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KONTAKTINFORMĀCIJA
SAZIŅAI AR
SIA “OZOLNIEKU KSDU”

KONKURSI OZOLNIEKU
NOVADA UZŅĒMĒJIEM

OZOLNIEKU PAGASTA
ATTĪSTĪBA – SOLI PA SOLIM

VECĀKU VIEDOKLIS
PAR OZOLNIEKU NOVADA
PII DARBĪBU

Sveicam Ozolnieku novada izglītības
iestāžu absolventus, viņu vecākus un
pedagogus skaistajā izlaidumu laikā!
Ozolnieku novada pašvaldība

Pavisam drīz noslēgsies
viens no izaicinājumiem bagātākajiem mācību gadiem,
taču izlaidumu laiks ar neierastiem risinājumiem notiks
otro gadu.
Visās Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēs šogad
izlaidumi plānoti kā svētki bērniem – ārtelpās ar dažādām radošām darbnīcām un aktivitātēm. Lai
ievērotu valstī noteiktos pulcēšanās
ierobežojumus, izglītojamo vecāki
izlaidumos nepiedalās, taču būs padomāts par iespējām saglabāt kādu

īpašu ģimenisku fotomirkli no paša
notikuma – pirmsskolas izlaiduma.
27. maijā izlaiduma diena bija Salgales un Garozas pamatskolu pirmsskolas grupām. PII “Pūcīte” divu
grupiņu izglītojamie izlaidumu atzīmēja 1. jūnijā, savukārt 4. jūnijā sev
tuvumā esošajos ābeļdārzos izlaidumus svinēja trīs grupas no PII “Zīlīte” un PII “Bitīte” izlaiduma grupa.
PII “Saulīte” divas izglītojamo grupas izlaidumu atzīmēs 11. augustā.
Kā jau pēc jaukas tradīcijas,
Ozolnieku novada pašvaldība
sveiks pirmsskolas absolventus un

topošos pirmklasniekus ar īpaši novada izglītības speciālistu veidotām
“Vasaras dienu grāmatām”, kurā
bērni kopā ar savām ģimenēm varēs
atrast daudz lielisku ideju vasaras
dienu pavadīšanai.
Izlaidumi gaidāmi arī novada
mūzikas skolās – 27. maijā izlaidumu ārā svinīgā gaisotnē atzīmēja
četri absolventi Salgales Mūzikas
un mākslas skolā, savukārt 4. jūnijā Ozolnieku Mūzikas skolā svinīgā pasākumā pļaviņā pie Mūzikas
skolas izlaidumu atzīmēja desmit
izglītojamie.

Salgales pamatskolā izlaidumam
27. maijā gatavojās arī 6. klases absolventi un viņu skolotāji.
Satraukuma pilno un tomēr bez
eksāmeniem noslēgušos mācību
gadu ar izlaidumiem svaigā gaisā
noslēgs arī novada vispārizglītojošo skolu 9. klašu skolēni. 11. jūnijā izlaidums notiks Garozas pamatskolas 9. klases absolventiem.
Pārējās novada skolās – Teteles
pamatskolā, Salgales pamatskolā un Ozolnieku vidusskolā –
9. klašu izlaidumi tiks atzīmēti
12. jūnijā.

Pēc centralizēto eksāmenu noslēguma 2. jūlija pēcpusdienā izlaidumu svinēs Ozolnieku vidusskolas
12. klases absolventi un viņu skolotāji. Par izlaiduma formātu tiks
lemts, tuvojoties pasākuma laikam,
pamatojoties uz epidemioloģiskās
drošības noteikumiem un pulcēšanās ierobežojumiem.
Ozolnieku novada pašvaldības
Izglītības nodaļa pateicas un novēl
skaistus svētkus un saulainu, piedzīvojumiem bagātu vasaru gan
absolventiem, gan viņu skolotājiem
un vecākiem!
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MAIJĀ UZSĀKTA PAŠVALDĪBAS CEĻU UN
PIEFIKSĒ KONTAKTINFORMĀCIJU
SAZIŅAI AR SIA “OZOLNIEKU KSDU”! VALSTS CEĻU PRETPUTEKĻU APSTRĀDE
Lai nodrošinātu kvalitatīvu klientu apkalpošanu, uzņēmumā ir izveidota
jauna kārtība komunikācijai ar klientiem, kas paredz saziņu tikai un vienīgi
caur centrālo e-pastu un tālruņa numuru.

Š

āda sistēma garantē to, ka neviens
no iedzīvotāju iesniegtajiem jautājumiem nepaliek bez uzmanības un
reālas rīcības, kā tas mēdza būt situācijās,
kad klienti zvanīja personīgi darbiniekiem,
kuri vienlaikus ir aizņemti, pildot tiešos
pienākumus, un cilvēcīgi piemirsa vai neprecīzi piefiksēja saņemto informāciju.
Centrālajos saziņas kanālos saņemtā informācija tiek apkopota un nodota izpildei
atbildīgajiem darbiniekiem, uzraugot arī
uzdevumu izpildes procesu un termiņus.
Vienlaikus tas palīdz uzņēmumam plānot
cilvēkresursu noslodzi, izslēdzot iespēju, ka

kāds darbs paliek neizpildīts vai ka vairāki
darbinieki risina vienu un to pašu jautājumu.
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem
un piefiksēt aktuālo kontaktinformāciju:
1) tālrunis avāriju pieteikšanai sestdienās un svētdienās un pēc darba laika:
26677751, darba dienās: 63050111;
2) tālrunis uzziņām: 63050111; e-pasta
adrese info@oksdu.lv;
3) tālrunis informācijai par rēķiniem
un skaitītāju rādījumu nodošanu:
63050591.
Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību
un informācijas daļa

TURPMĀK PASTA PAKALPOJUMI
BRANKĀS TIKS NODROŠINĀTI
KLIENTA DZĪVESVIETĀ

V

alsts akciju sabiedrība “Latvijas
Pasts” informē, ka, ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu
Branku pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, kas vidēji nav pat viens pasta sūtījums
dienā, pieņemts lēmums par pasta pakalpojumu sniegšanas modeļa maiņu, lai arī
turpmāk iedzīvotāji varētu ērti saņemt
nepieciešamos pasta pakalpojumus. Novērojamās tendences arvien vairāk liecina,
ka iedzīvotāji labprāt izmanto pasta pakalpojumus savā dzīvesvietā – tas ir izdevīgi,
droši un pieejami ne tikai noteiktajā darbalaikā, tāpēc no 2021. gada 24. maija pasta
pakalpojumi Branku teritorijā iedzīvotājiem tiks nodrošināti tieši šādā veidā – tos
sniegs pastnieks pēc klienta pieprasījuma
tad, kad tas būs klientam nepieciešams.
Vienlaikus “Latvijas Pasts” apliecina,
ka arī turpmāk iedzīvotājiem tiks pilnībā

nodrošināti visi universālā pasta pakalpojuma grozā ietvertie pakalpojumi un citi
pakalpojumi, kurus sniedz “Latvijas Pasts”.
Pastnieks klienta dzīvesvietā bez maksas
nodrošinās universālā pasta pakalpojuma
sniegšanu – vēstuļkorespondences (vēstules, pastkartes, sīkpakas, bandroles) un
pasta paku sūtījumu saņemšanu un nosūtīšanu –, papildus piedāvājot arī citus pakalpojumus, kas bija pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: piemēram, pastmarku
un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu,
iemaksas un izmaksas no Pasta norēķinu
sistēmas konta u. c. pakalpojumus. Iedzīvotāji par pasta pakalpojumu turpmāko
saņemšanas kārtību tiks informēti ar speciāliem informatīvajiem materiāliem, kas
tiks izvietoti katra iedzīvotāja pastkastītē.

