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Līdz ārkārtējās situācijas beigām 
pašvaldība klientus apkalpo 

attālināti! 

Var pieteikties Covid-19 krīzes pabalstam un piemaksai par bērniem
1. aprīlī notikušajā Ozolnieku no-
vada domes ārkārtas sēdē tika 
pieņemts lēmums uz laiku, ka-
mēr valstī izsludināta ārkārtējā 
situācija un vienu kalendāra 
mēnesi pēc tās beigām, sniegt 
atbalstu Ozolnieku novadā dek-
larētām ģimenēm (personām), 
kuras ārkārtējās situācijas dēļ 
nespēj nodrošināt savas pamat-
vajadzības. Covid-19 krīzes pa-
balsta apmērs ir 80 eiro mēnesī 
katrai personai.

Pašvaldība pabalstu izmaksās, 
ja personas varēs iesniegt doku-
mentus, kas apliecina, ka ģimene 
vai persona, saistībā ar ārkārtējo 
situāciju, ir zaudējusi ienākumus 
šādos gadījumos:
• Ja esat devies bezalgas atva-
ļinājumā vai jums piešķirts bez-
darbnieka statuss, bet vēl nav sa-
ņemts bezdarbnieka pabalsts. Ja 

esat pašnodarbināta persona vai 
strādājat uz uzņēmuma līguma, 
vai uz cita veida līguma pamata 

kā pakalpojumu sniedzējs, kas 
zaudējis ienākumu avotu u.c.;
• Ja ir radušies papildus izdevu-

mi, ko paši /pats nespējat segt, 
atrodoties pašizolācijā. Piemēram, 
ja visi ienākumi un uzkrājumi iztē-

rēti papildus mājoklim, viesnīcai, 
transportam un tml. pašizolācijas 
nodrošināšanai;

Pārtikas pakas trūcīgām,
maznodrošinātām vai daudzbērnu 

ģimenēm 

Informējam, ka pašvaldībā dek-
larētajiem bērniem no 1,5 gadu 
vecuma līdz 12. klasei no trūcī-
gām, maznodrošinātām vai dau-
dzbērnu ģimenēm, kas apmeklē 
vispārizglītojošās mācību iestā-
des un ir aizpildījuši iesniegumu, 
katru ceturtdienu (līdz ārkārtas 
situācijas beigām) tiek izdalītas 
pašvaldības sagatavotās pārtikas 
pakas, jūsu izvēlētajā vietā:

• Ozolnieku vidusskolā no 
plkst. 8.00 – 18.00;

• Ozolnieku novada Sociāla-
jā dienestā (Rīgas ielā 29) 
no plkst.11.00 – 18.00;
•  Ānes sociālajā dienes-
tā (Celtnieku ielā 12) no 
plkst.11.00 – 18.00;
• Ozolnieku Sporta skolā no 
plkst. 12.00 – 21.00;
• “Eži”, Garoza, Salgales pa-
gastā no plkst. 14.30 – 17.00;
• “Vīgriezes”, Emburgā, 
Salgales pagastā no plkst. 
14.30 – 17.00.

• Ja atrodaties vai esat atradies 
karantīnā un jums nav iztikas 
līdzekļu.

Covid-19 krīzes pabalsta saņēmēji 
var saņemt arī 50 eiro piemaksu 
par katru aprūpē esošu bērnu 

līdz 18 gadu vecumam. Atbalsts 
attiecas arī uz audžuģimenēm 
un aizbildņiem, kuras nonākušas 
krīzes situācijā, palielinot izmaksā-
jamā pabalsta apmēru par 50 eiro 
katram bērnam.
Lai saņemtu Covid-19 krīzes pa-
balstu, ar iesniegumu, pievienojot 
pierādījumus par nespēju nodro-
šināt savas vai ģimenes pamat-
vajadzības ārkārtējās situācijas 
dēļ jāvēršas Ozolnieku novada 
Sociālajā dienestā, izmantojot 
portālu www.latvija.lv vai, sūtot 
tos uz Sociālā dienesta elektronis-
ko pasta adresi: soc.dienests@
ozolnieki.lv, vai, ievietojot Sociālā 
dienesta pastkastē, kas atrodas 
pie dienesta ēkas Rīgas ielā 29, 
Ozolniekos. Neskaidrību gadī-
jumā aicinām zvanīt pa tālr. nr. 
20024706.

