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LĪDZ 1. SEPTEMBRIM
PAGARINĀTS NĪN
SAMAKSAS TERMIŅŠ
2021. gada 25. februāra domes sēdē
tika skatīts jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas
termiņa pagarināšanu, pieņemot
lēmumu – pārcelt 2021. gada NĪN
samaksas termiņus, kas bija noteikti 2021. gada 31. martā, 17. maijā un 16. augustā, uz 2021. gada
1. septembri.
Lēmums pieņemts saskaņā ar Covid-19
infekcijas izplatības seku pārvarēšanas
likuma 5. pantu, kas nosaka, ka pašvaldībām 2020. un 2021. gadā ir tiesības noteikt
citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā
taksācijas gada ietvaros.

MARTĀ NORISINĀSIES SATVERSMES TIESAS RĪCĪBAS SĒDE LIETĀ PAR OZOLNIEKU
NOVADA DOMES PIETEIKUMU SAISTĪBĀ AR ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLO REFORMU
2020. gada 10. jūnijā Saeima pieņēma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas stājās spēkā 2020. gada
23. jūnijā. Likums paredz apvienot Ozolnieku novadu ar Jelgavas novadu, izveidojot vienotu Jelgavas novadu ar administratīvo centru ārpus novada teritorijas (Jelgavas pilsētā).
2020. gada 5. oktobrī Ozolnieku novada
dome vērsās Satversmes tiesā (Lietas Nr. 202057-0106), lūdzot Satversmes tiesu atzīt, ka
Ozolnieku novada apvienošana ar Jelgavas
novadu neatbilst Satversmei. Dome uzskata,
ka, pieņemot lēmumu, nav ņemtas vērā Ozolnieku novada iedzīvotāju intereses. Ozolnieku
novads arī kā atsevišķs novads spēj izpildīt
visas tam ar normatīvajiem aktiem uzdotās
funkcijas, un reformas rezultātā sagaidāms,
ka Ozolnieku iedzīvotāju labklājība vairākos
aspektos samazināsies, nevis palielināsies.
Šobrīd Satversmes tiesā saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu ir ierosinātas 19 lietas. Divām pašvaldībām tiesa atteikusi ierosināt lietu. Ozolnieku novada domes iesniegtais
pieteikums ir apvienots ar vēl piecu citu paš-

valdību līdzīgiem pieteikumiem – Salacgrīvas
novada domes, Rundāles novada domes, Rugāju novada domes, Jaunjelgavas novada domes
un Alojas novada domes pieteikumiem.
Satversmes tiesa 2021. gada 13. janvārī jau
uzsāka izskatīt pirmo ar administratīvi teritoriālo reformu saistīto lietu, pamatojoties
uz Ikšķiles novada domes un Limbažu novada domes pieteikumu. Šīs lietas izskatīšanai
mutvārdu procesā tika atvēlētas piecas dienas,
kopumā debatējot vairāk nekā 30 stundu un
uzklausot 13 pieaicināto personu. Spriedums
šajā lietā tiks pasludināts 2021. gada 12. martā, un tas, visticamāk, ietekmēs arī Ozolnieku
novada lietā sagaidāmo spriedumu.
Atbilstoši Satversmes tiesas likumam, Ozolnieku novada lieta Satversmes tiesā tiks saga-

tavota izskatīšanai līdz 2021. gada 16. martam.
Pēc tam, iespējams, 23. martā, notiks rīcības
sēde, bet pēc tās Ozolnieku novada domei tiks
dota iespēja iepazīties ar lietas materiāliem
un sniegt savu viedokli par tiem. Satversmes
tiesas likums paredz, ka lieta izskatāma ne
ilgāk kā piecu mēnešu laikā no Satversmes
tiesas priekšsēdētāja lēmuma par lietas nodošanu izskatīšanai, kas varētu būt arī augustā.
Tomēr ceram, ka arī Ozolnieku novada lietā
spriedums tiks pasludināts līdz gaidāmajām
pašvaldību vēlēšanām.
Ja Satversmes tiesa atzīs, ka Ozolnieku novada apvienošana ar Jelgavas novadu neatbilst
Satversmei, Ozolnieku novadā pašvaldības vēlēšanas būs organizējamas līdzšinējā novada
teritorijā.
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UPES IELĀ OZOLNIEKOS AICINA PIETEIKTIES PAŠVALDĪBAS
VEIKS CIETĀ SEGUMA
LĪDZFINANSĒTAJĀ PROJEKTU
IZBŪVI UN BRAUKTUVES KONKURSĀ “ES ZINU, VARU UN DARU”
PAPLAŠINĀŠANU

O

zolnieku novada pašvaldība
šogad īstenos būvprojekta “Upes ielas esošās segas
konstrukcijas pastiprināšana ar
cietā seguma izbūvi Ozolniekos
Ozolnieku novadā” realizāciju,
veicot ielas cietā seguma izbūvi un
paplašināšanu 1,190 km posmā.
“Upes ielas labiekārtošana un
paplašināšana ir pašvaldības infrastruktūras attīstības plānveida
projekts, kura aktualitāti gadu gaitā ietekmējusi blīvu dzīvojamo rajonu veidošanās tendence, mainot
autotransporta un cilvēku pārvietošanās paradumus ciema teritorijā. 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 Upes iela turpmāk ir iekļauta
Ozolnieku ciema teritorijā. Līdz ar
to tiek izstrādāti detālplānojumi
jaunu ģimenes māju būvniecībai,
kas būtiski palielinās apdzīvotības
blīvumu un transporta kustības
intensitāti Upes ielai piegulošajās
teritorijās, un pašvaldībai ir pienākums nodrošināt šīs ielas tehniskā
stāvokļa attīstību atbilstoši satiksmes intensitātes un drošības kritērijiem. Šobrīd esošās brauktuves

platums ir mainīgs 4,00 līdz 5,50 m
robežās, kas šaurākajās vietās nav
pietiekams divvirziena satiksmei.
Izstrādājot būvprojektu, ņemts
vērā, ka ielai nepieciešams veikt
ne tikai braucamās daļas izbūvi ar
asfaltbetona segumu, nodrošinot
pieslēgumu (iebrauktuvi) pie katra
zemes īpašuma, bet arī esošo apakšzemes komunikāciju pārcelšanu
(iečaulošanu), caurteku pārbūvi un
pagarināšanu. Papildus satiksmes
drošības nolūkā plānots uzlabot arī
brauktuves pārskatāmību, izzāģējot
ielai bīstami tuvu augošos kokus,”
informē Attīstības un projektu daļas būvniecības projektu vadītāja
Aļona Virviča-Jansone.
Upes ielas cietā seguma izbūvi
plānots uzsākt 2021. gada aprīlī,
savukārt būvobjekta nodošanas
ekspluatācijā termiņš ir 2021. gada
oktobris.
Iepirkuma procedūras rezultātā noskaidrots būvdarbu veicējs
SIA “DREAMWAY”, būvprojekta
autors – SIA “Delta Engineers”.
Kopējās būvniecības darbu izmaksas 295 151,26 eiro ar PVN,
no tām Valsts kases aizņēmuma
līdzekļi 250 878,57 eiro apmērā un
pašvaldības budžeta līdzfinansējums 44 272,69 eiro apmērā.

PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
TURPINA DARBU KLĀTIENĒ!