I

estājoties atbilstošiem laika apstākļiem, kad
grants ceļi nožūst un sākas stipra virskārtas
putēšana, nepieciešams veikt ceļu apstrādi ar
tā saukto pretputekļu materiālu. Veicamo darbu izmaksas ir augstas – atkarībā no ceļa platuma no 750 līdz 900 eiro par vienu kilometru
bez PVN par vienu atputekļošanas reizi. Līdz
ar to, plānojot darbus, ik gadu tiek sabalansētas budžeta iespējas un vajadzības, pretputekļu
apstrādes plānā iekļaujot tās ielas un ceļus, kas
atrodas blīvi apdzīvotās vietās. Lēmumu par

Ozolnieku novada pašvaldības grants ceļu un
ielu pretputekļu apstrādi pieņem Ozolnieku novada pašvaldības Ceļu fonda apsaimniekošanas
komisija, savukārt par valsts ceļiem atbild VAS
“Latvijas Valsts ceļi”.
Informējam, ka pirmā pašvaldības ceļu
apstrāde ar pretputekļu materiālu tika veikta
7. maijā, bet valsts ceļu apstrāde – 11. maijā.
Tuvākajā laikā pie atbilstošiem laika apstākļiem pašvaldība veiks atlikušo posmu atputekļošanu.

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS IELU UN CEĻU POSMI, KAS PAREDZĒTI
PRETPUTEKĻU APSTRĀDEI 2021. GADĀ
(papildināti ar 17.05.2021. Ceļu fonda apsaimniekošanas komisijas lēmumu)
Objekta nosaukums (autoceļu
posmi)
Jaunatnes iela, Ozolnieki

Posma
garums
(m)
170

Rožu iela, Ozolnieki

470

Oktobra iela, Ozolnieki

170

Lielupes iela

200

Zemgales iela, Ozolnieki

450

Vītolu iela, Ozolnieki

160

Liepu iela, Ozolnieki

190

Plēsuma iela, Ozolnieki

190

Eglaines iela, Ozolnieki

212

Avotu iela

100

Viktorijas iela, Ozolnieki

60

Druvenieku ceļš, Ozolnieki

600

Misas tilts – Glūdas

2600

Ievu iela, Cenu pag.

430

A/c Ganību ceļš – Jaunstrautiņi,
Cenu pag. (gar dārziņiem)
A/c Smēdes – Spartaka iela,
Brankas, Cenu pag. (no Branku
ciema puses – 100 m un atzars
gar 11. un 13. māju – 130 m)
A/c Misas tilts – Laicēni (gar
mājām Ataudzes)
A/c Tāles – Alejas (no viadukta
sākuma)
A/c Roņi – Vanagi – Ārijas (gar
atsevišķām viensētām)
A/c Garozas šoseja – Gāzes
sadale
A/c Klētskalniņi – Strīķeri (gar
atsevišķām viensētām)

790
230
230
150
540
180
400

VALSTS CEĻIEM PIEDEROŠO GRANTS SEGUMA IELU UN CEĻU PRETPUTEKĻU
APSTRĀDE OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ 2021. GADĀ
Objekta nosaukums (autoceļu posmi)

Posma garums (m)

V1081 Upmaļi – Cīruļi (posms gar mājām Laicēni)

397

V1081 Upmaļi – Cīruļi (posms gar mājām Klīveri)

167

V1081 Upmaļi – Cīruļi (posms gar mājām Tērces-Glūdas)

926

V1081 Upmaļi – Cīruļi (posms gar mājām Lejas Bēnūži)

100

V1081 Upmaļi – Cīruļi (posms gar mājām Guntiņas)

147

V28 Blukas – Emburga (posms gar mājām Briņķi līdz dz. pārbrauktuvei)

1200

Saimniecības daļas informācija

VAS “Latvijas Pasts”

KAD VAR PIETEIKTIES PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMAM DZĪVOJAMO
MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI?
Saņemam jautājumus no iedzīvotājiem par to – kad īsti jāpiesakās šim līdzfinansējumam, tāpēc
atgādinām, ka līdzfinansējumam var pieteikties tikai PĒC TAM, kad SIA “Ozolnieku KSDU” ir veikuši centralizēto tīklu izbūvi līdz īpašumam un īpašnieks ir veicis pieslēguma izbūvi šiem tīkliem.
Tikai tad, kad darbi ir veikti, būs iespējams pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma daļu. Aizpildot pieteikumu atbilstoši saistošo noteikumu saturam.

L

ai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība,
kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis iesniedz
Ozolnieku novada pašvaldībai
adresētu iesniegumu. Lai atvieglotu iesniegšanu, mājaslapas sadaļā
“E-pakalpojumi” pieejamas iesnieguma veidlapas.
Saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem: iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā,
– bet ne vairāk kā 60,00 eiro par
viena kanalizācijas tīkla metra izbūvi (tajā skaitā 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 ska-

taku izbūve un izpildmērījums;
– 30,00 eiro par viena kanalizācijas tīkla metra izbūvi (tajā skaitā
skatakas) un 50% apmērā izpildmērījuma izmaksas, bet kopā ne
vairāk kā 500,00 eiro, 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).
Šajā gadījumā līdzfinansējumu ir
iespējams saņemt tikai pēc tam, kad
pieslēguma izbūve ir pabeigta un izbūvētā pieslēguma izpildmērījums
ir ievietots topogrāfiskās informācijas datubāzē. Papildus ir jābūt
noslēgtam līgumam ar pašvaldības
SIA “Ozolnieku KSDU” par centralizētās kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu. Un iesniegumam ir jā-

pievieno būvdarbu vai būvmateriālu un izpildmērījuma izmaksu veikšanas apliecinošus dokumentus.
Pašvaldības līdzfinansējumu
100% apmērā pieslēguma izbūves
un tā izpildmērījuma izmaksu
segšanai var saņemt fiziskas personas, ja:
• iesniedzējs vai viņa bērns ir
persona ar I invaliditātes grupu, ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamajā īpašumā;
• iesniedzējs ir persona vai ģimene ar trūcīgas personas statusu,
ja statuss ir spēkā iesnieguma
iesniegšanas brīdī un ja iesniedzējs (ģimene) ir deklarēts un
faktiski dzīvo nekustamajā
īpašumā;
• iesniedzējs ir persona vai ģimene ar maznodrošinātas
personas statusu, ja statuss ir
spēkā iesnieguma iesniegšanas
brīdī un iesniedzējs (ģimene)

ir deklarēts un faktiski dzīvo
nekustamajā īpašumā;
• 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.
Šajos gadījumos, ja nepieciešams,
iesniedzējs iesniegumam pievieno
dokumentu kopijas, kas apliecina
iesniedzēja vai ģimenes atbilstību
kādai no iepriekšminētajām kategorijām, un pēc iesnieguma izskatīšanas komisija pieņem lēmumu par
visu ar pieslēguma izveidi saistīto
darbu nodošanu SIA “Ozolnieku
KSDU” un pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts SIA “Ozolnieku
KSDU”, par to slēdzot atsevišķu līgumu ar pieteikuma iesniedzēju.
Jāņem vērā, ka visos gadījumos
līdzfinansējums netiek piešķirts teritorijas labiekārtošanas darbiem,
t. sk. esošo krājtvertņu demontāžas darbiem. Saņemot iedzīvotāju
iesniegumus un pievienotos doku-