Pārtikas paka tiks izsniegta, no-
saucot bērna vārdu, uzvārdu un 
uzrādot personas apliecinošu 
dokumentu. Vienas pakas aptu-
venais svars ir 10 kg.
Aicinām Iedzīvotājus neveidot 
pūli, nepulcēties pie paku sa-
ņemšanas vietām un ievērot 2 m 
distanci.
Pārtikas pakas tiek sagatavotas 
uz iedzīvotāju iesnieguma pama-
ta, kas ir jānosūta mācību iestā-
dei, kuru apmeklē Jūsu bērns un 
Sociālajam dienestam, kā arī jāin-
formē par atteikšanos no pakas.
Atkārtoti saņemot pārtikas 
paku, iesniegums nav jāie-
sniedz!
Informācija pirmsskolas audzēk-
ņu vecākiem – pārtikas paka tiek 
piešķirta bērniem, kuri klātienē 
neapmeklē bērnudārzu.
Plašāka informācija par pašval-
dības noteikto atbalstu bērna 
ēdināšanai ārkārtējās situācijas 
laikā: https://ozolnieki.lv/aktu-
alitates/aktualitates-parvalde/.

Raksts tapis sadarbībā ar Ozolnieku 
novada Sociālo dienestu

Ozolnieku novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz 
Ministru prezidenta A. K. Kariņa 2020. gada 12. marta rīkojumu 
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, pašvaldības iestāžu 
klienti tiek apkalpoti attālināti!
Iedzīvotājus aicinām ar pašvaldības administrāciju un iestādēm 
sazināties elektroniski vai pa telefonu.
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SAZIŅA AR NVA NOTIEK ATTĀLINĀTI
Nodarbinātības valsts aģentū-
ra (NVA) informē, ka visās NVA 
filiālēs  saziņa ar klientiem un 
sadarbības partneriem attāli-
nāti notiks līdz 12. maijam vai 
ārkārtas situācijas beigām. 

Ir aktualizēts arī bezdarbnieku 
NVA klātienes apmeklējumu 
grafiks: bezdarbniekiem, kuriem 
klātienes vizīte NVA ir bijusi ie-
plānota laikā līdz 12. maijam, savā 
NVA filiālē būs jāierodas saskaņā 
ar jaunu grafiku, kas ir pieejams 
NVA tīmekļvietnē.  Mainās tikai 
apmeklējuma datums, bet laiks 
paliek iepriekš noteiktais. Ieplā-
notā apmeklējuma pārcelšanas 
datumu klienti varēs redzēt arī 
savā profilā CV un vakanču por-
tālā (https://cvvp.nva.gov.lv/#/
pub/). Autentificēties NVA CV 
un vakanču portālā var gan ar 
internetbankas autentifikācijas 
līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās 
bankas ikonas, gan ar elektro-
nisko parakstu, gan ar eParaksts 
mobile.
Arī iesniegumi par bezdarbnie-
ka statusa piešķiršanu tiek pie-
ņemti tikai neklātienē. 

Lai NVA CV un vakanču portālā 
pieteiktos bezdarbnieka statu-
sam, nākamajā dienā pēc darba 
tiesisko attiecību izbeigšanas 
jāveic šādi soļi:
1) Atveriet NVA CV un vakanču 
portālu (https://cvvp.nva.gov.lv);
2) Autorizējieties, izmantojot vie-
nu no portāla latvija.lv autentifi-
kācijas veidiem;
3) Izvēlēties iespēju "Pieteikša-
nās bezdarbnieka vai darba mek-
lētāja statusam";
4) Izvēlēties iespēju "Pieteikties 
bezdarbnieka statusam" un no-
rādiet NVA filiāli, ar kuru vēlaties 
sadarboties;
5) Lejupielādējiet un aizpildiet 
iesniegumu bezdarbnieka sta-
tusa piešķiršanai (paraksts nav 
vajadzīgs); 
6) Aizpildītu iesniegumu WORD 
formātā saglabājiet kā pieliku-
mu un nosūtiet NVA. 
Atgādinām, ka attālināti iesnie-

gumu bezdarbnieka statusa 
piešķiršanai iespējams iesniegt 
arī valsts pārvaldes pakalpoju-
mu portālā www.latvija.lv ar 
e-pakalpojuma Iesniegums ies-
tādei starpniecību (e-paraksts 
nav nepieciešams). Piesakoties 
bezdarbnieka statusam portālā 
latvija.lv, neaizmirstiet augšu-
pielādēt aizpildītu iesniegumu 
un pievienot to kā pielikumu! 
Ja klientam nav iespējas elektro-
niski pieteikties bezdarbnieka 
statusam, to var izdarīt, iesniegu-
mu izdrukājot, aizpildot un ielie-
kot filiāles pastkastītē.
Saziņai ar NVA darbiniekiem 
lūdzam izmantot bezmaksas 
informatīvo tālruni – 80200206.
Saistībā ar bezdarbnieka pa-
balsta jautājumiem aicinām sa-
zināties ar Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūru www.vsaa.
gov.lv.