F

ebruāris ir noslēdzies ar pozitīvu notikumu, jo Ozolnieku novada pirmsskolu pedagogiem un pedagogu palīgiem ir
izmaksātas piemaksas no valsts
paredzētajiem līdzekļiem par darbu Covid-19 pandēmijas apstākļos.
Kopumā Ozolnieku novada pašvaldībai tika piešķirti 50 462 eiro,
līdz ar to katram pirmsskolas pedagogam un pedagoga palīgam ir
aprēķinātas piemaksas 300 eiro
apmērā (par pilnu slodzi, pirms
nodokļu nomaksas).
Gādājot par darbinieku drošību,
novada izglītības iestādes uzsākušas
rutīnas skrīningu – obligātos Covid-19 testus, ko reizi nedēļā veiks
katrā izglītības iestādē visiem darbiniekiem, kuri veic darbu klātienē
iekštelpās. Rutīnas skrīninga jeb
siekalu testa mērķis ir pēc iespējas
ātrāk identificēt inficētās personas,
t. sk. bez simptomiem, lai nepieļautu Covid-19 izplatību izglītības iestādēs un arī ārpus tām. Kā zināms,
pirmsskolas izglītības iestādes no
2020. gada 9. novembra, kad valstī
izsludināja ārkārtējo stāvokli, turpina darbu klātienē, atšķirībā no
citām izglītības iestādēm, kas nodrošina mācību procesu attālināti.
Pirmsskolu pedagogiem darbs šā

brīža situācijā, kad Covid-19 infekcija turpina nekontrolēti izplatīties,
ir saistīts ar palielinātu darba apjomu (regulāras dezinfekcijas, pastiprināta epidemioloģisko prasību
ievērošanas uzraudzība izglītojamajiem u. c.), kā arī ar paaugstinātu risku darbinieka drošībai un veselībai.
22. februārī apkopotā informācija
liecināja, ka Ozolnieku novada pašvaldības bērnudārzos saslimstības
rādītāji ir zemi, no Covid-19 ārstējās viens darbinieks un viens izglītojamais, savukārt kopā seši atradās
pašizolācijā kā kontaktpersonas.
Papildus zināms, ka klātienē strādājošajiem izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem, kuri nonāk
ciešā kontaktā ar bērniem, tiks nodrošināta iespēja vakcinēties prioritāri – to paredz 16. februārī valdībā
izskatītais Veselības ministrijas informatīvais ziņojums “Par prioritāri
vakcinējamām personu grupām”.
Ceturtajā grupā papildus senioriem
vecuma grupā 60–69 gadi vakcinācija tiks nodrošināta pirmsskolas un
speciālās izglītības iestādēs strādājošajiem, kā arī pedagogiem tajās vispārizglītojošajās skolās, kas atsāks
darbu klātienē pēc reģionālās pieejas
principiem.
Izglītības nodaļas informācija

25. februāra domes sēdē tika apstiprināts ikgadējā pašvaldības
līdzfinansētā projektu konkursa
“Es zinu, varu un daru 2021” nolikums. Nolikumā ir nelielas izmaiņas: paredzēts, ka šogad varēs
tikt īstenoti gan daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pagalmu sakopšanas un labiekārtošanas projekti, tāpat kā pēdējos divos gados,
gan sabiedriskā labuma projekti,
kur varēs tikt īstenotas publiski
pieejamas dzīves telpas sakopšanas un labiekārtošanas idejas un
iesniedzēji var būt novadā deklarēti iedzīvotāji vai iedzīvotāju
grupas, novada biedrības un nodibinājumi.
Projektu konkursa mērķis ir
veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties publiski pieejamu
teritoriju, tajā skaitā daudzdzīvokļu māju pagalmu, sakopšanā un
labiekārtošanā, tādējādi attīstot
sadarbību starp vietējo sabiedrību
un pašvaldību un sekmējot kopīgu atbildību par dzīves kvalitātes

uzlabošanu novadā. Projektu iesniegšanai šogad tiek izsludināta
nepārtraukta pieteikšanās kārta
no 1. marta, līdz apgūts viss pašvaldības budžetā konkursam paredzētais finansējums (10 000 EUR).
Projekti jāīsteno līdz 2021. gada
15. novembrim.
Izmaiņas ir atbalstāmajā finansējumā: daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmu sakopšanas un labiekārtošanas projektos paredzētiem apjomīgākiem darbiem (ietves vai stāvlaukuma ierīkošanai
vai izbūvei, vai esošā seguma
atjaunošanai) iespējams saņemt
50% no plānotajām ierīkošanas un
tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk
kā 3500 EUR, citam labiekārtojumam (soliņu, atkritumu urnu, velo
novietņu uzstādīšanai u. tml.) –
50% no plānotajām darbu izmaksām, bet ne vairāk kā 500 EUR.
Sabiedriskā labuma projektiem
obligāts nosacījums ir pašu iedzīvotāju ieguldītais darbs un līdzda-

lība projektu īstenošanā, projekta
rezultātam ir jābūt publiski pieejamam. Šiem projektiem līdzfinansējums paredzēts līdz 1000 EUR,
projektu ieceres ir jāsaskaņo Attīstības un projektu daļā.
Sīkāk ar pieteikšanās nosacījumiem aicinām iepazīties konkursa
nolikumā: www.ozolnieki.lv sadaļā
“Sabiedrība” – “Es zinu, varu un
daru”. Šeit pieejama arī iesnieguma veidlapa un daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju projektiem –
dzīvokļu īpašnieku saskaņojuma
veidlapa, kā arī “Arhīva” sadaļā
apskatāmi iepriekšējos gados īstenoto projektu kopsavilkumi.
Jautājumus par projektu iesniegšanu var uzdot, zvanot pa tālruni
20042150 vai rakstot uz e-pastu:
antra.poseika@ozolnieki.lv.
Aicinām būt aktīviem un radošiem, un kopīgi iesaistīties dzīves
vides uzlabošanā mūsu novadā!
Attīstības un projektu daļas
informācija

IZMAIŅAS SIA “OZOLNIEKU
KSDU” VALDES SASTĀVĀ

I

nformējam, ka ar līdzšinējo SIA
“Ozolnieku KSDU” valdes locekli Nauri Bērziņu ir noslēgta
vienošanās par valdes locekļa pilnvaru izbeigšanu, līdz ar to piektdien, 26. februārī, norisinājās SIA
“Ozolnieku KSDU” dalībnieku sanāksme, kur tika lemts par izmaiņām uzņēmuma valdes sastāvā.
Ņemot vērā to, ka SIA “Ozolnieku KSDU” valde uz statūtu pamata
sastāv no viena valdes locekļa, valdes loceklim pārtraucot amata pienākumu izpildi, uzņēmums paliek
bez atbildīgās personas. Lai operatīvi nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību, atbilstoši

“Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma” saturam, pagaidu kārtībā valdes locekļa amatā ir iecelts
Dzintars Cāzers, kurš šobrīd ieņem arī SIA “Jelgavas novada KU”
valdes locekļa amatu.
Lēmums pieņemts, izvērtējot
Dzintara Cāzera līdzšinējo darba
pieredzi un zināšanas komunālo
pakalpojumu uzņēmuma vadībā,
kā arī racionāli izsverot valdes
locekļa konkursa izsludināšanas
iespējas, ņemot vērā to, ka, atbilstoši Administratīvi teritoriālās reformas nosacījumiem, pēc šā
gada 1. jūlija, visticamāk, notiks

Ozolnieku novada un Jelgavas
novada apvienošanās, kā rezultātā arī abi komunālie uzņēmumi
iespējams tiks apvienoti.
Jāpiebilst, ka Dzintars Cāzers
ir Ozolnieku novada iedzīvotājs,
kurš pārzina novada teritoriju un
SIA “Ozolnieku KSDU” sniegto pakalpojumu specifiku. Jaunā
valdes locekļa galvenie uzdevumi
būs saistīti ar ES Kohēzijas fonda
līdzfinansētā Ozolnieku ciema
ūdenssaimniecības projekta ieviešanu, uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanu un uzņēmuma
sagatavošanu gaidāmajai reorganizācijai.