mentus, to atbilstību noteikumu
prasībām mēneša laikā izvērtēs ar
Ozolnieku novada izpilddirektora
rīkojumu izveidota komisija, un
lēmums rakstveidā tiks paziņots iesniedzējam.
Detalizēti ar Ozolnieku novada
domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 20/2020 aicinām iepazīties mājaslapā www.ozolnieki.lv, sadaļā
“Saistošie noteikumi”. Jautājumos
par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību aicinām sazināties
ar Attīstības un projektu daļas vadītājas vietnieci ES projektu jautājumos Antru Pošeiku, tālr. 20042150,
e-pasts: antra.poseika@ozolnieki.lv.
Ozolnieku novada pašvaldībai
adresētos iesniegumus līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai aicinām iesniegt
Ozolnieku novada pašvaldībā Stadiona ielā 10 Ozolniekos – ievietojot
pastkastē pie ēkas ieejas durvīm –
vai elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.
Attīstības un projektu daļas
informācija
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OZOLNIEKU NOVADA JAUNIE
UZŅĒMĒJI VAR PIEDALĪTIES
KONKURSĀ “ESI UZŅĒMĒJS
JELGAVAS NOVADĀ”
28. aprīļa domes sēdē Jelgavas novada dome atbalstīja ieceri
par ikgadējā pašvaldības finansētā biznesa ideju konkursa “Esi
uzņēmējs Jelgavas novadā 2021” īstenošanu. Kopējais konkursa finansējums ir 10 000 eiro ar iespēju uzvarēt diviem labākajiem. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš izsludināts
no 30. aprīļa līdz 2. augustam.

K

onkursā, kā ierasts, aicināti
sasparoties un pieteikties Jelgavas novada esošās teritorijas
uzņēmēji, bet, ņemot vērā, ka jaunveidojamais Jelgavas novads šovasar
apvienos Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldības, tad šogad
konkursam aicināti piedalīties arī
Ozolnieku novada topošie uzņēmēji
un biznesa ideju autori, kam biznesa
plāns ir pašā sākuma stadijā.
Kopējais konkursa finansējums
šogad ir 10 000 eiro un nolikums
paredz atbalstīt divus pretendentus, katram piešķirot 5000 eiro.
Piesakoties konkursā kā jaunajam uzņēmumam, kam ne-

pieciešams pašvaldības atbalsts
attīstības uzrāvienam, uzņēmumam jābūt reģistrētam Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā
ne ilgāk kā 36 mēnešus – tā var būt
arī fiziska persona, kas gatava uzsākt uzņēmējdarbību Jelgavas un
Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā.
Konkurss norisināsies divās
kārtās. Konkursa pirmajā kārtā
pretendentiem būs nepieciešams
aizpildīt un iesūtīt pieteikumu un
savu ideju aprakstu, pēc tam tos
izvērtēs ekspertu žūrija, atlasot
konkursa iecerei un nolikumam
atbilstošāko ideju autorus, kas tiks

aicināti piedalīties otrajā kārtā, jau
klātienē prezentējot savu uzņēmējdarbības attīstības ieceri.
Lai piedalītos konkursā, laika
posmā no 2021. gada 30. aprīļa
līdz 2021. gada 2. augustam biznesa idejas autoram vai uzņēmējdarbības pārstāvim jāaizpilda
konkursa pieteikuma veidlapa un
kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem (aizpildītu biznesa idejas
apraksta veidlapu – ne garāku par
piecām lapām, pretendenta CV un,
ja iesniedzējs ir juridiska persona,
tad komercsabiedrības reģistrācijas apliecības kopiju) jāiesūta pa
pastu vai jāiesniedz personīgi abu
pašvaldību centrālajās administrācijas ēkās (Jelgavā, Pasta ielā 37,
un Ozolniekos, Stadiona ielā 10).
Viens pretendents drīkst pieteikt tikai vienu ideju.
Vairāk lasi www.jelgavasnovads.lv.

VEIKS VALSTS NOZĪMES
ŪDENSNOTEKAS “IECAVA”
ATJAUNOŠANU

Saskaņā ar Meliorācijas likuma 19. pantu valsts meliorācijas
sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ).

L

ai nodrošinātu valsts nozīmes ūdensnotekas “Iecava”, meliorācijas kadastra
Nr. 384:01, Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā netraucētu darbību, ZMNĪ
paredzējusi veikt ūdensnotekas
atjaunošanu pik. 13/70-197/90.
Lai realizētu ieceri, paredzēts
novākt apaugumu ūdensnotekas
nogāzēs. Būvdarbus plānots uzsākt 2021. gada jūnijā un pabeigt
2022. gada novembrī.
Saskaņā ar Ozolnieku novada teritorijas plānojuma 2019.–2033. gadam noteikumiem “Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajos zemesgabalos – Oleji,
kadastra Nr. 54440010059, tiks novākts apaugums ūdensnotekas nogāzēs un gultnē; Pārupe, kadastra
Nr. 54440050377, tiks novākts apaugums ūdensnotekas nogāzēs un
gultnē, izraktā grunts tiks izlīdzināta līdz 10 metru tālu no ūdensnotekas “Iecava” krotes. Ausekļa
iela, kadastra Nr. 54440050467,
tiks novākts apaugums ūdensnotekas nogāzēs un gultnē. Iecavas iela,
kadastra Nr. 54440050468, tiks

novākts apaugums ūdensnotekas
nogāzēs un gultnē. Zemdaru ceļš,
kadastra Nr. 54780010137, tiks novākts apaugums ūdensnotekas nogāzēs un gultnē. Smēdes-Spartaka
iela, kadastra Nr. 54440050480;
54440050478, tiks novākts apaugums ūdensnotekas nogāzēs
un gultnē. Branku ūdenstorņi,
kadastra Nr. 54440050585, tiks
novākts apaugums ūdensnotekas nogāzēs un gultnē. Īpašumā
ar kadastra Nr. 54440080296;
54780040494 tiks novākts apaugums ūdensnotekas nogāzēs
un gultnē, izraktā grunts tiks izlīdzināta līdz 10 metru tālu no
ūdensnotekas “Iecava” krotes.
Pārceltuves laukums, kadastra
Nr. 54660010767, tiks novākts
apaugums ūdensnotekas nogāzēs un gultnē. Tirgoņi, kadastra
Nr. 54660010769, tiks novākts apaugums ūdensnotekas nogāzēs un
gultnē. Eglaines iela 17, kadastra
Nr. 54660010791; 54660010980,
tiks novākts apaugums ūdensnotekas nogāzēs un gultnē, izraktā grunts tiks izlīdzināta līdz
40 metru tālu no ūdensnotekas
“Iecava” krotes. Iecavas krastma-

