
Dārza iela – 4. kārta
Zvaigžņu iela – 2. posms SKT, LKT, ceļu darbi (1. un 2. posms)
Liepu iela – 1. kārta
Pavasara iela – 2. kārta
Oktobra iela – 4. kārta
Vītolu iela – 1. kārta
Plēsumu iela – 1. kārta
Saules iela – 1. kārta
Jelgavas iela – 4. kārta
Rubeņu iela – 1. kārta
Nākotnes iela – 1. kārta
Meža iela – 2. kārta
Avotu iela – 2. kārta
Bērzu iela – 2. kārta
Celtniecības iela – 2. kārta
Sporta iela – 2. kārta
Asfaltbetona virskārtas uzklāšana
Apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi

2022. gads

04.04.23.

09.-11.22.

12.09.22.

25.07.22.

01.06.22.

23.05.22.

01.05.22.

11.04.22.

01.03.22.

21.02.22.

10.01.22.

20.12.21.

20.12.21.

08.11.21.

08.11.21.

01.11.21.

19.10.21.

18.10.21.

30.08.21.

23.08.21.

16.08.21.

02.08.21.

17.07.21.

12.07.21.

IELAS NOSAUKUMS

17.05.21.

PLĀNOTAIS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTA BŪVDARBU VEIKŠANAS GRAFIKS
2023.
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BRANKU, CENU UN DALBES CIE
Branku ciems ir otrs apdzīvotākais ciems Cenu pagastā. Ciema teritorijā atrodas pirmsskolas
izglītības iestāde “Bitīte”, Branku pakalpojumu centrs, Ozolnieku novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas laulību zāle, Sociālais dienests, Vainu bibliotēka un doktorāts.

Dalbē izbūvēts apgaismojums no A8 virzienā uz Jaunpēterniekiem

Branku ciema priekšrocība ir
tā, ka tas atrodas tuvu novada
centram – Ozolniekiem. Ik dienu
kājām vai uz velosipēda maršrutu
no Brankām uz Ozolniekiem un
atpakaļ mēro novadnieki, kuriem
nepieciešams nokļūt uz dzelzceļa
staciju, veikalu, izglītības iestādi,
darbu vai kādu sporta un atpūtas
vietu. Līdz ar to pašvaldībai ir bijis
ļoti svarīgi sakārtot iedzīvotājiem
ērtu un drošu infrastruktūru, lai
tie varētu brīvi pārvietoties no
viena ciema uz otru. Pirmais solis tika paveikts 2016. gadā, kad
no Ausekļa ielas līdz Saules ielai 1 tika izbūvēts gājēju celiņš,
ieguldot 65 438,73 eiro. 2019. gadā
par 669 287,52 eiro veikta gājēju
celiņa, apgaismojuma un lietus
kanalizācijas izbūve posmā no
Ozolnieku dzelzceļa stacijas līdz
Branku ciemam, secīgi 2020. gadā,
ieguldot 302 723,96 eiro, tika veikta Branku gājēju celiņa, apgaismojuma un lietus kanalizācijas būvniecība posmā no A8 līdz Branku

Asfaltbetona seguma atjaunošana Tilta ielā, Cena

PII “Bitīte”, ko apmeklē 108 bērni

Pārbūvēts ceļš “Ņurdas–Mucenieki”, Brankas

Sakopts Ābeļdārzs pie PII “Bitīte”

Rotaļlaukums Spartakā

ciemam. Būvdarbu veikšanas procesā par 1464,12 eiro tika izveidota
arī jauna elektropieslēguma vieta.
Līdztekus gājēju celiņa izbūvei,
Ozolnieku novada pašvaldība ir
aktualizējusi nepieciešamību veikt
izmaiņas autoceļa A8 (Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža) un valsts
vietējās nozīmes autoceļa V1068
(Ozolnieki–Brankas–Brankstūri)
krustojumā, aicinot atbildīgās institūcijas paredzēt valsts budžeta
līdzekļus rotācijas apļa izbūvei
konkrētajā ceļa posmā (vairāk lasi
2. lpp.).
Turpinot Ozolnieku novada
izglītības iestāžu ēku labiekārtošanas darbus, 2019. gadā veikti
ievērojami ieguldījumi pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”,
par 3751 eiro projektējot un par
57 288,75 eiro izbūvējot jaunu
ventilācijas sistēmu. Grupiņu un
tualešu telpu remonti pirmsskolas izglītības iestādē veikti gan
2019. gadā, gan 2020. gadā, ieguldot 38 965,85 eiro.