OZOLNIEKU NOVADA
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅI
SAŅEM PĀRTIKAS PAKAS

K

opš 10. februāra Ozolnieku
novada pašvaldība nodrošina
pārtikas paku izsniegšanu novada skolu skolēniem no 1. līdz 4. klasei, maznodrošinātām, trūcīgām un
daudzbērnu ģimenēm, kurās aug
Ozolnieku novadā deklarēti bērni
no 1,5 gadu vecuma, kuri Covid-19
situācijas laikā klātienē neapmeklē
PII, jo grupa atrodas karantīnā, un
novadā deklarēti skolēni, kuri mācās
attālināti 5.–12. klašu grupā. Tāpat
pārtikas pakas var saņemt ģimenes,

kuras Covid-19 krīzes rezultātā zaudējušas ienākumus un nonākušas
krīzes situācijā, un par to ir saņemts
Sociālā dienesta izvērtējums.
Papildus Ozolnieku novada
dome 28. janvāra domes sēdē pieņēma lēmumu par to, ka pārtikas
pakas varēs izsniegt arī gadījumos,
kad bērnam nav noteikts attālināts
mācību process, bet pašam vai viņa
likumiskajiem pārstāvjiem ir noteikts kontaktpersonas statuss, kā
rezultātā bērns neapmeklē izglītī-

bas iestādi. Lēmums attiecināms uz
visām iepriekšminētajām grupām.
Uz 2021. gada 24. un 25. februāra
pārtikas paku saņemšanu bija pieteiktas 579 pārtikas pakas. Atgādinām, ka atbalsts novada izglītojamo
ēdināšanai tiek sniegts reizi divās
nedēļās, izsniedzot pārtikas paku,
kuras vērtība, ieskaitot tās sagatavošanas un piegādes izmaksas līdz
izsniegšanas vietai, ir 16 eiro.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
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OZOLNIEKU NOVADĀ ATRISINĀTS
PIRMSSKOLAS RINDU JAUTĀJUMS
2021. gada 10. februāris bija īpaši nozīmīgs brīdis visiem Ozolnieku novadā deklarēto bērnu vecākiem, kuru atvasēm jāuzsāk
mācības pirmsskolā, jo, līdz ar jaunās PII “Pūcīte” filiāles atvēršanu Rīgas ielā 29 Ozolniekos, pirmsskolas izglītojamo rindas
jautājums Ozolnieku novada pašvaldībā ir atrisināts. Uzsākt
savas gaitas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs piedāvāts visiem novadā deklarētajiem bērniem, kuri sasnieguši
1,5 gadu vecumu.

L

īdz šim PII “Pūcīte” filiāles
telpu būvniecības darbos,
teritorijas
labiekārtošanā
un stāvlaukuma izbūvē ieguldīti
193 885 eiro, savukārt inventāra
un pamatlīdzekļu iegādei izlietoti
35 400 eiro. Darbi veikti par Ozolnieku novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Noslēdzoties filiāles
telpu iekārtošanas darbiem, nepieciešamās pārbaudes veica atbildīgās institūcijas, pārliecinoties par
ēkas atbilstību pirmsskolas vajadzībām un higiēnas prasībām. Secīgi – 2021. gada 5. februārī Ozol-

nieku novada pašvaldība saņēma
pozitīvu Veselības inspekcijas novērtējumu par PII “Pūcīte” filiāles
atbilstību higiēnas prasībām, kas
ļāva iestādei uzsākt savu darbu,
uzņemot telpās 88 PII “Pūcīte”
četru vecāko grupiņu bērnus. Secīgi PII “Pūcīte” pamatēkā Stadiona ielā 2 Ozolniekos tika atvērtas
divas grupas, kur bērni jau ir uzsākuši adaptāciju. Savukārt 1. aprīlī iecerēts atvērt vēl vienu jaunu
grupu, piedāvājot vietas novadā
deklarētajiem 1,5 gadus vecajiem
bērniem, kuri bija pieteikti uz vie-

tu PII “Pūcīte”, PII “Zīlīte”, PII
“Bitīte” un PII “Saulīte”.
“2020. gada februārī uzsākot
darbu domes priekšsēdētāja amatā, aicināju uz sarunu visus saistīto nozaru speciālistus, lai kopīgi
vērtētu, kā, racionāli plānojot
pašvaldībai pieejamos finanšu resursus, varam atrisināt pirmsskolas rindu jautājumu. Viena no iespējām – turpināt aizsākto jaunas
ēkas būvniecības projektu. Tas sākotnēji šķita visvienkāršākais ceļš,
jo plānošanas darbi bija uzsākti.
Tomēr, racionāli izvērtējot dzimstības rādītājus pēdējo gadu laikā,
iecerētā projekta būvniecības un
telpu iekārtošanas izmaksas, kas
provizoriski veidoja 4,355 miljonus eiro lielu summu, kā arī
būvniecībai nepieciešamo laiku,
secinājām, ka patērētais laiks un
ieguldītie līdzekļi neattaisnos mērķi. Mēs nevarējām atļauties gaidīt

līdz 2023. gada 1. septembrim,
lai atrisinātu rindu jautājumu.
Bija sadzirdēts vecāku viedoklis
par to, ka risinājums ir nepieciešams iespējami ātri un mums ir
jāparūpējas par to, lai visi novadā
deklarētie bērni varētu mācīties
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs. Atsakoties no būvniecības
projekta īstenošanas, koncentrējāmies uz vienīgo iespējamo risinājumu – apzināt visas pašvaldībai
piederošās ēkas un būves, izvēloties
bērnudārza vajadzībām piemērotākās. Izvērtējot pieejamos resursus, tika pieņemts lēmums – veidot
filiāles PII “Zīlīte” Stadiona ielā 10
un PII “Pūcīte” Rīgas ielā 29. Esmu
gandarīts par paveikto un pateicīgs visiem procesā iesaistītajiem
cilvēkiem. Kopīgi esam sarūpējuši
mazajiem novadniekiem skaistas un mūsdienīgas telpas, līdz
ar PII “Pūcīte” filiāles atvēršanu,

3

labiekārtota arī ēkas teritorija.
Kopsummā ieguldot 313 285 eiro
divu pirmsskolas izglītības iestāžu
filiāļu iekārtošanā, mums ir izdevies īstenot ekonomiski pamatotu
un stratēģiski nozīmīgu projektu,”
uzsver Ozolnieku novada domes
priekšsēdētājs Andris Ozoliņš.
2021. gadā plānots turpināt PII
“Pūcīte” filiāles teritorijas labiekārtošanu, veicot Iecavas krastmalas ielas izbūvi no apļa līdz
Rīgas ielai 29, nodrošinot piekļuvi
pie pirmsskolas izglītības iestādes
filiāles ēkas. Tāpat tiks uzsākti arī
energoefektivitātes projektēšanas
darbi visai Rīgas ielas 29 ēkai. Svarīgi, ka maijā bērniem būtu pieejams arī mūsdienīgs, izgaismots
un nožogots rotaļu laukums PII
“Pūcīte” filiāles tuvumā.
Rotaļlaukuma skici
skatīt 6. lpp. ▶ ▶ ▶