la, kadastra Nr. 54660011034, tiks
novākts apaugums ūdensnotekas
nogāzēs un gultnē. Jelgavas iela,
kadastra Nr. 54660011215, tiks
novākts apaugums ūdensnotekas
nogāzēs un gultnē. Annas-Mallītes, kadastra Nr. 54780020040, tiks
novākts apaugums ūdensnotekas
nogāzēs un gultnē, izraktā grunts
tiks izlīdzināta līdz 10 metru tālu
no ūdensnotekas “Iecava” krotes.
Iecavas upes polderis, kadastra
Nr. 54780020162; 54780040290,
tiks novākts apaugums ūdensnotekas nogāzēs un gultnē. Rasas
iela, kadastra Nr. 54440050775;
54440050774, tiks novākts apaugums
ūdensnotekas
nogāzēs un gultnē. Iecava, kadastra
Nr. 54440010053; 54440020128;
54440050395;
54440050493;
54440050494;
54440050495;
54440050761;
54440080162;
54660010720;
54780020189;
54780020191; 54780040487, tiks
novākts apaugums ūdensnotekas
nogāzēs un gultnē. Misa, kadastra
Nr. 54440020152, tiks novākts apaugums ūdensnotekas nogāzēs un
gultnē. Plānoto darbu veikšanas
laikā iespējama tehnikas pārvietošanās ūdensnotekas aizsargjoslā.
Informāciju sagatavoja Valsts
SIA “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona
meliorācijas nodaļa

3

KONKURSĀ “JELGAVAS
NOVADA UZŅĒMĒJU GADA
BALVA 2021” ŠOGAD AICINA
PIETEIKT ARĪ OZOLNIEKU
NOVADA UZŅĒMUMUS
Jelgavas novada pašvaldības organizētajam konkursam
“Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva” šogad apritēs desmit gadu. Apaļais jubilejas gads konkursa nolikumā iezīmējas ar jaunām vēsmām – šogad žūrijas komisija aicina konkursam pieteikt ne vien Jelgavas novada uzņēmumus, bet
arī Ozolnieku novadā reģistrētus vai strādājošus uzņēmumus. Lēmumu Jelgavas novada domes deputāti apstiprināja
28. aprīļa domes sēdē, balstoties uz faktu, ka jaunveidojamais Jelgavas novads šovasar apvienos Jelgavas novada un
Ozolnieku novada pašvaldības.

J

elgavas novada uzņēmējdarbības balva ik gadu tiek piešķirta radošiem, novatoriskiem, ilgtspējīgiem uzņēmumiem,
šogad dalībniekus var pieteikt
sešās dažādās nominācijās: “Gada
lauksaimnieks”, “Gada ražotājs”,
“Gada jaunais uzņēmējs”, “Gada
ģimenes uzņēmums”, “Gada uzņēmīgākais uzņēmējs” un “Gada
inovatīvākais uzņēmums”.
Jelgavas un Ozolnieku novada uzņēmēji, iedzīvotāji un pagastu pārvaldes savus kandidātus var izvirzīt
no 5. maija līdz 2. jūlijam. Kandida-

tūras izvirzāmas, iesniedzot vienotu
pieteikuma formu elektroniski (pieejama Jelgavas novada pašvaldības
mājaslapā), kā arī iespējams pieteikuma formu lejuplādēt, aizpildīt un
iesniegt klātienē kādā no tuvākajām
pagastu pārvaldēm un abu pašvaldību centrālajās administrācijas
ēkās (Jelgavā, Pasta ielā 37, un Ozolniekos, Stadiona ielā 10).
Konkursa uzvarētāji visās nominācijās tiks godināti svinīgā
ceremonijā 2021. gada septembra
mēnesī.
Vairāk lasi www.jelgavasnovads.lv.

VEIKS TOPOGRĀFISKO
KARŠU SAGATAVOŠANU
OZOLNIEKU NOVADA
TERITORIJAI
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības
ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas
saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 384 “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās
informācijas pamatdatus, tajā skaitā ģeotelpisko informāciju,
kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs
mērogu rindas 1:250 000 – 1:2000 ietvaros.

A

ģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietvaros laika
periodā no 2021. gada maija
līdz decembrim veiks topogrāfisko
karšu mērogā 1:10 000 sagatavošanu Ozolnieku novada teritorijai,
tas nozīmē – veiks teritorijas apsekošanu dabā. Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma
īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai
lietotājs neierobežo ģeodēzisko un
kartogrāfisko darbu veikšanu savā
īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā
teritorijā. Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka
apsekošanu veic kartogrāfu grupa
divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus uzdevumus:
1. Pārbauda kartes lapas satura
pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū.
2. Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri sa-

redzami ortofotokartē vai
parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas, tos vizuāli apskatot vai uzmērot. Objektu
un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti,
tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem.
3. Precizē situāciju apvidū par
neskaidrajām vietām un objektiem.
4. Nepieciešamības gadījumā
veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots
bezpilota gaisa kuģis – drons).
Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt.
Lauka apsekošanas darbi var
skart jebkuru vietu novada teritorijā. Sīkāka informācija par aģentūru
atrodama interneta vietnēs www.
lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv.
Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra
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OZOLNIEKU CIEMA ATTĪS
Ozolnieku pagasts ir teritorijas ziņā mazākais no trīs novada pagastiem, kas aizņem vien 788 ha
jeb 2,8% no novada teritorijas, toties apdzīvotības līmenis te vērojams visblīvākais – 4436 iedzīvotāji jeb 43,7% no novada kopējā iedzīvotāju skaita (dati uz 26.05.2021.). Iedzīvotāju skaita stabilu pieaugumu veicina gan teritorijas izdevīgā lokācija, gan pieejamo pakalpojumu klāsts, gan
sakārtotā dzīves vide. Lai arī ciema teritorija ir blīvi apbūvēta, tomēr šeit pieejamas plašas iespējas iedzīvotāju rekreācijai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai – Ozolnieku Mežaparks ar pastaigu takām un izgaismotu slēpošanas trasi, Bulderberga kalns, Veselības taka, Ozolnieku ezera
teritorija, Ozolnieku Sporta skolas un vidusskolas sporta laukumi, rotaļu un volejbola laukumi
daudzdzīvokļu māju pagalmos, tās ir tikai dažas no Ozolnieku pagasta sniegtajām iespējām.