Raksts tapis sadarbībā ar NVA

Ģimenēm vai personām, kurām 
pašvaldības sociālais dienests 
ir izsniedzis izziņu par trūcīgās 
vai maznodrošinātās personas 
statusu (ar ienākumiem līdz 242 
eiro) vai arī izziņu par personas 
nonākšanu krīzes situācijā, 
ir iespēja saņemt Eiropas 
atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām pārtikas atbalstu un 
pamata materiālo palīdzību.

Tā ietver divas pārtikas pakas 
un vienu higiēnas un saimniecī-
bas preču paku ceturksnī katrai 
personai, papildus divas pārtikas 
pakas ceturksnī, ja ģimenē ir zī-
daiņi un mazi bērni vecumā no 
septiņiem līdz 24 mēnešiem un 
papildus higiēnas preču paku 
ceturksnī, ja ģimenē ir zīdaiņi un 
mazi bērniem vecumā no dzimša-
nas līdz 24 mēnešiem.
Tāpat šādi trūcīgie un maznodro-
šinātie var saņemt mācību pie-
derumus reizi kalendārajā gadā, 
ja ģimenē ir skolēni vecumā no 
pieciem līdz 16 gadiem. 
Atgādinām, ka ir stājušies spēkā 
grozījumi Sociālo pakalpojumu 

Cilvēkam, kuram ir piešķirts 
bezdarbnieka pabalsts, kas 
beidzās 2020. gada 12. martā 
vai vēlāk un kurš sakarā 
ar Covid-19 izsludinātās 
ārkārtējās situācijas radītajām 
sekām nav atradis darbu, 
varēs pieprasīt bezdarbnieka 
palīdzības pabalstu. 

Šādu jaunu atbalsta formu 
paredz 21. aprīlī, valdības sēdē 
pieņemtie grozījumi likumā “Par 
apdrošināšanu bezdarba gadīju-
mam”. 
Bezdarbnieka palīdzības pa-
balsts tiks izmaksāts apmērā, 
kāds ir personai izmaksāts attie-
cīgi astotajā vai devītajā bezdar-
ba mēnesī, bet ne vairāk kā 130 
eiro mēnesī. 
Iesniegumu bezdarbnieka palī-
dzības pabalsta saņemšanai būs 
jāiesniedz Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūrā. Pabalstu 
piešķirs no nākamās dienas, kad 
beidzas bezdarbnieka pabalsta 
izmaksa. Bezdarbnieka palīdzī-

Darba ņēmējiem un 
pašnodarbinātajiem, kuriem 
Covid-19 izplatības radītās 
krīzes ietekmē  dīkstāves 
pabalsts ir zems vai arī 
tiem, kuri nekvalificējas 
dīkstāves pabalstam darba 
devēja neatbilstības dēļ būs 
pieejams dīkstāves palīdzības 
pabalsts, kas nebūs mazāks 
par 180 eiro.

Šādu atbalstu paredz ceturt-
dien, 23. aprīlī, valdības sēdē 
pieņemtie Ministru kabineta 
noteikumi „Noteikumi par 
dīkstāves palīdzības pabalstu 
darba ņēmējiem un pašno-
darbinātajiem, kurus skārusi 
Covid-19 izplatība””.
Ja aprēķinātais dīkstāves pa-
balsts būs mazāks par 180 eiro 

Atbalsts trūcīgiem un maznodrošinātajiem

Ieviests bezdarbnieku 
palīdzības pabalsts

Dīkstāves palīdzības 
pabalsta zemākais 
slieksnis - 180 eiro

un sociālās palīdzības likumā, 
kas ārkārtas situācijā paredz 
trūcīgas un maznodrošinātas ģi-
menes izziņas derīguma termiņa 
automātisku pagarināšanu, līdz 

mēnesim pēc ārkārtas situācijas 
beigām.
Pakas var saņemt Ozolnieku no-
vada Ānes sociālo pakalpojumu 
centrā, Celtnieku ielā 12, Ānē, 
Cenu pagastā, Ozolnieku no-
vads, LV-3018. Aicinām sazinā-

bas pabalsta izmaksas periods 
būs ne ilgāks par četriem mē-
nešiem. Pabalstu izmaksās par 
periodu no 2020. gada 12. marta 
līdz persona sāk gūt ienākumus 
kā darba ņēmējs vai pašnodar-
binātais, bet ne ilgāk kā līdz 
2020. gada 31. decembrim..
Bezdarbnieka palīdzības pa-
balsta izmaksu pārtrauks, ja 
cilvēks iegūs darba ņēmēja vai 
pašnodarbinātā statusu un gūs 
ienākumus vai arī tam tiks pie-
šķirta apdrošināšanas atlīdzība, 
valsts pensija vai ikmēneša 
atlīdzība bezdarbniekam par al-
goto pagaidu sabiedrisko darbu 
veikšanu. Par bezdarbnieka pa-
līdzības pabalsta saņēmējiem 
netiks veiktas valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās ie-
maksas. Tādējādi minētais pa-
balsta izmaksas periods netiek 
ņemts vērā, aprēķinot kādu no 
sociālās apdrošināšanas pabal-
stiem vai pensijām.