NOVIETOT RIEPAS PIE LIELGABARĪTA
UZ GRANTS CEĻIEM SĀK
IEVIEST AUTOTRANSPORTA ATKRITUMU KONTEINERIEM IR AIZLIEGTS
MASAS IEROBEŽOJUMUS

L

īdz ar atkusni un nokrišņiem
pašvaldības teritorijā uz grants
ceļiem sāk veidoties šķīdonis.
Lai novērstu ceļu sabrukumu, uz
vairākiem ceļiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi.
Tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 7 tonnām.
Aicinām autopārvadātājus rēķināties ar šiem pagaidu ierobežojumiem un ievērot tos. Grants ceļu

uzturēšanas darbus varēs veikt
tikai tad, kad to konstrukcija būs
apžuvusi. Pretējā gadījumā smagā
uzturēšanas tehnika, uzbraucot uz
autoceļa, kas ir zaudējis nestspēju,
var vēl vairāk to sabojāt un padarīt
neizbraucamu.
Atgādinām, ka atļaujas kravu
vešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas.
Saimniecības daļas informācija

V

eco riepu nodošanas jautājums ir aktuāls jau ilgstoši ne
tikai Ozolnieku novadā, bet
visā valsts teritorijā, jo daļa cilvēku
spītīgi atsakās saprast, ka laiks, kad
nevajadzīgās lietas varēja atļauties
nomest jebkur, ir pagājis.
Uzsveram, ka riepas tiek kvalificētas kā bīstamie atkritumi,
ko iespējams nodot tikai specializētās vietās jeb poligonos, un
šāds pakalpojums ir par maksu.
Piemēram, Ozolnieku novadam
tuvākajās vietās – SIA “Zemgales
EKO” Salnas ielā 20, Paula Lejiņa
ielā 6 un Ganību ielā 84 Jelgavā, un
vienas riepas nodošanas maksa ir
atkarīga no riepas diametra: *R1315 – 1,90 eiro; *R16-18 – 2,30 eiro;
*R16-18 – 2,70 eiro. Vairāk info

uzņēmuma mājaslapā http://www.
zemgaleseko.lv.
Pašvaldība periodiski organizē informatīvās kampaņas, skaidrojot, ka
atstāt riepas pie lielgabarītu atkritumu konteineriem un citās nepiemērotās vietās ir aizliegts. Tāpat Lielās
talkas ietvaros tiek organizēta riepu
savākšanas kampaņa, tomēr šiem
pasākumiem ir tikai daļējs rezultāts.
Jāsaprot, ka pašvaldība no saviem
budžeta līdzekļiem maksā par atstāto riepu izvešanu. Tātad būtībā
par šo procesu ir spiesti maksāt
visi novada iedzīvotāji, ne tikai no
daudzdzīvokļu namu rajoniem, bet
visas novada teritorijas.
Pastāvīgu video novērošanas kameru uzstādīšana pie visiem daudzdzīvokļu namu rajoniem šobrīd nav

iespējama, ņemot vērā tehniskā
nodrošinājuma izmaksas. Tomēr,
konstatējot pastiprinātu riepu uzkrāšanu kādā konkrētā vietā, periodiski tiek izvietotas mobilās video
novērošanas kameras un veikta teritorijas uzraudzība.
Ņemot vērā to, ka sabiedrības izaugsme ir atkarīga no mums visiem,
aicinām iedzīvotājus iesaistīties –
būt vērīgiem, aizrādīt, ja redzat, ka
pie jūsu mājas konteineriem tiek
novietotas riepas, kā arī fiksēt noderīgu informāciju par personu,
kura veic konkrētās darbības, par
to paziņojot Pašvaldības policijai,
rakstot e-pastu: policija@ozolnieki.
lv vai zvanot 20029099.

IZMAIŅAS OZOLNIEKU
NOVADA DOMES
DEPUTĀTU SASTĀVĀ UN
VESELĪGA DZĪVESVEIDA AKTUĀLA INFORMĀCIJA PAR
IESPĒJAMAJIEM RISINĀJUMIEM DROŠAI
UN SPORTA NODAĻĀ
Februārī notikušas izmaiņas Ozolnieku novada domes
deputātu sastāvā

2021. gada 28. janvāra domes sēdē tika pieņemts lēmums izbeigt pirms
termiņa Raita Avota Ozolnieku novada domes deputāta pilnvaras sakarā ar
deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
Secīgi, deputātam izbeidzot deputāta pilnvaras pirms termiņa, Vēlēšanu
komisija darbam domē aicina nākamo deputātu kandidātu no attiecīgās
partijas saraksta. Līdz ar to, sākot ar 2021. gada 25. februāri, deputāta pienākumus Ozolnieku novada domē pilda Juris Pošeika.

Emburgā jauns sporta pasākumu organizators
Iepriekš informējām, ka bijušais Emburgas sporta dzīves organizators
Raivis Duplinskis kopš 29. janvāra pilda Ozolnieku Sporta skolas direktora
pienākumus. Līdz ar to Emburgā ir jauns sporta pasākumu organizators – Armands Baumanis, mob. tālr. 26048010, e-pasts: armandsbaumanis2@inbox.lv.

Ozolnieku Sporta skolai jauns direktora vietnieks
Kopš 17. februāra darbu Ozolnieku Sporta skolā uzsākusi direktora vietniece Krista Strautniece, tālr. 28465133, e-pasts: krista.strautniece@ozolnieki.lv.
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

AUTOCEĻA A8 “RĪGA–JELGAVA–LIETUVAS
ROBEŽA (MEITENE)” ŠĶĒRSOŠANAI

O

zolnieku novada pašvaldība
jau vairākus gadus aktualizē
nepieciešamību veikt izmaiņas autoceļa A8 (Rīga–Jelgava–
Lietuvas robeža) un valsts vietējās
nozīmes autoceļa V1068 (Ozolnieki–Brankas–Brankstūri) krustojumā, aicinot atbildīgās institūcijas
izprast jautājuma steidzamību,
paredzot valsts budžeta līdzekļus
gājēju tuneļa, rotācijas apļa vai cita
risinājuma izveidei konkrētajā ceļa
posmā.
Pagājušā gada 23. novembrī arī
Ozolnieku novada iedzīvotāji sabiedrības līdzdalības platformā