Sociālās aprūpes centrs “Zemgale”, kur uzturas 229 seniori

PII “Zīlīte”, ko apmeklē
172 audzēkņi

PII “Zīlīte” filiāle, ko apmeklē
19 audzēkņi

PII “Zīlīte” filiāle, ko apmeklē 80 audzēkņi

PII “Pūcīte”, ko apmeklē 114 audzēkņi

Ozolnieku novads ir zaļš un mežiem bagāts novads, tāpēc pašvaldībai ir svarīgi, lai dabas klātbūtni
savās ikdienas gaitās varētu sajust
ikviens Ozolnieku iedzīvotājs, dodoties pastaigās pa sakoptu, uzturētu un dabisku Mežaparku. Lai
īstenotu šo ieceri, 2018. gadā pašvaldība savā īpašumā ieguva meža
teritoriju ciema centrā 64 ha platībā
Ozolnieku Mežaparka izveidei, kur
ik gadu tiek veikti labiekārtošanas
darbi – atbilstoši arborista un mežziņu ieteikumiem tiek kopti koki un
krūmi, izveidotas pastaigu takas, tostarp arī īpaša taka pastaigām ar suņiem, uzstādītas informācijas zīmes
un stendi, novietotas atkritumu urnas, motivējot cilvēkus mainīt ieradumus un sakopt aiz sevis. Šā gada
sākumā Ozolnieku Mežaparkā uzstādīts vingrošanas rīku komplekss
24 110,54 eiro vērtībā. Par 9000 eiro
veikta arī līdzās Mežaparkam esošā
Bulderberga kalna teritorijas labiekārtošana, kalna virsmu uzbēršana
un līdzināšana, lai iedzīvotāji varētu
baudīt ziemas priekus tepat, novada teritorijā. Līdzās kalnam izveidots auto stāvlaukums, ko lieto gan
kalna, gan Ozolnieku Mežaparka
apmeklētāji. Ozolnieku Mežaparka
un kalna teritoriju labiekārtošana
turpināsies arī 2021. gadā.
Lai uzturētu un iekoptu tik lielu
meža teritoriju, tāpat lai veicinātu visa ciema teritorijas izaugsmi,
pašvaldība paredz finanšu līdzekļus
gan savā budžetā, gan meklē iespējas projektu īstenošanai piesaistīt ES
fondu finansējumu. Tā 2017. gadā
tika pabeigts Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansēts projekts uzņēmējdarbības atbalstam,
rekonstruējot Kopielu un Saules
ielu, kur projekta kopējās izmaksas

veidoja 366 778,00 eiro. Ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu,
īstenojot LEADER programmas
projektus, tika izbūvēts apgaismojums Ozolnieku Mežaparka slēpošanas trasē, kur projekta kopējās izmaksas bija 55 323,00 eiro, Veselības
takas labiekārtošanas projekta izmaksas – 15 972 eiro, savukārt Jāņu
pļavas teritorijā un gar Spartaka ielu
veiktajos labiekārtošanas darbos
ieguldīti 23 911,56 eiro. Jāpiebilst,
ka arī 2019. gadā LEADER projekta
ietvaros tika izveidota vingrošanas
rīku un rotaļu zona Veselības takā,
projekta izmaksas – 36 658,50 eiro.
Nozīmīgi ieguldījumi tiek veikti
arī ciema ielu un ceļu uzturēšanā
un atjaunošanā, kā arī kvalitatīvu
komunālo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem. 2018. gadā
veikta centralizēta ūdensvada
atzara izbūve līdz Aizupēm, projekta izmaksas 85 179 eiro, tāpat
2020. gadā Aizupēs, Vidus ielā,
tika atjaunots asfalta segums, izmaksas – 33 069,30 eiro. Savukārt
2019. gadā, lai veicinātu energoefektivitāti Ozolnieku centralizētajā siltumapgādes pārvades un
sadales sistēmā, piesaistot Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu,
tika veikti maģistrālo siltumapgādes inženiertīklu pārbūves darbi
425 m garumā, projekta kopējās
izmaksas – 282 657,21 eiro. Vairāki teritoriju labiekārtošanas darbi
veikti 2020. gadā – pabeigta apgaismojuma izbūve Rīgas ielā, izmaksas 62 994,29 eiro, Veselības takā
izveidota Baskāju taka un uzstādīti
atpūtas tīkli 2844,53 eiro vērtībā,
Ozolnieku ezera teritorijā izzāģēti
krūmi, uzstādītas jaunas rotaļu iekārtas par 13 456,16 eiro.

Turpinot ciema infrastruktūras sakārtošanu, 2021. gadā paredzēts uzsākt jaunus Ozolnieku
ciema teritorijas labiekārtošanas
darbus. Apjomīgākie ieguldījumi
līdz 2023. gada vasarai plānoti KF
līdzfinansētā ūdenssaimniecības
projekta īstenošanai, kura ietvaros Ozolnieku ciema teritorijā tiks
veikti vērienīgi ūdensapgādes un
sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves
darbi vairāk nekā 6 km garumā,
nodrošinot pieslēgumus tīkliem
vairāk nekā 200 mājsaimniecībām.
Būtiski, ka tīklu izbūves 21 ielā tiks
veikti arī ielu seguma pārbūves
darbi, atjaunojot gadu gaitā nolietojušos asfaltbetona segumu. Kopējās projekta izmaksas plānotas
6 486 156,74 eiro apmērā.
Izglītība ir viena no Ozolnieku novada pašvaldības prioritātēm, kam ik gadu tiek paredzēta
ievērojama pašvaldības budžeta
līdzekļu summa. Papildus atalgojuma un materiāltehniskās bāzes
nodrošināšanai tiek veikti ēku un
skolām piederošo sporta laukumu
remontdarbi un inventāra atjaunošana. PII “Zīlīte” 2017. gadā un
2020. gadā tika atjaunoti un papildināti spēļu laukumi 66 090,00 eiro
vērtībā, 2019. gadā – izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma par
19 216,57 eiro. Savukārt 2020. gadā
tika pārbūvētas pasta nodaļas telpas
Stadiona ielā 10, tādējādi nodrošinot pirmsskolas izglītības iespējas
vēl 20 PII “Zīlīte” audzēkņiem.
2020. gadā tika uzsākta arī telpu Rīgas ielā 29 pielāgošana PII vajadzībām. Bibliotēkas ēkā, vienlaikus arī
bijušajās doktorāta, Sociālā dienesta
un Jauniešu centra telpās, šā gada
februārī durvis vēra PII “Pūcīte”
filiāle, nodrošinot vietu pirmssko-

Ozolnieku Sporta skolas stadions

PII “Pūcīte” filiāle, ko apmeklē 88 audzēkņi

Ozolnieku Sporta skola, kur mācās 244 izglītojamie

Ozolnieku vidusskolas stadions

Ozolnieku vidusskola, kur mācās 656 skolēni
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STĪBA – SOLI PA SOLIM
lā vēl 88 mazajiem novadniekiem.
Kopsummā divu filiāļu iekārtošanā
ieguldīti 313 285 eiro.
Arī Ozolnieku vidusskola piedzīvo nozīmīgus uzlabojumus – bez
ikgadējiem telpu remontiem būtiski ieguldījumi veikti teritorijas
labiekārtošanā – 2018. gadā skolas
priekšā tika veikta stāvlaukuma
atjaunošana 20 192 eiro vērtībā, savukārt 2020. gadā veikti Ozolnieku
vidusskolas stadiona pārbūves darbi, izveidojot 3 pludmales volejbola
laukumus, ierīkojot basketbola un
florbola laukumus, – projekta kopējās izmaksas 142 891,88 eiro.
2018. gadā uzsākta vēl kāda sen
lolota sapņa īstenošana – uz iepriekšējā Ozolnieku Sporta centra
bāzes izveidota Ozolnieku Sporta skola, tādējādi veicinot novada
jauniešu sportisko sagatavotību.
Līdz ar to veikti un arī šogad turpinās ieguldījumi Sporta skolas
infrastruktūras uzlabošanā –
2020. gadā uzsākts remonts skolas
ēkā, atbilstoši mūsdienu prasībām
tiek labiekārtota lielā sporta zāle,
tribīnes un telpas 2. stāvā, kopējās
izmaksas – 209 253,51 eiro. Redzamas pārmaiņas piedzīvo arī Sporta
skolas stadions – 2020. gadā veikta
nokalpojušo tribīņu demontāža,
demontēts vecais un uzstādīts jauns
žogs, kura izbūve tiks pabeigta stadiona sporta spēļu laukumu izbūves
procesā, – izmaksas 20 583,40 eiro,
uzsākta un 2021. gadā turpinās stadiona novecojušo skrejceļu seguma
nomaiņa un vieglatlētikas sektora atjaunošana, kopējās izmaksas
plānotas 280 712,67 eiro. Šobrīd
Ozolnieku Sporta skola nodrošina
treniņus vieglatlētikā, volejbolā,
futbolā, florbolā un airēšanas slalomā – profesionālās ievirzes izglītības
programmas apgūst 244 izglītojamie un 146 izglītojamie apgūst
Sporta skolas piedāvātās interešu
izglītības programmas.
Jau 2014. gadā tika uzsākta un
secīgi 2020. gadā noslēgta Sociālā
aprūpes centra “Zemgale” ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas
darbu 4., noslēdzošā, kārta, kuras
ietvaros ēkā uzstādīta arī moderna