Raksts tapis sadarbībā
ar Labklājības ministriju

mēnesī, tiks aprēķināta un 
izmaksāta starpība starp 180 
eiro un faktiski izmaksāto dīk-
stāves pabalstu.  
Savukārt, tiem darba ņēmē-
jiem, kuri nekvalificējas dīkstā-
ves pabalstam, tiks izmaksāti 
180 eiro jeb dīkstāves palīdzī-
bas pabalsts. Vienlaikus šīm 
personām piešķirs piemaksu 
50 eiro apmērā par katru ap-
gādībā esošu bērnu vecumā 
līdz 24 gadiem, par kuru dar-
biniekam tiek piemērots ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa 
atvieglojums.
Jauno dīkstāves palīdzības pa-
balstu administrēs Valsts soci-
ālās apdrošināšanas aģentūra.

Raksts tapis sadarbībā ar Labklājības 
ministriju

ties telefoniski ar izdales vietas 
kontaktpersonu Līgu Krūmiņu 
pa tālr. 26385805, kā arī sekot 
informācijai, kas izvietota izda-
les vietās.

Atbalsta paku saņemšanu un 
nogādi dzīvesvietā var veikt ģi-
menes vai personas pārstāvis – 
radinieks, draugs, kaimiņš, paziņa 
vai NVO brīvprātīgais u.c.

Raksts sagatavots sadarbībā
ar Labklājības ministriju
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Atbalsts pašnodarbinātajiem
Ir pieņemts vienots likums “Par 
valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību”. Tas paredz virkni at-
balsta pasākumus nodokļu jomā 
uzņēmumiem, to darbiniekiem 
un saimnieciskās darbības vei-
cējiem, ko turpmāk nodrošina 
Valsts ieņēmumu dienests (VID). 

Līdz ar jauno likumu stājušies spē-
kā arī Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 
izraisītās krīzes skartiem darba de-
vējiem, kuri kvalificējas dīkstāves 
pabalstam un nokavēto nodokļu 
maksājumu samaksas sadalei 
termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz 
trim gadiem”. 
Gan dīkstāves pabalstam, gan 
nokavēto nodokļu maksājumu 
samaksas sadalei termiņos vai 
atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem 
ir tiesīgi pieteikties visi tie krīzes 
skartie darba devēji un nodokļu 
maksātāji, kuru ieņēmumi no 
saimnieciskās darbības 2020. gada 
martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. 
gada attiecīgo mēnesi, Covid-19 
izplatības dēļ ir samazinājušies vis-
maz par 30 %.
Nodokļu samaksas termiņa paga-
rināšana 
Lai pieteiktos nokavēto nodokļu 
maksājumu samaksas sadalei 
termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz 
trim gadiem, darba devējs iesniedz 
iesniegumu VID EDS, aizpildot tam 
speciāli izveidotu veidlapu, ne 
vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc 
maksājuma termiņa iestāšanās 
vai īpašā krīzes regulējuma spēkā 
stāšanās dienas, proti, 2020. gada 
22. marta.  
Pabalsta izmaksa dīkstāvē esošo 
uzņēmumu darbiniekiem 
Ja darba devējs darbinieku neno-
darbina vai arī atrodas dīkstāvē, 
darbiniekam tiek maksāts dīkstā-
ves pabalsts  75 % apmērā no mē-
neša vidējās bruto darba samak-
sas par iepriekšējo sešu mēnešu 
periodu pirms ārkārtējās situācijas 
izsludināšanas vai atbilstoši par 
darbinieku faktiski deklarētajiem 
datiem iepriekšējos sešos mēne-
šos, bet ne vairāk kā 700 eiro par 
kalendāra mēnesi. 
Citi nodokļu jomas atbalsta pa-
sākumi COVID-19 krīzes pārvarē-
šanai 

Turpinot sniegt atbalstu uzņē-
mumiem un iedzīvotājiem, ir 
pieņemti Ministru kabineta no-
teikumi Nr. 179 „Noteikumi par 
dīkstāves pabalstu pašnodarbi-
nātām personām, kuras skārusi 
Covid-19 izplatība”, kas paredz 
dīkstāves pabalsta izmaksu arī 
pašnodarbinātajām personām.