Savukārt Branku pakalpojumu centrā 2020. gadā veikts
apkures sistēmas remonts par
17 275,97 eiro un ģimenes ārsta prakses telpu remonti par
21 945,64 eiro.
Gādājot par to, lai iedzīvotājiem
būtu iespēja kvalitatīvi pavadīt laiku
svaigā gaisā un baudīt vasaru turpat
sava ciema teritorijā, 2019. gadā par
17 512,80 eiro pie Džammu dīķa
veikta vidi degradējošo un sabrukušo pagrabu ēku nojaukšana un teritorijas izlīdzināšana, bet 2020. gadā,
ieguldot 19 920,24 eiro, tika veikta
Džammu dīķa teritorijas labiekārtošana, izveidojot automašīnu stāvlaukumu, pludmales volejbola laukumu un peldvietu.
2019. gadā ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana veikta Ausekļa ielā, par 44 704,18 eiro izbūvējot jaunu asfalta virskārtu, tāpat
arī Iecavas ielā asfalta seguma sakārtošanā ieguldīti 16 644,98 eiro
un Spartaka ielas sakārtošanā
ieguldīti 18 664,34 eiro. Saules

OZOLNIEKU AVĪZE
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MU ATTĪSTĪBA – SOLI PA SOLIM
iela savas pārvērtības piedzīvoja
2020. gadā, kad tika veikta asfalta seguma virskārtas atjaunošana
par 11 850,38 eiro. Pašvaldības
ceļa “Ņurdas–Mucenieki” pārbūves projektēšana tika veikta
2018. gadā, ieguldot 9341,20 eiro,
secīgi 2019. gadā veikti pārbūves
darbi 244 955 eiro vērtībā.
2021. gadā, ieguldot aptuveni
9000 eiro, Saules ielas un Spartaka
ielas bērnu rotaļlaukumi tiks pie
jaunām rotaļu iekārtām, tāpat turpināsies teritorijas labiekārtošana
Branku parkā. Savukārt pie Džammu dīķa plānots uzstādīt aptuveni
5000 eiro vērtu daudzfunkcionālu
iekārtu ielu vingrošanai. Atsaucoties aicinājumam par jaunas aktīvās
atpūtas vietas izveidi Brankās, mežā
pie Barikāžu dalībnieku piemiņas
vietas izveidota Pastaigu taka – darbus veica meža īpašnieks Latvijas
Valsts mežzinātnes institūta “Silava”
un Latvijas Lauksaimniecības uni-

versitātes valsts zinātniskās izpētes
mežu apsaimniekošanas aģentūra
“Meža pētīšanas stacija”.
Tālāk no novada centra, bet vistuvāk galvaspilsētai Rīgai, atrodas
Dalbes ciems. Attīstot ciema teritoriju, galvenokārt domāts par iedzīvotāju drošību diennakts tumšajā
laikā, 2018. gadā par 16 167,59 eiro
izbūvēts apgaismojums no dzelzceļa pieturas līdz Dalbes baznīcai. Savukārt 2020. gadā par
45 380,69 eiro ielu apgaismojums
izbūvēts Dalbes ciema daļā no
valsts ceļa A8 virzienā uz Jaunpēterniekiem.
Savukārt, plānojot Cenu ciema
teritorijas attīstību, nozīmīgi ieguldījumi infrastruktūras uzlabošanā
tiks veikti 2021. gada vasarā, kad
Tilta ielā un ceļā no Misas tilta līdz
Glūdām izbūvēs asfalta segumu.
Kopējie ieguldījumi šo darbu īstenošanā būs vairāk nekā 400 tūkstošu eiro apmērā (vairāk lasi 2. lpp).