ventilācijas iekārta ar gaisa dzesēšanas sistēmu, zibens aizsardzības
sistēma, kā arī ikdienas darbu ērtībām ēkā uzstādīts moderns lifts,
kur var pārvadāt gulošus pacientus. Projekta kopējās izmaksas –
740 360,25 eiro.
Plānojot 2021. gada darbus, tiks
noslēgta virkne uzsākto projektu, kā arī īstenotas jaunas ieceres.
Starp tām – Upes ielas pārbūve un
Iecavas krastmalas izbūve no apļa
līdz Rīgas ielai 29, gājēju tiltiņa
pāri Iecavas upei aiz Ozolnieku vidusskolas atjaunošana, Ozolnieku
Sporta skolas telpu remontdarbi
un stadiona labiekārtošana. Kā ik
gadu norisināsies izglītības iestāžu
remontdarbi un tiks papildināta iestāžu materiāltehniskā bāze.
Ozolnieku Mežaparkā tiks izbūvēta pump track jeb asfaltēta trase,
kas paredzēta skrituļotājiem, skeiteriem un velosipēdistiem, kā arī
6 gājēju laipas. Bērnu kvalitatīvai
brīvā laika pavadīšanai tiks izveidoti jauni un papildināti esošie rotaļlaukumi – jauns laukums taps
pie PII “Pūcīte” filiāles līdzās Rīgas
ielai 29, savukārt papildināti tiks
laukumi – Aizupes masīvā, Skolas
ielā 11/13 un pie Ozolnieku ezera.
Tāpat jauni rotaļu elementi tiks
uzstādīti pie vairākām pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēm:
Ozolnieku ciemā – PII “Pūcīte”
Stadiona ielā 2, PII “Zīlīte” filiālē Jelgavas ielā 35 un PII “Zīlīte”
Meliorācijas ielā 10. Tiks uzsākta
arī vairāku nozīmīgu būvprojektu
izstrāde, starp tiem: projektēšana
centralizēto ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanai Aizupē un energoefektivitātes paaugstināšanai Sporta skolas ēkā, kā
arī PII “Pūcīte” filiālē Rīgas ielā 29.
Dažādi teritorijas labiekārtošanas
darbi turpināsies arī pie Ozolnieku ezera, Bulderberga kalna un
Ozolnieku Mežaparkā, kā arī tiks
veikta ciema teritorijas ikdienas
uzturēšana, pļaujot zāli, veidojot
apstādījumus un gādājot par kārtību, lai Ozolnieku novads kļūtu
cilvēkiem aizvien ērtāks un iespējām bagātāks.

Ozolnieku Tautas nams; Ozolnieku Mūzikas
skola, kur mācās 100 izglītojamie
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Jāņu pļava; Spartaka ielas gājēju ceļa izbūve ar apgaismojumu

Atjaunots asfalta segums Saules ielā, Kopielā un
Rīgas ielā, Aizupēs

Labiekārtotā Ozolnieku ezera apkārtne un paplašinātais
automašīnu stāvlaukums pie dzelzceļa stacijas “Ozolnieki”

Ozolnieku rotācijas aplis

Izbūvēts apgaismojums un rekonstruēts gājēju ceļš
gar Rīgas ielu
Volejbola laukums Parka ielā

Informācijas stendi pie Ozolnieku Mežaparka

Vingrošanas rīki Ozolnieku Mežaparkā

Ozolnieku Mežaparks, Bulderberga kalns, Veselības taka
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PIRMSSKOLAS AUDZĒKŅU VECĀKU APTAUJA –
REZULTĀTI UN SECINĀJUMI
2021. gada aprīlī visās Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs norisinājās audzēkņu vecāku aptauja ar platformas Edurio starpniecību, lai noskaidrotu gan vispārējo apmierinātību ar pirmsskolas pakalpojuma piedāvājumu, gan pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu rezultātā radušos situāciju bērnudārzos. Kopā aptaujā piedalījās 439 bērnu vecāki,
kas ir 54% no visu pirmsskolu izglītojamo vecāku skaita, kas ļauj iegūtos
rezultātus uzskatīt par vērtīgiem datiem, uz kā pamata izdarīt secinājumus
un plānot tālāko rīcību.
Aptaujā tika noskaidrotas vecāku domas
kopā 23 jautājumos, lūdzot sniegt viedokli, atsauksmes un pieredzi tēmās par informācijas
apmaiņu ar iestādi, par dienas režīmu un higiēnas prasībām, ko realizē bērnudārzs, kā arī
par atbalsta personāla pieejamību u. c. Priecājamies, ka vecāku vispārējā apmierinātība
ar saņemto pirmsskolas izglītības pakalpojumu Ozolnieku novadā mērāma kā 4,8 (no
5), kas nozīmē augstu uzticību un atzinību.
Citi visaugstāk novērtētie rādītāji: laicīga un
saprotama komunikācija par organizatoriskiem ikdienas jautājumiem bērnudārzā (4,6);
apmierinātība ar to, kā bērnudārzs veic bērna
vispusīgu attīstību (4,7); apmierinātība ar bērnudārza piedāvāto dienas režīmu (4,8).
Par ļoti vērtīgiem datiem uzskatām vecāku
izrādīto vēlmi pēc biežākas individuālas sarunas ar pedagogiem par sava bērna gaitām
pirmsskolā – tas iet roku rokā ar to, ka vecāki
biežāk gribētu saņemt bildes grupiņu WhatsApp čatos, atspoguļojot bērnu ikdienu. Šajā
mācību gadā šāda veida saziņai ir īpaši liela
nozīmē, jo vecākiem retāk nekā iepriekš ir
iespēja tikt pie pedagoga uz klātienes sarunu.
Viena no tēzēm, ko apstiprināja veiktā aptauja, ir par to, ka Ozolnieku novadā ir vērā
ņemams skaits tādu ģimeņu, kas saviem 5
līdz 7 gadus vecajiem bērniem gribētu iespēju negulēt diendusu. Mazāko bērnu grupiņās