Pašnodarbinātajām personām 
dīkstāves pabalstus piešķir un 
izmaksā Valsts ieņēmumu die-
nests (VID) saskaņā ar minēta-
jiem Ministru kabineta noteiku-
miem, kas ļauj novērst pilnīgu 
ienākumu un iztikas līdzekļu 
zaudējumu.
Pabalstam var pieteikties tādas 
fiziskas personas, kas reģistrēju-
šās VID kā saimnieciskās darbī-
bas veicēji un ir veikušas valsts 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tās iemaksas (VSAOI) kā pašno-
darbinātās personas vai auto-
ratlīdzības saņēmēji. Dīkstāves 
pabalstam var pieteikties arī paš-
nodarbinātie mikrouzņēmumu 
nodokļa maksātāji. Abos gadīju-
mos ir būtiski, ka pēc 2020.gada 
14. marta šīs personas dīkstāves 
periodā nav guvušas ienākumus 
no saimnieciskās darbības.
Lai pieteiktos dīkstāves pabals-
tam, pašnodarbinātā persona 
iesniedz noteiktas formas pa-
matotu iesniegumu VID Elek-
troniskās deklarēšanās sistēmā 
(EDS). Pašnodarbinātajai perso-
nai iesniegumā jānorāda vārds, 
uzvārds, nodokļa maksātāja 
reģistrācijas numurs, Latvijā at-
vērts bankas konts un dīkstāves 

periods, kā arī pamatojums par 
dīkstāves iestāšanos krīzes ietek-
mē radīto apstākļu dēļ. Iesniegu-
mā arī jāapliecina, ka norādītajā 
periodā nav gūti ienākumi no 
saimnieciskās darbības, un ka 
pašnodarbinātā persona nav dar-
ba nespējas periodā. 
Pašnodarbināto personu saraks-
tu, kuras saņēmušas dīkstāves 
pabalstu, VID publicē savā tīmekļ-
vietnē sadaļā “COVID-19”. 
Dīkstāves pabalsta apmērs mik-
rouzņēmuma nodokļa maksā-
tājiem ir 50% apmērā no pēdējo 
divu noslēgto ceturkšņu (2019. 
gada otrais pusgads) vidējiem 
ieņēmumiem no saimnieciskās 
darbības, bet ne vairāk kā 700 
eiro mēnesī. 
Savukārt vispārējā nodokļu režī-
ma maksātājiem un autoratlīdzī-
bu saņēmējiem – 75% apmērā no 
pēdējo divu noslēgto ceturkšņu 
(2019. gada otrais pusgads) ie-
nākumiem pēc VSAOI nomaksas, 
bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.
Dīkstāves pabalsta apmēru ap-
rēķina VID pēc pašnodarbinātās 
personas VID deklarētajiem da-
tiem. 
VID dīkstāves pabalstu piešķir un 
izmaksā atbilstoši iesniegumā 
norādītajam dīkstāves periodam 
uz iesniegumā norādīto pašno-
darbinātās personas kontu piecu 
darbdienu laikā pēc iesnieguma 
saņemšanas.
Dīkstāves pabalsts pašnodarbi-
nātām personām var tikt pie-
šķirts par laika posmu, kad ir spē-
kā Ministru kabineta lēmums par 
ārkārtējo situāciju.

NODOKĻU 
ATVIEGLOJUMI Dīkstāves pabalsts netiek aplikts 

ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām. Dīkstāves 
pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, 
ja pašnodarbinātā persona dīkstā-
ves pabalsta izmaksas laikā pār-
trauc dīkstāvi un gūst ienākumus 
no saimnieciskās darbības. 
VID nevar piešķirt dīkstāves pa-
balstu, piemēram, ja vidējie VSAOI 
maksājumi mēnesī 2019. gada ot-
rajā pusgadā ir bijuši mazāk nekā 
20 eiro; ja pašnodarbinātā persona 
vienlaikus ir arī darba ņēmējs, un 
pamata darbavietā ir saņēmusi 
vairāk kā minimālo algu vai ir dar-
ba ņēmējs uzņēmumā, kas neatro-
das dīkstāvē; ja pašnodarbinātajai 
personai ir nodokļu parādi virs 1000 
eiro vai maksātnespējas process 
u.c. gadījumos. Tāpat šie noteikumi 
neattiecas uz personām, kas uzņē-
mējdarbību veic kā patentmaksas 
maksātāji.  
Aktuālā informācija par atbalsta 
pasākumiem nodokļu jomā sais-
tībā ar COVID-19 izraisītajām grū-
tībām un iespēju tiem pieteikties 
pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā 
“COVID-19”, kā arī Finanšu minis-
trijas tīmekļvietnē www.fm.gov.
lv sadaļā “COVID-19”. 
Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā uzņēmēji var zvanīt uz īpaši 
šim nolūkam izveidoto VID atbalsta 
tālruni 67120020, kā arī uzdot savus 
jautājumus rakstiski VID Elektronis-
kajā deklarēšanas sistēmā (EDS) 
sadaļā “Sarakste ar VID”. 