“ManaBalss.lv” izsludināja aicinājumu parakstīties par autoceļa A8
drošu šķērsojuma nodrošinājumu
krustojumā Rīga – Brankas – Jelgava, ar mērķi iesniegt iniciatīvu
VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk “LVC”). Iniciatīvu parakstīja 1114 personu, un 18. decembrī
parakstītā iniciatīva tika iesniegta
“LVC”.
Šobrīd “LVC” ir uzsākuši jautājuma risināšanas procesu, noslēdzot
līgumu ar SIA “EAE” par izpētes
projekta izstrādi. 22. februārī Ozolnieku novada pašvaldība saņēma
informāciju no SIA “EAE” par to,

ka izpētes projekta izstrāde notiek
un speciālisti ir nonākuši pie secinājumiem, ka konkrētā krustojuma
pārbūvei iespējami 3 varianti:
1. a/c V1068 pārvads pār a/c A8;
2. a/c V1068 tunelis, saglabājot a/c
A8 apmēram esošajā līmenī;
3. a/c V1068 tunelis, saglabājot
a/c V1068 apmēram esošajā līmenī, taču paceļot a/c A8.
Turpināsim sekot līdzi aktuālajai
informācijai un gaidīsim gala ziņojumu, ko saskaņā ar līgumu ir plānots sagatavot 2021. gada aprīlī.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
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ĀNES UN TETELES CIEMU AT
Zemgales līdzenumu ļaužu likteņupes Lielupes krastos jau izsenis dzīvojuši cilvēki un iekārtojuši
savas mājas, saimniecības un ciemus. Lielupes labajā krastā, rosīgu ļaužu loloti, slejas mazāki
un lielāki nami, kas kopā veido Ānes un Teteles ciemus. Senāki avoti stāsta, ka saimnieciskā rosība šeit sākusies jau 19. gs. beigās, kad Lielupes piekrastē sācies ķieģeļu ražošanas bums. Ap
ķieģeļu ražotni sāka veidoties strādnieku māju apbūve, kas, ķieģeļu ražošanai turpinot attīstīties,
apauga ar modernākām daudzdzīvokļu mājām.

Silto smilšu terapija Sociālo pakalpojumu centrā “Zīle”

Ānes jauniešu iniciatīvu centrs un sociālo pakalpojumu centrs “Zīle”

2021. gada sākumā ciemi ir izauguši līdz 1420 iedzīvotājiem
Ānes ciemā un 366 iedzīvotājiem
Teteles ciemā. Laikam ejot, pieaug
arī iedzīvotāju pieprasījums pēc
pakalpojumiem, līdz ar to pašvaldībai ir jāattīsta iedzīvotājiem
nepieciešamo infrastruktūru un
pakalpojumu klāstu.

Pēdējo gadu laikā Ānes ciema
Jaunatnes iela ir ieguvusi jaunu asfalta segumu un apgaismotu gājēju
ietvi, Tetelē pārmaiņas piedzīvojusi
Skaru iela. 2021. gadā abus ciemus
savienos no jauna uzbūvēts Atpūtas
ielas posms no Progresa ielas Tetelē
līdz Ānes ciema robežai. Jaunatnes
ielas izbūvē ieguldīti 531 860,10 eiro,
savukārt Atpūtas ielas izbūvē tiks
ieguldīti 457 884,81 eiro.
Šogad tiks uzsākta ilgi gaidītā
centralizētās ūdensapgādes tīklu
un sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklu projektēšana, lai jau
2022. gadā to būtu iespējams pieteikt Eiropas Savienības fondu
projektos finansējuma saņemšanai, lai projektu īstenotu un pie
centralizētiem ūdenssaimniecības
tīkliem pieslēgtu gan Ānes, gan
Teteles ciemu savrupmājas un atjaunotu esošos, krietni nolietojušos
tīklus. 2019. gadā Ānes ciemā par
97 770,11 eiro pārbūvēja sadzīves
kanalizācijas pārsūknēšanas staciju
un spiedvadu līdz sadzīves notekūdeņu attīstīšanas iekārtām.
2021. gada 30. janvārī ir apritējuši astoņi gadi kopš Ānes Jauniešu
iniciatīvu centra izveides. Centra
mērķis ir veicināt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un
jauniešiem, kā arī radīt optimālus
apstākļus bērnu un jauniešu intelektuālajai attīstībai, pašizglītībai,

Skeitparks pie Ānes kultūras nama

Gājēju celiņš gar autoceļu P93

PII “Saulīte”, ko apmeklē 165 bērni

Gājēju celiņš pie Ānes dīķa

radošam darbam, atpūtai Ozolnieku novadā. Jauniešu iniciatīvu
centra izveides kopējās izmaksas
121 711,79 eiro, no tām Latvijas –
Šveices sadarbības programmas finansējums – 102 718,59 eiro.
2020. gadā Ānē tika atklāts jauns
sociālo pakalpojumu centrs “Zīle”,
kas nodrošina Dienas aprūpes
centra pakalpojumus, Silto smilšu
terapijas pakalpojumu un Marte
Meo pakalpojumu. Projekta kopējās izmaksas 139 112 eiro, no tām
ERAF finansējums 118 245,20 eiro
un valsts budžeta finansējums
4173,36 eiro.
Lai atklātu Ānes ciema dabas
doto skaistumu, 2017. gadā aizsākās sarunas par vidi degradējošo pagrabu nojaukšanu ap dīķi.
2019. gada pavasarī, iedzīvotājiem
un pašvaldībai vienojoties, tika atrisināts strīdīgais jautājums, būt
vai nebūt pagrabiem, un dome
pieņēma lēmumu tos nojaukt un
labiekārtot dīķa teritoriju kā pastaigu un atpūtas vietu. 2020. gadā ap
dīķi sāka labiekārtot pastaigu takas,
gar taku izvietot soliņus. Gājēju celiņa izbūvē apkārt Ānes dīķim un
peldvietas labiekārtošanā ieguldīti
24 189,67 eiro. 2021. un 2022. gadā
šīs teritorijas labiekārtošanas darbi
turpināsies, arī Lielupes piekraste
piedzīvos pārvērtības un kļūs par
pievilcīgu peldvietu vietējiem iedzī-
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TĪSTĪBA – SOLI PA SOLIM
votājiem. Labiekārtošanas darbiem
2021. gadā paredzēti 25 000 eiro.
2020. gada rudenī, izsolot vairākus zemesgabalus Ānes ciemā,
pašvaldība ieguva finanšu līdzekļus
skeitparka izveidei pie Ānes kultūras nama. 2021. gada janvārī skeitparka izveides darbi tika pabeigti un
jau pavasarī bērniem un jauniešiem
būs iespēja demonstrēt savu fizisko
veiklību un prasmes. Skeitparka izveidē ieguldīti 47 139,50 eiro.
2020. gada vasarā ievērojamus
uzlabojumus piedzīvoja Teteles pamatskolas sporta laukums, iegūstot
jaunu skrejceļa segumu, jaunu basketbola laukuma segumu un jaunus vingrošanas rīkus. Pie Teteles
pamatskolas ieejas atjaunots bruģa
celiņš un laukums. Projekta kopējās
izmaksas 38 152,97 eiro.
Teteles pamatskolas ēkas siltināšanas projekts tika īstenots jau
2015. gadā, kad ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI)
līdzfinansējumu tika veikta ēkas
energoefektivitātes
uzlabošana,
īstenojot ārsienu, cokola un jumta pārseguma siltināšanas, jumta
seguma renovācijas un citus pasākumus. Projekta kopējās izmaksas veidoja 318 155,52 eiro, no tām
89 000 eiro KPFI finansējums.
Ieguldot 22 139,43 eiro, pēc valsts
reģionālās nozīmes autoceļa P93
pārbūves Ozolnieku novada pašvaldība gar šā ceļa malu izbūvēja gājēju
celiņu iedzīvotāju drošai nokļūšanai līdz autobusa pieturvietām.