Spartaka iela, Brankas
Volejbola un futbola laukums Spartakā

Branku gājēju celiņš

Izremontētās Branku doktorāta telpas

Pašvaldības ceļa Misas tilts–Glūdas asfaltbetona seguma
uzklāšanas darbi

Branku pakalpojumu centrs, Dzimtsarakstu nodaļas laulību zāle, Vainu bibliotēka, Sociālais
dienests, Branku doktorāts un Branku parks

Branku Pastaigu taka

Teritorijas labiekārtošana pie Džammu dīķa, Brankas
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AKTUALITĀTES OZOLNIEKU NOVADA SKOLĀS

O

zolnieku vidusskolā mācību
darbs joprojām galvenokārt
rit attālināti. Aprīlī ikvienam 9. klases skolēnam ir iespēja
pārbaudīt pamatskolā iegūtās zināšanas un prasmes valsts organizētajos diagnosticējošajos darbos.
Ozolnieku vidusskolas bērniem tie
ir trīs – latviešu valodā, svešvalodā
un matemātikā. Jauniešiem ir iespēja saprast, ko esmu iemācījies? Vai
varu piedāvātos uzdevumus veikt
patstāvīgi bez kāda palīdzības? Turam īkšķus un vēlam izdošanos!
Lai pēc iespējas veiksmīgāk sagatavotos vidusskolas noslēguma
eksāmeniem, 12. klases skolēni divas dienas nedēļā ierodas skolā uz
eksāmenu priekšmetu nodarbībām.
Kā paši jaunieši atzīst, klasesbiedru
un pedagogu kopāmācīšanās dod
spēku, atbalstu un iedrošinājumu.
Vienlaikus ar 12. klases skolēnu
sagaidīšanu skolā uzsākta skolēnu,
pedagogu un tehnisko darbinieku
iknedēļas testēšana, nododot siekalu paraugu testus.
Liels atbalsts mūsu audzēkņiem
attālināto mācību laikā ir pedagogu
piedāvātās papildu konsultācijas.
Vecāko klašu skolēni ar skolotājiem
vienojas par tikšanās laiku tiešsaistēs, bet sākumskolas skolēni ar

skolotāja uzaicinājumu vai arī pēc
vecāku lūguma uz individuālu nodarbību ierodas skolā.
Konsultācijas un atbalstu skolēniem, vecākiem un pedagogiem
attālināto mācību laikā piedāvā
arī skolas izglītības psihologs un
sociālais pedagogs, atbalstot un
uzmundrinot ikvienu, kuram tas
nepieciešams.
Šā mācību gada laikā skolā ir ieviesta jauna tradīcija – divas reizes
semestrī individuālās darba dienas,
kad skolēniem, kuri ir laikus padarījuši savus mācību darbus, tiek piešķirtas papildu brīvdienas, savukārt
tiem, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ
ir nenokārtoti parādi, tos iespējams
paveikt. Šī kārtība radījusi skolēnos
papildu motivāciju.
Paralēli mācību darbam skolēniem joprojām ir iespēja attālināti
darboties un sevi pilnveidot arī
interešu izglītībā, kas notiek gan
tiešsaistē, gan arī darbus veicot patstāvīgi. Pateicoties attālinātajām
nodarbībām, ir audzis pat pulciņu
dalībnieku skaits!
Lai uzlabotu skolēnu psihoemocionālo labsajūtu, ir atļauts klasēm
tikties āra nodarbībās, vairāku
klašu pedagogi jau ir izmantojuši
šo iespēju, un tā ir bijusi lieliska at-