Raksts tapis sadarbībā ar VID

Līdztekus dīkstāves pabalstiem 
un nodokļu nomaksas termiņa 
pagarinājumiem jaunajā likumā  
noteikti arī citi atbalsta pasākumi 
nodokļu jomā, kas izmantojami ne-
atkarīgi no MK noteikumos Nr. 165 
noteiktajiem kritērijiem. 
Garāki termiņi gada pārskatu ie-
sniegšanai 
Uzņēmumiem gada pārskatu 
un konsolidēto gada pārskatu 
termiņš ir pagarināts par trijiem 
mēnešiem, bet biedrībām, nodibi-
nājumiem un reliģiskajām organi-
zācijām termiņš pagarināts līdz šī 
gada 31. jūlijam. 
Taču, ja tas joprojām ir iespējams, 
gada pārskatu var iesniegt arī jau 
šobrīd likumā noteiktajā termiņā.
Iespēja nemaksāt iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa avansa mak-
sājumus 
Saimnieciskās darbības veicējs par 
2020. taksācijas gadu var neveikt 
noteiktos Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa (IIN) avansa maksājumus 
no saimnieciskās darbības ienā-
kuma. Šos maksājumus var veikt 
labprātīgi gada laikā vairākās daļās 
vai vienreiz gadā, iesniedzot gada 
ienākumu deklarāciju.
Ātrāka PVN pārmaksas atmaksa 
Īpašā COVID-19 regulējuma laikā 
tiek atcelti Pievienotās vērtības 
nodokļa likumā noteiktie nosa-
cījumi PVN pārmaksas atmaksai. 
Tādējādi apstiprināto pārmaksāto 
PVN summu VID visiem uzņēmu-
miem atmaksā uz bankas kontu 
30 dienu laikā pēc deklarācijas ie-
sniegšanas termiņa vai dienas, kad 
iesniegta precizēta vai kavēta PVN 
deklarācija. 
Padziļinātās sadarbības program-
ma un tās dalībnieki
VID 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā 
ir tiesīgs neizslēgt uzņēmumu no 
padziļinātās sadarbības program-
mas, ja to ir ietekmējusi COVID-19 
krīze un uzņēmums nodrošina 
pierādījumus objektīvo apstākļu 
esībai. 
Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā uzņēmēji var zvanīt uz īpaši 
šim nolūkam izveidoto VID atbal-
sta tālruni COVID-19 krīzes skar-
tajiem uzņēmumiem 67120020, 
kā arī uzdot savus jautājumus 
rakstiski VID Elektroniskajā dek-
larēšanas sistēmā (EDS) sadaļā 
“Sarakste ar VID”.  

Raksts tapis sadarbībā ar VID
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Atbalsts lauksaimniekiem un pārtikas 
ražotājiem krīzes laikā

14. aprīlī valdība apstiprināja 
Zemkopības ministrijas (ZM) 
izstrādātos normatīvus, kas pa-
redz no valsts budžeta program-
mas “Līdzekļi neparedzētiem ga-
dījumiem” sniegt atbalstu 45,5 
miljonu eiro vērtībā lauksaim-
niekiem un pārtikas ražotājiem. 
Noteikumi nosaka kārtību, kādā 
administrē un uzrauga ārkārtas 
atbalsta pasākumus lauksaim-
niecības un pārtikas nozarē 
saistībā ar Covid-19 izplatības 
negatīvo ietekmi.