Ānes un Teteles ciemos dzīvojošie novērtē pašvaldības veiktos
ieguldījumus teritoriju attīstībā un
daudz dara paši, iesaistoties apkārtējās vides labiekārtošanā. Ānes ciema daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji
aktīvi iesaistās pašvaldības līdzfinansētajā projektu konkursā “Es
zinu, varu un daru” – 2019. gadā īstenoti trīs projekti, 2020. gadā – seši
projekti, projektu ietvaros tika turpināta 2019. gadā uzsāktā Celtnieku un Atpūtas ielu daudzdzīvokļu
māju teritoriju labiekārtošana – pie
mājas Atpūtas ielā 1 un gar Sporta
ielu atjaunots gājēju celiņš un soli,
soli atjaunoti arī pie ēkas Celtnieku ielā 2, sakārtota iebrauktuve un
lietusūdens novade no stāvlaukuma un pagarināts gājēju celiņš pie

ēkas Celtnieku ielā 7, bet pie ēkas
Celtnieku ielā 9 – paplašināta caurbrauktuve un stāvlaukums.
2021. gada vasarā un turpmāk
ievērojamas pārvērtības piedzīvos
teritorija pie pirmsskolas izglītības
iestādes “Saulīte”, kur vairāku desmitu gadu laikā ir skaisti saauguši
koku stādījumi un izveidojies parks.
Šajā parkā plānots izveidot atpūtas
un aktivitāšu laukumus visām paaudzēm. Būs rotaļu laukumi mazākiem un lielākiem bērniem, sporta
spēļu un vingrošanas ierīces pusaudžiem un pieaugušiem cilvēkiem
un atpūtas vietas senioriem. Parka
teritorijas labiekārtošanā paredzēts
ieguldīt ap 100 tūkstošus eiro.
Attīstības un projektu daļas
informācija

Tetelmindes tornītis

Atpūtas ielas izbūve

Jaunatnes iela

Teteles pamatskola, kur mācās 175 skolēni

Ānes pagrabu nojaukšana

Skrejceļš pie Teteles pamatskolas
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APSTIPRINĀTS OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS
PRIVĀTAJĀM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 2021. GADAM
Ozolnieku novada dome
28. janvāra domes sēdē apstiprināja pašvaldības līdzfinansējumu privātajos bērnudārzos un privātajās skolās, kur tiek apgūta obligātā
pamata un vispārējā vidējā
izglītība.
Par privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm
Sākot no šā gada 1. janvāra, pašvaldības atbalsts vienam bērnam
vecumā no 1,5 gadiem līdz obligātajai sagatavošanai pamatizglītības
ieguvei būs 277,05 eiro mēnesī, sa-

vukārt bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības
ieguvei – 190,52 eiro mēnesī.
Ozolnieku novada pašvaldības
2021. gada budžetā šiem līdzfinansējumiem atvēlēti 280 000 eiro.
Pašvaldība turpina piemaksāt arī
2,03 eiro dienā par katra Ozolnieku
novada bērna ēdināšanu privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē.
Saskaņā ar Ozolnieku novada Izglītības nodaļas datiem 2021. gada
februārī 61 novada bērns turpina
apmeklēt privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Laika gaitā šiem
bērniem ir piedāvāta vieta pašvaldī-

bas pirmsskolas izglītības iestādēs,
tomēr vecāki dažādu iemeslu dēļ no
šādas iespējas atteikušies. Visbiežāk
minētais iemesls ir tas, ka bērns ir
veiksmīgi adaptējies konkrētajā
bērnudārzā, pieradis pie pedagogiem un ieguvis draugus, līdz ar to
pēkšņas pārmaiņas varētu radīt nevēlamu satraukumu.

Par privātajām izglītības
iestādēm, kur tiek apgūta
obligātā pamata un vispārējā
vidējā izglītība
Saskaņā ar Ozolnieku novada
domes saistošajiem noteikumiem

Nr. 8/2014 “Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” ir paredzēts pabalsts vecākiem, kuru bērns, kurš
deklarēts Ozolnieku novadā, apgūst obligāto pamata un vispārējo
izglītību privātā izglītības iestādē,
tās mācību maksas kompensēšanai.
Pabalstu piešķir līdz domes apstiprinātās viena Ozolnieku novada izglītības iestādes izglītojamā
mēneša vidējās izmaksas apmēram
katram bērnam. Pamatojoties uz
to, Ozolnieku novada dome nolēma
apstiprināt viena Ozolnieku novada
izglītības iestādes izglītojamā mēneša vidējās izmaksas 102,05 eiro

apmērā par laika periodu no
2021. gada 1. janvāra līdz 31. augustam.
Ozolnieku novada pašvaldības
2021. gada budžetā šim līdzfinansējumam atvēlēti 32 000 eiro.
Saskaņā ar Ozolnieku novada Izglītības nodaļas datiem 2021. gada
februārī 26 novada bērni apmeklē
privātās izglītības iestādes, kur tiek
apgūta obligātā pamata un vispārējā
vidējā izglītība. Pašvaldības pabalstu saņem 8 bērni.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

ATBALSTĪSIM JAUNIEŠU NĀKOTNES SAPŅUS!
Lai veidotu savu nākotni, jauniešiem vajag sapni par to. Un
sapņi Ozolnieku novada skolu 9. klašu jauniešiem ir – lielāki, mazāki, grūtāk vai vieglāk piepildāmi, vispirms jau sapnis
par izglītības turpināšanu. Apkopojot 2021. gada janvārī visās Ozolnieku novada skolās veikto aptauju 84 nākamo pamatskolas absolventu vidū, secinām, ka pārdomātu lēmumu
pieņemšanā nozīmīga loma ir arī jauniešu vecāku, skolas
pedagogu un karjeras konsultanta pozitīvam atbalstam.

A

pmēram 92% jauniešu savas
izglītības gaitas pēc 9. klases
ir pārrunājuši ar vecākiem,
un 77% saņēmuši vecāku atbalstu
saviem lēmumiem. Pozitīvi, ka izglītojamo vecāki ir uzsākuši aktīvu
dialogu ar karjeras speciālistu. Tālmācības periodā viņi ir vairāk iesaistījušies jauniešu ikdienā un mācību procesa izvērtēšanā, skaidrāk
saskatot savas atvases stiprās puses

O

zolnieku Sporta
skolas treneri un
audzēkņi izmanto šīs ziemas iespējas un
daļu savu treniņu aizvada āra apstākļos. Tiek
organizēti
pārgājieni
ar sporta tūrisma prasmju apgūšanu, Sporta
skolas stadionā notiek
futbola, bet Ozolnieku
vidusskolas stadionā –
florbola treniņi. Ļoti
aktīvi tiek izmantotas
slēpošanas iespējas gan
stadionā, gan arī Ozolnieku Mežaparkā. Daļa
treniņu tiek organizēti
tiešsaistē.
Ozolnieku Sporta skolas
informācija

un pamanot arī robus zināšanās,
prasmēs, audzināšanā. Laikā līdz
pamatskolas atestāta saņemšanai
vēl ir iespējams daudz ko mainīt, lai
prieks par paveikto ir visiem – absolventiem, ģimenes locekļiem un
pedagogiem.
Apkopojot veiktās aptaujas rezultātus, atklājās, ka jaunieši pamatskolas gados ir apzināti izkopuši
daudzveidīgas prasmes, spējas un