kalredzēšanās, tomēr vienlaikus arī
izaicinājums, jo klase jādala divās
vai pat trīs grupās, lai nepārsniegtu 10 personu kopskaitu, tādējādi
pedagogam nodarbība jānovada
vairākkārt. Otrkārt, tā ir milzīga
atbildība, rūpējoties par savu un sanākušo jauniešu veselību.
Salgales pamatskolas skolēni, vecāki un darbinieki, baudot pavasara
iestāšanos, gatavojas mācību gada
noslēgumam, vērtējot šajā mācību
gadā sasniegto, pildot visus valstī
noteiktos diagnosticējošos darbus
3., 6., 9. klasēs. Kopš februāra vidus pedagogi vada arī individuālās
konsultācijas skolēniem. Skola ir ieviesusi veiksmīgu ieradumu – reizi
divos mēnešos pēdējā mēneša nedēļa ir atvēlēta, lai skolēni paspētu apgūt, izpildīt un iesūtīt darbus, kuru
izpilde ir iekavēta. Arī laikā no 26.
līdz 30. aprīlim ir atslodzes nedēļa,
kad nekas jauns nevienā priekšmetā netiek uzdots, bet skolēniem
ir laiks paveikt iesāktos darbus vai
apgūt kādu tematu dziļāk patstāvīgi. Piektdienas Salgales pamatskolā
ir dienas, kad notiek darbinieku
iknedēļas testēšana. Patlaban skolā
norit āra nodarbību plānošana, to
sekmīgai norisei maijā. Gaidot skolēnu atgriešanos skolā, skolas dar-

binieki veic telpu labiekārtošanas
un remontdarbus, kā arī teritorijas
uzkopšanu.
Garozas pamatskolā mācību
darbs joprojām notiek attālināti,
izņemot individuālās konsultācijas, kuras notiek klātienē, ievērojot
visus drošības pasākumus. Skolas
dzīve joprojām ir aktīva. Lai kā ir
ierobežota pasākumu norise, bet
arī tur tiek rasti dažādi risinājumi – tiešsaistēs notiek gan konkursi mācīšanās platformā “Kahoot”,
gan klases vakari. Piedalāmies arī
“Skolas somas” aktivitātēs. Pašreiz
9. klasei norit valsts diagnosticējošie darbi.
Sākot no maija, arī Teteles pamatskolā notiks āra nodarbības.
Līdz šim klātienē notiek individuālās konsultācijas skolēniem.
9. klašu skolēni sekmīgi kārto valsts
diagnosticējošos darbus, kā arī visi
9. klašu skolēni, kuri apgūst mazākumtautību izglītības programmu,
ir izvēlējušies kārtot centralizēto
eksāmenu valsts valodā. Mācību
process norit veiksmīgi, bet ļoti ceram visi satikties un mācību gadu
noslēgt klātienē.
Ozolnieku Mūzikas skolā notiek klātienes konsultācijas audzēkņiem, kuri šogad absolvē skolu.

Iestājoties pavasarim, Mūzikas
skolas audzēkņi un kolektīvi grupās līdz 10 bērniem dodas radošās
āra nodarbībās svaigā gaisā, baudot
sauli, atkalredzēšanos, kā arī prieku
muzicēt, pieskandinot pļaviņas pie
Mūzikas skolas!
Ozolnieku Sporta skolā, kļūstot
siltākam laikam, palielinās to audzēkņu skaits, kuri vēlas treniņus
pavadīt āra apstākļos, tādēļ Ozolnieku Sporta skola no daļējiem
tiešsaistes treniņiem pāriet tikai
uz ārtelpu nodarbībām grupās līdz
10 audzēkņiem, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Treniņi tiek
aizvadīti Ozolnieku vidusskolas
stadionā, futbola laukumā, airētāji
uzsākuši treniņus atklātajos ūdeņos, bet volejbolisti izmanto pludmales volejbola laukumus.
Nodarbības Salgales Mūzikas un
mākslas skolā šobrīd notiek attālināti, izņemot četrus absolventus,
kuri apmeklē klātienes konsultācijas,
lai sagatavotos skolas beigšanas pārbaudījumiem. Neskatoties uz izaicinājumiem pilno darbu attālinātajā
mācību procesā, skolotāji gatavo skolēnus konkursiem. Pieteikumi nosūtīti uz starptautiskajiem konkursiem
klavieru un akordeona spēlē.
Izglītības nodaļas informācija

ĀNES CIEMA TERITORIJA TURPINA ATTĪSTĪTIES!
2021. gads ir aizsācies ar būtiskiem Ozolnieku novada teritorijas labiekārtošanas darbiem. Starp tiem vairāki projekti tiek
īstenoti Ānes ciemā.