šāda vēlme neparādās, un arī neuzskatām to
par iespējamu īstenot, ņemot vērā fizisku nepieciešamību 1,5 līdz 4 gadus veciem bērniem
dienas laikā atpūsties miegā. Taču pasaules
prakse un arī jaunākie zinātniskie pētījumi,
un miega ekspertu paustais parāda, ka arvien
biežāk bērniem, sākot no aptuveni 5 gadu vecuma, diendusas gulēšana nav uzskatāma par
fizisku nepieciešamību, jo bērna smadzenes
un ķermenis ir nobriedis tik tālu, ka tam pietiek ar aptuveni 11 stundu miegu diennaktī,
ko daudzās ģimenēs bērni noguļ nakts laikā.
Kopā 162 vecāku atbildēs ir izteikta vēlme nodrošināt bērnam (5–7 g. v.) iespēju izvēlēties
negulēt diendusu, ko, kā noskaidrojām, apspriežoties ar pirmsskolu vadītājiem, vairākās
grupiņās piedāvā jau līdz šim, un vēl vairākās
šāda prakse tiks realizēta no nākamā mācību gada. Tiem vecākiem, kuriem šāda izvēle
nav aktuāla, nav pamata satraukumam par
to, ka viņu bērnu miegs varētu tikt traucēts,
jo t. s. negulētāji atpūtīsies atsevišķās katras
iestādes telpās.
Izsakām pateicību visiem vecākiem par
aptaujai veltīto laiku un sniegtajām atbildēm.
Neskaitāmi daudzos komentāros parādās gan
uzslavas un augsts novērtējums iestādes un
pedagogu darbam, gan vērtīgi priekšlikumi
turpmākai katras iestādes attīstībai. Dati ir
prezentēti ikmēneša vadītāju sanāksmē, no-

doti katras iestādes vadītājam, tiks analizēti
arī katras iestādes kontekstā, un tiks izskatītas
iespējas dažādus uz attīstību vērstus risinājumus ieviest jau šajā gadā. Plānots, ka Izglītības
nodaļa iniciē un uzrauga pārmaiņu ieviešanu
un labās prakses nostiprināšanu katras iestādes vadītāja darbā. Ja vecākiem rodas vēl
kādi jautājumi, idejas un komentāri, atgādinām vēlamo kārtību, kādā par to komunicēt:

par sava bērna grupiņas un ikdienas jautājumiem runāt ar pedagogu; par jautājumiem un
priekšlikumiem saistībā ar iestādes mēroga
jautājumiem vērsties pie bērnudārza vadītāja; pašvaldības mēroga jautājumus esat laipni
aicināti uzdot un risināt saziņā ar Izglītības
nodaļu pa e-pastu izglitibas.nod@ozolnieki.lv
vai zvanot pa tālruni 29539159.
Sagatavoja Izglītības nodaļa

AUTO-FOTO ORIENTĒŠANĀS
PROJEKTS “STIPRS ES –
PIEDZĪVOJUMS
STIPRS NOVADS” ĻĀVA KĻŪT “ĢIMENES DIENA 2021”
STIPRĀKIEM UN ZINOŠĀKIEM!
No 2021. gada 24. februāra līdz 19. maijam
Ozolnieku novada pašvaldība veiksmīgi realizēja projektu “STIPRS ES – STIPRS NOVADS”,
kurā ZOOM tiešsaistēs bija iespēja ņemt dalību
kopumā 11 nodarbībās. Katrā no nodarbībām
tika skartas atsevišķas aktuālas fizisko aktivitāšu
un mentālo problēmu sfēras, sākot ar fizioterapiju, pareizas elpošanas veidošanu, pamata sporta
veidu apguvi, piemēram, skriešana, nūjošana, riteņbraukšana un peldēšana, kā arī šis lekciju cikls
iekļāva sevī vairākas nodarbības par mentālo veselību un tās uzlabošanu.
Kopumā nodarbību ciklu tiešsaistē apmeklēja
vairāk nekā 200 iedzīvotāju, un tā mērķis bija vei-

cināt iedzīvotāju izpratni par veselīgu dzīvesveidu
un atbalstīt fizisku aktivitāšu uzsākšanu dažādās
disciplīnās.
Ņemot vērā atsaucību un pieprasījumu, lielākā
daļa nodarbību būs pieejamas Ozolnieku novada
mājaslapā un Facebook kontā veselu mēnesi, sākot no 26. maija.
Nodarbības tika realizētas projekta “Slimību
profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/066)
ietvaros, kā arī daļēji no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Paldies visiem, kas piedalījās!
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas informācija

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA APLIECINĀJUMA
PASNIEGŠANAS PASĀKUMS

P

iektdien, 22. maija pēcpusdienā, norisinājās ikgadējais brīvprātīgā darba
apliecinājuma pasniegšanas pasākums
“Malacis 2020”, kurā tika apbalvoti 19 jaunieši no Ozolnieku novada. Šie jaunieši pagājušā
gada laikā bija veltījuši savu laiku, no 25 līdz
150 stundām, darbu, enerģiju un radošumu
Ozolnieku pašvaldības darbā, brīvprātīgi palīdzot organizēt dažādus pasākumus, kopā

veidojot jaunatnes darbu novadā. Vakara gaitā
katrs jaunietis saņēma apliecinājumu ar nostrādāto stundu skaitu un uzskaitītām lietām, ko
viņi šajā laikā bija iemācījušies. Šo apliecinājumu viņi varēs pievienot savam CV, tas parādīs
viņu gūto pieredzi dažādās jomās.
Ja vēlies uzzināt vairāk par Ozolnieku pašvaldības organizēto brīvprātīgo darbu, apmeklē
vietni ej.uz/ozobd.

O

zolnieku novada iedzīvotājiem,
kā arī citiem interesentiem no 14.
līdz 16. maijam bija iespēja piedalīties piedzīvojumā “ĢIMENES DIENA 2021”, iepazīstot savu novadu un
labi pavadot laiku ar ģimeni. Dalībnieki
varēja apmeklēt 15 dažādu uzdevumu
pieturpunktus visā Ozolnieku novadā.
Bija iespēja piedalīties izglītojošās, sportiskās un kultūras aktivitātēs, ko bija
sagatavojuši gan sportisti, gan izglītības
iestāžu pārstāvji, gan novada kultūras
darbinieki.
Tie, kuri pasākumam reģistrējās iepriekš, savā īpašumā saņēma “Starta
komplektu”, kurā bija viss nepieciešamais,
lai dotos ceļā, – karte ar visiem pieturpunktiem, uzkodas un slepenā aploksne.
Kopā veicamais maršruts sastādīja
apmēram 60 kilometru, jo uzdevumu
punkti tika izvietoti ne tikai Ozolnieku
centrā, bet arī novada attālākās vietās,
aicinot dalībniekus iepazīt visus novada
ciemus. Savukārt Ozolnieku novada jaunieši 15. maija vakarā aicināja visus interesentus tiešsaistes platformā piedalīties
“Ģimenes dienas” viktorīnā un uzzināt
interesantus faktus par Ozolnieku novadu, kā arī saņemt pārsteiguma balvas.
Neskatoties uz situāciju valstī, kad pasākumu norise ir ierobežota, “Ģimenes

dienas” piedzīvojumā piedalījās vairāk
nekā 60 reģistrētu komandu un vairāk
nekā 300 dalībnieku. Ļoti ceram, ka šis
pasākums deva iespēju ģimenēm interesanti pavadīt laiku kopā, gūt savstarpēju
atbalstu un saglabāt ģimenes kodolu, kas
ļāva izrauties no ikdienas darbiem, mācībām un rūpēm.