Operatīvā informācija no lauk-
saimniecības, pārtikas un tirdz-
niecības nozarē iesaistītajiem 
uzņēmumiem liecina, ka lauk-
saimniecības un pārtikas uzņē-
mumi jau sastopas ar noieta 
tirgus samazināšanos, apgrūti-
nātiem kravu pārvadājumiem un 
tirdzniecības partneru sadarbības 
atteikumiem, importa izejvielu 
(iepakojuma u.tml.) sagādes grū-
tībām, produktu uzkrāšanos, un 
naudas plūsmas grūtībām. 
Pārtikas uzņēmumus ietekmē 
arī pieprasījuma samazinājums 
pēc pārtikas precēm vietējā tir-
gū, īpaši viesnīcu, restorānu un 
sabiedriskās ēdināšanas nozarē, 
tādējādi uzņēmumiem palieli-
nājušies pārtikas preču krājumi 
un samazinājies apgrozījums. 
Situācijai šādi turpinot attīstīties, 
sagaidāma pieprasījuma mazi-
nāšanās pēc lauksaimniecības 
produktiem un, līdz ar to, šo pro-
duktu iepirkuma cenu un apjoma 
samazināšanos no ražotājiem 
(lauksaimniekiem).
Izglītības iestāžu slēgšana ārkār-
tējās situācijas laikā ir radījusi 
pēkšņas un būtiskas problēmas 
šo iestāžu ēdināšanas uzņēmu-
miem, jo nebija iespējams izlietot 
piegādātos produktus, no kuriem 

lielai daļai ir īss derīguma ter-
miņš un tos nevar uzglabāt. Arī 
lauksaimniekiem, īpaši dārzeņu 
audzētājiem, kuri piegādāja sa-
vus produktus šiem ēdināšanas 
uzņēmumiem, izglītības iestāžu 
slēgšana radījusi problēmas ar 
produkcijas krājumu izveidoša-
nos.
35,5 miljonus eiro no kopējās 
atbalsta summas izlietos primā-
rajiem lauksaimniecības ražotā-
jiem, lauksaimniecības un pārti-
kas pārstrādes uzņēmumiem, kā 
arī uzņēmumiem un iestādēm, 
kas sniedz ēdināšanas pakalpo-
jumus izglītības iestādēs.
Noteikumu projekts paredz 3 at-
balsta pasākumus:
1) Vienreizējs atbalsts ienākumu 

stabilizēšanai paredzēts atse-
višķu lopkopības nozaru lauk-
saimniekiem, kas nodarbojas 
ar piena ražošanu, gaļas liellopu 
un nobarojamo cūku audzēša-
nu, bet tikai tajā gadījumā, ja 
nozares ieņēmumi periodā no 
2020. gada aprīļa līdz jūnijam 
mēnesim samazināsies par 
20% salīdzinājumā ar noteikto 
atsauces periodu. Lēmumu par 
atbalsta piemērošanu pieņems 
Zemkopības ministrija.

2) Vienreizējs atbalsts skolu ēdi-
nātājiem un dārzeņu ražotājiem 
par ārkārtējās situācijas laikā 
neizlietotiem pārtikas produk-
tiem, kas bija paredzēti ēdināša-
nas nodrošināšanai bērnudār-
zos un skolās un kurus nebija 
iespējams šim mērķim izlietot. 

3) Atbalsts tiks paredzēts gatavās 
pārtikas produkcijas krājumu 
izmaksu pieauguma un apgrozī-
juma samazinājuma radīto grū-
tību mazināšanai pārtikas preču 
ražotājiem un primārajiem ražo-
tājiem, kas nesaņem iepriekš-
minētos atbalstus. Atbalstu 

varēs piešķirt, ja pretendentam 
2020. gada martā, aprīlī, maijā un 
jūnijā nerealizētu preču krājumi 
pieauguši par 25% vai neto ap-
grozījums samazinājies par 25%, 
salīdzinot ar atbilstošo laikposmu 
2019. gadā. 

Jautājumu gadījumā par atbalsta 
veidiem var sazināties ar ZM Tir-
gus un tiešā atbalsta departamen-
tu, zvanot 26551974 vai rakstot uz 
Zigmars.Kikans@zm.gov.lv.
Grozot MK noteikumus par valsts 
un ES atbalsta piešķiršanu ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanai 
2014.–2020. gada plānošanas perio-
dā 5 miljoni eiro paredzēti primā-
rajiem lauksaimniecības produk-
cijas ražotājiem, lai nodrošinātu 
lauku saimniecību riska pārvaldību 
un nepārtrauktu pāreju uz jauno 
ES 2021.-2027. gada plānošanas pe-
riodu.
Jautājumu gadījumā par šo at-
balstu var sazināties ar ZM Lauku 
attīstības atbalsta departamentu, 
zvanot 67027301 vai rakstot uz Li-
gija.Ozolina@zm.gov.lv.
Vēl pieci miljoni eiro paredzēti arī 
primārajiem lauksaimniecības 
produkcijas ražotājiem, atzītajām 
kooperatīvajām sabiedrībām un 
pārtikas ražošanas uzņēmumiem, 
lai nodrošinātu uzņēmumu likvidi-
tāti un saglabātu naudas plūsmu, 
kas ļaus sekmīgi īstenot Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam sāktos investīciju projektus 
un mazinās finansiālo slogu lauku 
saimniecībām un uzņēmumiem.
Jautājumu gadījumā par šo at-
balstu var sazināties ar ZM Lauku 
attīstības atbalsta departamentu, 
zvanot 67027121 vai rakstot uz Lin-
da.Voica@zm.gov.lv. 