L

ai vasara būtu aktīva, pie
Ānes dīķa peldvietas izveidota smilšaina atpūtas zona,
kur bērniem būs iespēja rotaļāties,
bet jaunieši varēs uzspēlēt volejbolu.
Līdz šim teritorijā veikta koku un
krūmu izzāģēšana, kopumā ieguldot 10 021 eiro. Sadarbībā ar SIA
“Dreamway” un SIA “A&B būve”
veikta zemes izlīdzināšana, būvgružu izrakšana un nogādāšana uz
utilizēšanas vietu. Pēc teritorijas sakopšanas darbiem tiks veikta jaunas
taciņas posma izbūve ap dīķi, savienojot esošo taciņu ar pludmales
teritoriju. Jaunās 282 m garās un
1,5 m platās taciņas labiekārtošana
izmaksās 14 913 eiro, darbus veiks
SIA “Uzars”. Apskati shēmu Nr. 1
un uzzini, ko plānots veidot apkārt
Ānes dīķim:
Zona Nr. 1 Esošie celiņi;
Zona Nr. 2 Šogad izbūvējamais
celiņa posms 282 m;
Zona Nr. 3 Atjaunots dambja
segums pastaigām;
Zona Nr. 4 Atpūtas zona pie
peldvietas;
Zona Nr. 5 Jauna peldvieta 50 m
gar krasta līniju;
Zona Nr. 6 Plānots auto stāvlaukums pie atpūtas teritorijas;
Zona Nr. 7 Plānots atjaunot laivu nolaišanas vietu Lielupē.
Turpinot novada ielu infrastruktūras labiekārtošanas projektus, aprīlī veikti Atpūtas ielas izbūves darbi
526 m garā posmā no Progresa ielas
līdz krustojumam ar Bērzu ielu, kur

turpmāk iedzīvotāju ērtībām būs
pieejams 5,50 m plats divvirzienu
ielas posms un 2 m plats apgaismots
gājēju celiņš. Kopumā ielas izbūvē
un asfaltēšanā ieguldīti 451 206 eiro,
būvdarbu veicējs SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””.
Ņemot vērā, ka Ānes ciema
daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji
saskaras ar autostāvvietu trūkumu,
šopavasar plānots labiekārtot laukumu Celtnieku ielā 6, pie Auto ielas,
izveidojot apgaismotu auto stāvlaukumu. Tādējādi plānots no automašīnām atbrīvot daudzdzīvokļu namu
pagalmus, lai nodrošinātu operatīvā
transporta netraucētu piekļuvi pie
kāpņu telpām.
2020. gadā Celtnieku ielā 2 tika
uzsākta degradētas teritorijas sakopšana un parka teritorijas labiekārtošana. 6200 m2 plašajā teritorijā
augsne atbrīvota no dažādiem gadu
gaitā uzkrātajiem atkritumiem. Labiekārtošanas darbus veic SIA “A&B
būve”, darbu izmaksas – 5699 eiro.
Šajā pavasarī Ozolnieku novada
pašvaldība izsludināja iepirkuma
konkursu dažādu labiekārtojuma
elementu iegādei un uzstādīšanai,
lai jau šovasar parks piedzīvotu
pārmaiņas.
Apskati shēmu Nr. 2 un noskaidro – kādas atpūtas un brīvā laika
pavadīšanas zonas esam iecerējuši
izveidot Ānes parkā:
Zona Nr. 1
Mazo bērnu rotaļu zona, kas ietvers rotaļu kompleksus ar augstā-

Ānes parks
ku un zemāku slīdkalniņu, šķēršļu
joslu un rāpšanās līdzsvara elementus, kāpelēšanas sistēmu, smilšu
kasti ar nojumi, kāpelēšanas kompleksu, līdzsvara šūpoles un klasiskās šūpoles. Laukumam paredzēts
smilts segums.
Zona Nr. 2
Lielo bērnu rotaļu zona, kas ietvers rotaļu kompleksu ar rāpšanās
un kāpelēšanas elementiem un tornīšiem, rotaļu kompleksu ar slīdkalniņu un rāpšanās elementiem, līdzsvara elementus, klasiskās šūpoles,
šūpoles “Grozs” un karuseli. Laukumam paredzēts smilts segums.
Zona Nr. 3
Sporta aktivitāšu zona ietvers
barjeras lēkšanai, līdztekas un