talantus, kas noderēs turpmākajā
izglītības posmā, profesijas izvēlē
un darba dzīvē. Jauniešu atbildes
atklāj, ka ir prasmes un kompetences, kas šķiet svarīgas visiem, bet
pamanāmas arī būtiskas atšķirības
interešu jomās.
Par spīti dzīves un darba pieredzes trūkumam, aptauja rāda,
ka vairumam jauniešu ir izpratne
par sava turpmākā karjeras ceļa
iespējām, kā arī lielākā daļa no
viņiem jau ir izvēlējušies nākamo izglītības posmu personīgās
izaugsmes ceļā. Priecē, ka arī karjeras izvēles jautājumus jaunieši
lielākoties spēj veiksmīgi risināt
patstāvīgi.
Lai palīdzētu neizlēmīgākajiem
jauniešiem novērst problemātisku

situāciju veidošanos nākotnē, pieaugušajiem – vecākiem, pedagogiem, karjeras konsultantam – jācenšas izveidot uzticēšanās pilnu
dialogu un aktīvāk jāiesaistās jauniešu ikdienā, sniedzot savu nenovērtējamo atbalstu.
Svarīgi arī ģimenē kopīgi ar jauniešiem pārrunāt to, cik garš ceļa
posms jau veikts un cik daudz iespēju viņiem dzīvē vēl ir priekšā.
Arī vecākus dažkārt pārņem bailes,
jo ir vēlme kontrolēt un visu izdarīt
pareizi. Bet kurš tad izgudrojis šo
“pareizi”? Aptaujas sniegtie dati atspoguļo un parāda kopsakarības un
tendences, kā skolu jaunieši izprot
dzīvi, un var palīdzēt uzsākt sarunu
ar pusaudzi savās mājās. Mēs bieži
apbrīnojam citu cilvēku gājumu,

tomēr arī tikpat bieži varam mācīties no citu cilvēku kļūdām. Taču, kā
veidot savu dzīvi labāku, galīgā izvēle lai paliek katra jaunieša paša ziņā.
Visi ļoti vēlamies dažādās sabiedrības dzīves jomās sagaidīt jaunus,
harismātiskus līderus. Patiess līderis
izpaužas saskaņā ar sevi, cilvēcību,
prasmi vadīt un paredzēt nākotni.
Viņš ir ne tikai profesionālis savā
nozarē, bet arī prot veidot attiecības
un veiksmīgu komunikāciju, lai sasniegtu nosprausto mērķi. Aptaujas
dati parāda, ka starp mūsu novada
jauniešiem aug nākamie līderi! Lai
viņiem izdodas dzīvē izvirzīt un neatlaidīgā darbā sasniegt nospraustos
mērķus!
Ozolnieku novada karjeras izglītības
speciālista informācija

OZOLNIEKU SPORTA
SKOLĀ VISS NOTIEK!

Jauniešu aptaujas rezultāti

Futbola treniņi OSS audzēkņiem

Slēpošanas treniņi OSS audzēkņiem

Maijā taps PII
“Pūcīte” filiāles
rotaļlaukums pie
Rīgas ielas 29
Ozolniekos
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ATJAUNOS SPĒĻU PALDIES SPORTISTIEM
LAUKUMUS
PAR 2020. GADU!
OZOLNIEKU SPORTA
SKOLAS STADIONĀ
Plānojot Ozolnieku Sporta skolas telpu un āra teritorijas atjaunošanas un labiekārtošanas darbus, kā atsevišķa projekta daļa
izskatīta arī stadiona teritorijā esošo spēļu laukumu atjaunošana. 2020. gada beigās tika veikta būvniecības ieceres projektēšanas darbu cenu aptauja, slēdzot līgumu ar SIA “DDP”.
2021. gadā pēc izstrādātā projekta saņemšanas plānots organizēt iepirkuma procedūru un būvniecības procesu, par objekta
nodošanas ekspluatācijā termiņu nosakot augustu.
2020. gadā uzsāktie Ozolnieku
Sporta skolas zāles remontdarbi
tuvojas noslēgumam, un nākamais
solis būs stadiona sakārtošana, veicot gan skrejceļu izveidošanu un seguma atjaunošanu, gan sporta spēļu
laukumu izveidi. Projekta rezultātā
ir plānots izveidot mūsdienīgu un
sakoptu infrastruktūru, kas Sporta skolas audzēkņiem un novada
iedzīvotājiem nodrošinātu papildu
iespēju nodarboties ar aktivitātēm
svaigā gaisā.
“Kopējā projekta iecere paredz
veikt stadiona skrejceļu atjaunošanu, četru pludmales laukumu un
multifunkcionāla laukuma izveidi
ar trīs 3X3 jeb strītbola laukumiem,
integrējot arī florbola laukumu un
mini futbola laukumu. Papildus
laukumu sadalījumam teritorijā plānots uzstādīt āra trenažieru

kompleksu, rezervistu soliņus ar
nojumēm, kā arī skeitparka pārvietošanu un atjaunošanu. Plānoto
darbu rezultātā stadions iegūs jaunu
sporta spēļu laukumu izvietojumu,
līdz ar to būs nepieciešams mainīt
arī galvenās ieejas atrašanās vietu.
Ļoti būtisks elements projekta saturā ir pastāvīgo tribīņu izbūve uz
esošā paaugstinājuma (vaļņa), kas
norobežo skrejceļu no sporta spēļu
laukumiem,” informē Attīstības un
projektu daļas būvniecības projektu
vadītāja Aļona Virviča-Jansone.
Projekta “Ozolnieku Sporta
skolas stadiona spēļu laukumu atjaunošana Ozolniekos Ozolnieku
novadā” projektēšanas izmaksas ir
11 434,50 eiro ar PVN. Projektēšanas darbus un būvniecību plānots
veikt par Ozolnieku novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Paziņojums
par izsoli
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu
komisija rīko nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24
Ozolniekos Ozolnieku pagastā Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 5466 001 0784, kura sastāvā
ir zemes vienība 0,9426 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5466 001 354, atkārtotu rakstisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki pieteikumu izsolei var iesniegt, sākot no 2021. gada 24. februāra, līdz
2021. gada 26. martam plkst. 10.00 Ozolnieku
novada pašvaldības kancelejā (2. kabinetā)
Stadiona ielā 10 Ozolniekos Ozolnieku novadā,
nosūtot pa pastu vai kurjerpastu vai iesniedzot
elektroniski uz e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv.
Izsole notiks 2021. gada 26. martā plkst. 10.05
Ozolnieku novada pašvaldības ēkas domes sēžu
zālē Stadiona ielā 10 Ozolniekos.
Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā
cena) ir 300 000,00 EUR (trīs simti tūkstoši eiro).
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā
nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, t. i., 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro). Nodrošinājuma samaksa veicama Ozolnieku novada domes kontā
Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank,
kods: HABALV2X, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma – Rīgas ielā 24 Ozolniekos Ozolnieku pagastā
Ozolnieku novadā – izsoles nodrošinājums”. Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek
ieskaitīts pirkuma summā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.
ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10 Ozolniekos Ozolnieku novadā) darba laikā. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā
tā piedāvātā augstākā cena viena mēneša laikā
no izsoles norises dienas, tās iemaksu veicot
pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu nav personu ar pirmpirkuma tiesībām. Kontaktpersona:
Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja
Svetlana Krūmiņa, tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.
Iepirkumu un izsoļu komisija

Ir pagājis gads, kopš notika
viens no lielākajiem Ozolnieku
novada sporta pasākumiem
“Sporta laureāts”, nesdams
līdzi lielus izaicinājumus un
pārmaiņas gan sacensību norisē, gan ikdienas treniņos.