MUZEJU VAKARS “AUČOS”
15. maijā Ozolnieku novadā norisinājās arī ikgadējais Muzeju vakars. Šogad
Muzeju nakts tēma bija “Robežas”, aicinot izcelt robežas kā kultūras mantojuma
un robežu radīta kultūras mantojuma
aspektus. Ozolniekos aicinājām apmeklētājus uz Jāņa Čakstes dzimtas mājām
“Auči”, kur, nosakot vakara tēmu “Ceļojums ārpus šī laika robežām”, muzeja parka teritorijā varēja redzēt Čakstu
dzimtas fotogrāfijas no laimīgajiem gadiem “Aučos” un varēja iemūžināt sevi
tādā pozā, kā bildē redzams prezidents
J. Čakste vai viņa ģimenes locekļi.
Laikapstākļi bija pateicīgi, un vakara garumā “Auču” dārzā varēja baudīt
apkārtējās dabas skaistumu, vērot īstu
mākslas plenēru, mākslinieku darbu un
arī apskatīt gatavo gleznu izstādi.
Kultūras nodaļas informācija
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PAZIŅOJUMS PAR
ELEKTRONISKO IZSOLI

Ozolnieku novada dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu
soli, Ozolnieku novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums dzīvoklis Progresa ielā
4-5, Tetele, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, kadastra Nr. 54449001018, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 54440080114001011 un kopējo platību 68,8 m2 un tam piekrītošajām
kopīpašuma 669/7481 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 54440080114001),
kopīpašuma 669/7481 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 54440080114002),
un kopīpašuma 669/7481 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 54440080114).
Pirmās izsoles sākumcena – EUR 13 900,00 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti euro un
00 centi).
Izsoles solis – EUR 278,00 (divi simti septiņdesmit astoņi euro).
Nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas EUR 1390,00 (viens
tūkstotis trīs simti deviņdesmit euro un 00 centi). Nodrošinājuma samaksa veicama Ozolnieku
novada domes bankas norēķinu kontā Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV22XXX, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma dzīvokļa Progresa ielā 4-5, Tetele, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, 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 25. maija plkst. 13.00 līdz 2021. gada 14. jūnijam
plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 25. maijā plkst. 13.00
un noslēdzas 2021. gada 28. jūnijā plkst. 13.00.
Ozolnieku novada dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Ozolnieku novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Jurģi”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, kadastra Nr. 54780070085, kura sastāvā ir zemes vienība 14,84 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54780070319.
Pirmās izsoles sākumcena – EUR 73 900,00 (septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti euro un
00 centi).
Izsoles solis – 1478,00 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi).
Nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas EUR 7390,00 (septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro un 00 centi). Nodrošinājuma samaksa veicama Ozolnieku novada
domes bankas norēķinu kontā Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV2X, ar
atzīmi “Nekustamā īpašuma “Jurģi”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, 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 18. maija plkst. 23.59 līdz 2021. gada 7. jūnijam
plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 18. maijā plkst. 13.00
un noslēdzas 2021. gada 17. jūnijā plkst. 13.00.
Ozolnieku novada dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu
soli, Ozolnieku novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Skaidas”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, kadastra Nr. 54780070111, kura sastāvā ir zemes vienība 1,4607 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 54780070111.
Pirmās izsoles sākumcena – EUR 5700,00 (pieci tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).
Izsoles solis – EUR 114,00 (viens simts četrpadsmit euro un 00 centi).
Nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas EUR 570,00 (pieci simti
septiņdesmit euro un 00 centi). Nodrošinājuma samaksa veicama Ozolnieku novada domes bankas norēķinu kontā Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV2X, ar atzīmi
“Nekustamā īpašuma “Skaidas”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, 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 18. maija plkst. 23.59 līdz 2021. gada 7. jūnijam
plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 18. maijā plkst. 13.00
un noslēdzas 2021. gada 17. jūnijā plkst. 13.00.
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā īpašuma “Arkas”, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, kadastra Nr. 54660010251, kura sastāvā ir zemes vienība
2,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54660010251, jauktu izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2021. gada 1. jūnija, līdz 2021. gada
5. jūlijam plkst. 10.00 pa pastu vai Ozolnieku novada pašvaldības pastkastē Stadiona ielā 10
Ozolniekos Ozolnieku novadā. Piedāvājumi tiks atvērti 2021. gada 5. jūlijā plkst. 10.00 Ozolnieku novada pašvaldības zālē Stadiona ielā 10 Ozolniekos. Nekustamā īpašuma sākumcena ir
EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi).
Maksāšanas līdzekļi – 100% eiro. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t. i., EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro un
00 centi) apmērā Ozolnieku novada domes kontā Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank,
kods: HABALV22, ar norādi “Nodrošinājums nekustamā īpašuma “Arkas”, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, izsolei”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv.
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 Ilze Birkenfelde,
tālr. 66047852; e-pasts: ilze.birkenfelde@ozolnieki.lv.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES
UZSĀKŠANU NEKUSTAMAM ĪPAŠUMAM
“VECGULBJI” Cenā Cenu pagastā
Ozolnieku novada dome 2021. gada 29. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 12) uzsākt
detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 54440020038 “Vecgulbji”,
Cena, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, un apstiprināt darba uzdevumu Nr. D-2021-2 detālplānojuma izstrādei.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 54440020038 (3,7 ha platībā) sadali, paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu
infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un
apbūves rādītājus.
Saskaņā ar Ozolnieku novada teritorijas plānojumu 2020 (apstiprināts ar Ozolnieku novada domes 2020. gada
12. marta lēmumu Nr. 3 (protokols Nr. 5)) un saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020 “Ozolnieku novada teritorijas
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54440020038 (platība 3,7 ha) atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1) un detālplānojuma izstrāde
nav pretrunā ar plānošanas dokumentiem. Zemes vienības minimālais dalījums – 1000 m2, ja zemes vienībai nav
pieslēguma pie centrālā ūdens vai kanalizācijas tīkla, 800 m2, ja zemes vienībai ir pieslēgums pie centrālā ūdens
vai kanalizācijas tīkla, dvīņu mājām 400 m2.
Saskaņā ar darba uzdevumu detālplānojums jāizstrādā 2 gadu laikā un izstrādātājam ir jāorganizē detālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – juridiska persona.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietniece attīstības jautājumos Inese Baumane (e-pasts inese.baumane@ozolnieki.lv, tālr. 26516231).
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DROŠĪBA PELDVIETĀS!

estājoties siltajam laikam, cilvēkiem būs iespēja atpūsties pie labiekārtotajām peldvietām Ozolnieku novada teritorijā.
Lai pievērstu atpūtnieku uzmanību drošības jautājumam, Ozolnieku
novada pašvaldība pie lielākajām peldvietām šovasar izvietos informācijas stendus.
Aicinām ikvienu ņemt vērā norādījumus! Īpaši svarīgi, lai vecāki pārrunātu drošības jautājumus ar saviem bērniem un vienmēr būtu modri,
nenolaižot acis no mazākajiem!
Neaizmirsīsim – tik pat svarīgi, kā gādāt par sevi, ir kopīgi rūpēties par
vidi – nepiemēslo peldvietu, lai tie, kuri dodas atpūsties pēc Tevis, var to
darīt ar prieku!

Džammu dīķa peldvieta Brankās

Lielupes peldvieta Emburgā

Ānes dīķa peldvieta Ānē

Ozolnieku ezera peldvieta

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
Maiga Lašinska

1942.

Pelageja Cimmerlinga 1936.