Ānes dīķis
stiepšanās stieni, atspiešanās stieņus, šķēršļu joslu, pievilkšanās
iekārtas, vingrošanas solu. Laukumam paredzēts smilts segums.
Zona Nr. 4
Jauniešu aktivitāšu zona ietvers
āra galda tenisu, galda futbolu,
krēslus un galdu ar šaha laukuma
segumu.
Zona Nr. 5
Laukums pastaigām ar suņiem.
Jāpiebilst, ka parka teritorija tiks
aprīkota ar soliņiem un atkritumu
urnām, rūpējoties par atpūtnieku
ērtībām un vides sakopšanu. Secīgi labiekārtojuma elementu uzstādīšanai 2021. un 2022. gadā parkā
plānots veidot arī sīkšķembu seguma taciņas.

Veicot iecerētos teritorijas labiekārtošanas darbus, Ānē būs par
vēl vienu skaistu un sakoptu vietu vairāk. Kamēr teritorija tiek
iekārtota, pašvaldība ir saņēmusi ierosinājumu piešķirt parkam
īpašu un skanīgu nosaukumu. Lai
noskaidrotu piemērotākos variantus, aprīļa beigās sociālajos tīklos
tika organizēta iedzīvotāju aptauja. Iedzīvotāju iesūtītie varianti ir
apkopoti, un plānots, ka nosaukuma idejas tiks apspriestas Attīstības un tautsaimniecības komitejas
maija sēdē. Kad izvēle būs veikta,
informēsim iedzīvotājus par Ānes
parka jauno nosaukumu!
Attīstības un projektu daļa
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PAZIŅOJUMS PAR
ELEKTRONISKO IZSOLI

DETĀLPLĀNOJUMA “DĪĶMALES” ĀNĒ CENU PAGASTĀ
OZOLNIEKU NOVADĀ PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Ozolnieku novada dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Ozolnieku novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Garožkrogs” Salgales pagastā Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 54780040273, kura sastāvā ir
zemes vienība 0,654 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54780040273 un būve (dzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu 54780040273001.
Pirmās izsoles sākumcena – EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi).
Izsoles solis – EUR 800,00 (astoņi simti euro).
Nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro). Nodrošinājuma samaksa veicama Ozolnieku novada domes bankas
norēķinu kontā Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV2X, ar
atzīmi “Nekustamā īpašuma “Garožkrogs” Salgales pagastā Ozolnieku novadā izsoles
nodrošinājums”.
Maksa par dalību izsolē EUR 20,00 (divdesmit euro) vietnes administratoram saskaņā ar
elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.
Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles
norises dienas.
Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma
summas paziņojuma saņemšanas.
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek no 2021. gada 9. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2021. gada
29. aprīlim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 9. aprīlī
plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 10. maijā plkst. 13.00.
Ozolnieku novada dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Ozolnieku novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Saules
iela 18, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, kadastra Nr. 54660011402,
kura sastāvā ir zemes vienība 0,2488 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54660011374.
Pirmās izsoles sākumcena – EUR 55 000,00 (piecdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi).
Izsoles solis – EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts euro).
Nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas EUR 5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti euro). Nodrošinājuma samaksa veicama Ozolnieku novada domes
bankas norēķinu kontā Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV2X, ar
atzīmi “Nekustamā īpašuma Saules iela 18, Ozolnieki, Ozolnieku pagastā Ozolnieku novadā
izsoles nodrošinājums”.
Maksa par dalību izsolē EUR 20,00 (divdesmit euro) vietnes administratoram saskaņā ar
elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.
Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles
norises dienas.
Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma
summas paziņojuma saņemšanas.
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek no 2021. gada 9. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2021. gada
29. aprīlim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 9. aprīlī
plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 10. maijā plkst. 13.00.