S

portistiem tas prasīja daudz
lielāku apņēmību, disciplīnu un darbu ar sevi. Kādam,
iespējams, nācās atskārst, cik grūti
ir trenēties un atrast motivāciju,
neredzot mērķi. Tomēr mēs, Ozol-

nieku novada Veselīga dzīvesveida
un sporta nodaļa, ticam, ka grūtības un šķēršļi tikai stiprina novada
sportistus un liek noticēt, ka nekas
nav neiespējams!
Vēlamies teikt lielu paldies
37 “Sporta laureāts 2020” pretendentiem, kuru vidū ir gan lieli, gan
mazi sportisti. Mēs ticam, ka ikdienā veiktais darbs, neatlaidība un
attieksme noteikti atmaksāsies šajā
un nākamajos gados!
Izsakām pateicību ikvienam
sportistam par augstajiem sasniegu-

miem, ka nesat Ozolnieku novada
vārdu ārpus novada un valsts robežām, kā arī sportistu treneriem, kuri
jaunajos talantos ieguldāt milzīgu
darbu, lai kopīgi ar viņiem sasniegtu
augstus sportiskos rezultātus.
Pateicamies Ozolnieku novada sporta dzīves organizatoriem,
tās attīstītājiem un ikvienam, kas
iesaistās sportistu dzīvē, ļaujot
Ozolniekiem kļūt par arvien sportiskāku vietu!
Veselīga dzīvesveida un sporta
nodaļas informācija

KULTŪRAS SIRDSPUKSTI NAV
APSTĀJUŠIES, KULTŪRA JOPROJĀM DZĪVO!

Š

obrīd valstī noteikto ierobežojumu laikā Ozolnieku novada
kultūras dzīve vairāk norisinās un atspoguļojas virtuālajā vidē.
Aktīvie interneta un sociālo tīklu
lietotāji noteikti ir pamanījuši publikācijas par senlatviešu gadskārtām,
par atzīmējamām dienām, kas reiz
latviešiem palīdzēja laika skaitīšanā
un saimnieciskās dzīves organizēšanā. Piemēram, Meteņi, Pelnu diena,
Māras diena u. c. atzīmējamas dienas nav vairs populāras mūsdienu
latvieša dzīvē, bet to apzināšanās
veido latvietību mūsos.

Sveču dienas ietvaros tika noorganizēta sveču liešanas meistarklase ZOOM platformā, kurā piedalījās dalībnieki no Liepājas, Raunas,
Mārupes un Ozolniekiem. Arī uz
Sieviešu dienu top aizraujoša online
ekskursija ar īsta vīna degustāciju
Lubānas vīnotavā.
Instagram kontā @ozolnieku.tautas.nams atskatāmies uz aizvadītajiem pasākumiem, to iedvesmojošākajiem un skaistākajiem mirkļiem.
Sadarbībā ar Ozolnieku fotoklubu
norisinājās fotokonkurss “Mans
2020. gada foršākais mirklis”, kas ie-

guva atsaucību no dalībnieku puses.
Ozolnieku novada amatierteātris
gatavo virtuālu ieskatu izrāžu tēlu
pasaulē jeb tēli mūsdienu vidē, ko
varēs redzēt Instagram un Facebook
kontā marta mēnesī.
Kultūras sirdspuksti nav apstājušies, kultūra vēl joprojām dzīvo,
tikai klusāk, tikai citā veidā un citā
rakursā.
Aicinām iedzīvotājus, ja ir iespēja, sekot mums sociālajos tīklos, uzzināt jaunāko informāciju un iepazīties ar to, ko radām šobrīd.
Kultūras nodaļas informācija

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/2021

APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes 2021. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 34 (prot. Nr. 3)

Grozījumi Ozolnieku novada domes 2019. gada 21. novembra saistošajos noteikumos 25/2019 “Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajām
garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
27., 30., 31. 31.1 un 32. punktu
Izdarīt Ozolnieku novada pašvaldības 2019. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2019 “Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”
šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 10. punktu sekojošā redakcijā:
“10. Vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam tiek piešķirts 250,00 euro apmērā un personām ar invaliditāti kopš bērnības
nav mazāks par 375,00 euro apmērā.”
2. Izteikt noteikumu 12. punktu sekojošā redakcijā:
“12. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu tiek piešķirts naudas līdzekļu veidā

825,00 euro apmērā vai sadzīves priekšmetu un inventāra veidā, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamo sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimumu.”
3. Izteikt noteikumu 13. punktu sekojošā redakcijā:
“13. Pabalsts ikmēneša izdevumiem personām, kuras sekmīgi mācās vai studē, tiek piešķirts naudas līdzekļu veidā 128,00 euro apmērā un personām ar invaliditāti kopš bērnības 294,64 euro apmērā:
13.1. Personai, kura mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir
tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;
13.2. Personai, kura studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts
atzītus diplomus.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Andris Ozoliņš

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2021
“Grozījumi Ozolnieku novada domes 2019. gada 21. novembra saistošajos noteikumos 25/2019 “Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajām garantijām
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas””
paskaidrojuma raksts
1.

Projekta nepieciešamības pamatojums

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi 2005. gada 15. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 857 “Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, kuros ir noteikts palielināts sociālais atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, tai skaitā pabalstiem, ko izmaksā pašvaldība. Līdz ar to nepieciešams
precizēt atsevišķus saistošajos noteikumos noteikto pabalstu apmērus.

2.

Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošo noteikumu grozījumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 857 noteiktajam minimālajam apmēram
mainīts pabalstu apmērs pastāvīgas dzīves uzsākšanai, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei un ikmēneša
izdevumiem personām, kuras sekmīgi mācās vai studē.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistībā ar atsevišķu pabalstu palielināšanu pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem, kuri sasnieguši pilngadību un kuriem ir izbeigusies ar Ozolnieku novada bāriņtiesas lēmumu noteiktā
ārpusģimenes aprūpe, 2021. gada pašvaldības budžeta izdevumi šim mērķim palielināsies. 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.

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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MĪLESTĪBAS
DIENA
OZOLNIEKU
NOVADĀ
“Mīlestības kvartāliņš” pie Ozolnieku Tautas nama

14. februārī, spītējot salam, sniegputenim un vīrusiem, mēs uzbūrām mīlestības svētku atmosfēru novadā.
“Mīlestības kvartāliņā” pie Ozolnieku Tautas nama, skanot mīlas
romancēm, varēja izbaudīt īpašu
noskaņu un iemūžināt to iepriekš
izveidotās foto dekorācijās un gaismās. Tur garāmgājējus sveica sirsniņa, atgādinot, ka ne sniegs, ne aukstums nespēj uzveikt īstu mīlestību.
Nofotografējoties kādā no izveidotajiem foto dekoriem un publicējot

bildes, varēja laimēt Dāvanu karti
romantiskiem gardumiem no restorāna “Masti Grill&Chill”. Laimīgie
uzvarētāji jau ir noskaidroti.
Svinot Mīlestību, Garozā uzplauka skaistas rozes, kuras pēc sniegputeņa pārtapa sniega rozēs.
Arī Ānē pie kultūras nama garāmgājējus priecēja krāšņas izgaismotas
sirdis un tematiskas dekorācijas.

Ānes kultūras nams

Rozes Garozā

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
Aldis Blūms
Augusts Subatalovs
Gaļina Proščenko
Jānis Bušs
Marija Kostena
Spodris Ezeriņš

1957.
1939.
1959.
1939.
1943.
1937.