Ozolnieku novada dome 2021. gada 25. martā pieņēma lēmumu Nr. 23 (protokols Nr. 8) “Par detālplānojuma “Dīķmales” Ānē Cenu pagastā Ozolnieku novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Publiskā apspriešana notiek no 19.04.2021. līdz 19.05.2021.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 6. maijā plkst. 17.00 Zoom platformā vai citā tiešsaistes
saziņas rīkā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes vienības 1,9518 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54440070166 sadale,
paredzot savrupmāju apbūvi, inženiertehniskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas. Noteikt
apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai projektētai zemes vienībai.
Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Ozolnieku novada pašvaldības Attīstības un
projektu daļā (Skolas iela 10, Ozolnieki) pašvaldības darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu un norādot vēlamo apmeklējuma laiku, izmantojot e-pasta adresi: krista.tumova@ozolnieki.lv vai tālruni 22334212.
Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ozolnieku novada pašvaldības interneta vietnē
www.ozolnieki.lv, sadaļā Pārvalde/Plānošanas dokumenti/Detālplānojumi/(https://www.ozolnieki.lv/parvalde/planosanas-dokumenti/detalplanojums), sākot no 19.04.2021. Informācija tiek publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14948.
Priekšlikumus vai iebildumus rakstiski lūdzam iesniegt līdz 19.05.2021. Ozolnieku novada pašvaldībai Stadiona
ielā 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, nosūtot tos pa pastu. Elektroniski priekšlikumi
iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: ozolnieki@ozolnieki.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas
numurs. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī, reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS) (https://geolatvija.lv/geo/tapis).

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA “DIŽOZOLIŅI”
OZOLNIEKOS OZOLNIEKU PAGASTĀ OZOLNIEKU
NOVADĀ PUBLISKO APSPRIEŠANU
Ozolnieku novada dome 2021. gada 25. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 8) “Par detālplānojuma “Dižozoliņi” Ozolnieku pagastā Ozolnieku novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Publiskā apspriešana notiek no 12.04.2021. līdz 09.05.2021.
Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2021. gada 27. aprīlī plkst. 17.00. Sanāksme tika organizēta, izmantojot
tiešsaistes sarunu rīku. Dalībai sanāksmē var pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi inese.baumane@ozolnieki.lv. Pieteikties var ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sanāksmes norises. Uz jūsu norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta saite, ar
kuras palīdzību var pieslēgties sanāksmei.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 54660011316 (2,04 ha platībā) sadali, paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras
nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un apbūves rādītājus.
Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Ozolnieku novada pašvaldības Attīstības un
projektu daļā (Skolas iela 10, Ozolnieki) pašvaldības darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ozolnieku novada pašvaldības interneta vietnē
www.ozolnieki.lv, sadaļā Pārvalde/Plānošanas dokumenti/Detālplānojumi/(https://www.ozolnieki.lv/parvalde/planosanas-dokumenti/detalplanojums), sākot no 12.04.2021. Informācija tiek publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18319.
Priekšlikumus vai iebildumus rakstiski lūdzam iesniegt līdz 09.05.2021. Ozolnieku novada pašvaldībai Stadiona
ielā 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē kancelejā. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: ozolnieki@
ozolnieki.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums,
adrese un reģistrācijas numurs. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī, reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) (https://geolatvija.lv/geo/tapis).

APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes 2021. gada 25. marta lēmumu Nr. 19 (prot. Nr. 8)
GROZĪJUMS Ozolnieku novada domes 2019. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26/2019

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2021
“Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Ozolnieku novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu un 36. panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
1. Izdarīt Ozolnieku novada pašvaldības 2019. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26/2019 “Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem
Ozolnieku novadā” šādu grozījumu:
izteikt noteikumu 24. punktu sekojošā redakcijā:
“24. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam var tikt piešķirts katram
izglītojamam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kurš
apgūst pamatizglītību, vidējo vai augstāko izglītību:
24.1. izglītojamam, kurš apgūst vispārējo pamatizglītību vai vidējo izglītību:

24.1.1. ikgadējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei 30,00 euro
vērtas dāvanu kartes veidā, kuru var izmantot, iegādājoties mācību līdzekļus konkrētā kancelejas preču veikalā, ja iesniegums
pabalsta pieprasīšanai iesniegts laikā no 1. augusta līdz 30. oktobrim;
24.1.2. ikmēneša pabalsts izglītojamā ēdināšanas pakalpojuma
segšanai 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu apmēra, kas
pēc rēķina iesniegšanas tiek pārskaitīts attiecīgās izglītības
iestādes ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam līdz mācību semestra beigām;

24.2. ikmēneša pabalsts mācību gada laikā 50,00 euro apmērā izglītojamam, kurš sekmīgi un bez neattaisnotiem kavējumiem apgūst
vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību;
24.3. ikmēneša pabalsts mācību gada laikā 75,00 euro apmērā izglītojamam līdz 24 gadu vecumam, kurš pirmo reizi sekmīgi un bez neattaisnotiem kavējumiem apgūst augstāko izglītību bakalaura vai pirmā
līmeņa profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā.
2. Grozījumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Andris Ozoliņš

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2021
“Grozījumi Ozolnieku novada domes 2019. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26/2019
“Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Ozolnieku novadā”” paskaidrojuma raksts
1.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Lai veicinātu katra bērna mācīšanos un izaugsmi atbalstošu sistēmu, tai skaitā atbalstītu sociālekonomiskajiem riskiem pakļautus bērnus un jauniešus, ir svarīgi sniegt
pašvaldības atbalstu sociāli ekonomiskiem riskiem pakļautiem bērniem un jauniešiem. Līdz ar to ir papildināti saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem
Ozolnieku novadā.

2.

Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošo noteikumu grozījumiem ir noteikts pabalsts izglītības ieguves atbalstam izglītojamiem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ne tikai izglītojamajiem,
kuri apgūst vispārējo pamatizglītību vai vidējo izglītību, bet arī ikmēneša pabalsts izglītojamajiem, kuri sekmīgi apgūst profesionālo vidējo izglītību.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

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

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumu grozījumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām

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

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta un konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Andris Ozoliņš
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OZOLNIEKU AVĪZE
2021. gada aprīlis

OZOLNIEKU NOVADA T
INFRASTRUKTŪRA
ATTĪSTĀS!

urpinot Ozolnieku novada infrastruktūras attīstību, pavasarī īstenoti vairāki ēku un teritorijas labiekārtošanas darbi. Noslēguma etapā ir Ozolnieku
Sporta skolas zāles remonts, tāpat uzsākti stadiona skrejceļu remontdarbi un
tiks veikta arī sporta spēļu laukumu izbūve. Sagaidot vasaras sezonu, īstenoti būtiski Ozolnieku ezera un Ānes dīķa peldvietu labiekārtošanas darbi, veicot nepieciešamo krūmu izzāģēšanu, zemes izlīdzināšanu un smilts uzbēršanu. Ozolnieku
Mežaparkā uzstādīts jauns vingrošanas komplekss. Veicinot to, lai Ozolnieku novads kļūtu arvien zaļāks, Salgales pagastā pie Vareļu pieminekļa iestādītas 24 jaunas liepas, kas turpmāk izdaiļos piemiņas vietu. Savukārt “Lielās talkas” ietvaros
iestādītas 3 kļavas pie Džammu dīķa, 20 trauslie vītoli un 3 nokarenie zeltzaru
vītoli Ānē pie Ānes dīķa, kā arī 5 eglītes Ozolniekos pie robežas ar Jelgavu. Pabeigti
Atpūtas ielas seguma atjaunošanas darbi Ānē – sīkāk par projektu 6. lpp.

Atpūtas ielas rekonstrukcija Ānē

Ānes dīķa peldvieta

Ozolnieku ezera peldvieta

Vingrošanas komplekss Ozolnieku Mežaparkā

Teritorijas labiekārtošanas darbi pie Vareļu pieminekļa,
Salgales pagasts

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.

Ozolnieku Sporta skolas stadiona remonts

Ozolnieku Sporta skolas zāles remonts
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Alvils Pūce
Juris Cimars
Kaspars Vekša
Laima Lilita Brakše
Zigurds Vaišļa

1939.
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