Informāciju sagatavota sadarbībā ar ZM 
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļu

Aprīļa atsācies ikgadējais sezonas laukstrādnieku reģistrācijas periods. Tas ilgs 
līdz šā gada 30. novembrim. Šī būs jau septītā sezona, kad saimniecības, kas dar-
bojas augļkopības un dārzeņkopības nozarēs, kā arī nodarbina laukstrādniekus 
sezonas rakstura darbos var veikt šo darbinieku darba uzskaiti dienesta Elektro-
niskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Maksimālais termiņš, kurā laukstrādniekam var piemērot sezonas laukstrādnieka 
ienākuma nodokļa režīmu, nevar pārsniegt 65 nostrādātās dienas un saņemto ie-
nākumu maksimālais apmērs nevar pārsniegt 3000 eiro. Sezonas laukstrādnieku 
ienākuma nodoklis ir 15 % apmērā no laukstrādnieka nopelnītā atalgojuma, bet 
ne mazāks kā 0,70 eiro par katru nostrādāto dienu. Persona, kura maksā sezonas 
laukstrādnieka ienākuma nodokli, kļūst sociāli apdrošināta pensijai, ja pie visiem 
darba devējiem nopelnītais ienākums mēnesī pārsniedz 70 eiro.

Raksts tapis sadarbībā ar LLKC

Var reģistrēt sezonas laukstrādniekus

Eiropas Komisija aprīlī pieņēma 
lēmumu pagarināt termiņu, 
kādā iesniedzami pieteikumi 
ES Kopējās lauksaimniecības 
politikas (KLP) maksājumiem. 
Jaunais pieteikumu iesniegša-
nas termiņš noteikts 2020. gada 
15. jūnijs nevis 15. maijs, kā līdz 
šim, tādējādi dodot lauksaim-
niekiem lielāku rīcības brīvību 
aizpildīt pieteikumus šajos grū-
tajos apstākļos. 

Pagarina tiešmaksājumu 
pieteikumu termiņu

Pagarinājumu var izmantot visi 
lauksaimnieki, kuriem ir tiesības 
saņemt platībmaksājumus un 
pārējos ES atbalsta maksājumus. 
Jāpiebilst, ka EK nolēmusi palie-
lināt tiešo maksājumu avansa 
maksājumu no 50 līdz 70% un 
lauku attīstības maksājumu no 75 
līdz 85%. Avansa izmaksas atļau-
tas no 2020. gada oktobra vidus.

Raksts tapis sadarbībā
ar Zemkopības ministriju

Atbalsts mazajiem 
lauksaimniekiem

No 2020.  gada 3. jūnija līdz 3. 
augustam notiks projektu pie-
ņemšana pasākumā "Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstot mazās lauku saimnie-
cības". Lauku atbalsta dienests 
(LAD) aicina mazos lauksaim-
niekus izvērtēt savas iespējas 
un pieteikties atbalstam šajā 
pasākuma kārtā, sniedzot ie-
spējas dažādot saimniekošanas 
aktivitātes un radīt jaunus pro-
duktus.

Pieejamais publiskais finansē-
jums ir 4,1 miljons eiro. Šajā kārtā 
netiks piemērots reģionalizācijas 
princips. Atbalsta apmērs vienai 
mazajai saimniecībai ir 15 000 
eiro. 
Atbalsts paredzēts lauku saim-
niecībām, kurām gada kopē-
jais neto apgrozījums pēdējā 
noslēgtā gadā pirms projekta 
iesniegšanas vai saimniecības 
ekonomiskā lieluma standarta 
izlaides vērtība projekta iesnieg-
šanas dienā ir vismaz 2000 eiro, 

bet nepārsniedz 15 000 eiro. 
Darījumdarbības plānu ir jāsa-
gatavo vismaz diviem kalendā-
rajiem gadiem, bet ne ilgākam 
laikposmam kā līdz 2022. gada 31. 
decembrim.
Projekta iesniegumu ir jāgatavo 
sadarbībā ar konsultāciju pakal-
pojuma sniedzēju. Apstiprināto 
konsultāciju pakalpojumu snie-
dzēju saraksts, kā arī projekta 
iesnieguma veidlapa pieejama 
dienesta mājaslapā www.lad.
gov.lv sadaļā “Projekti un inves-
tīcijas”. 
Projektu iesniegumi jāiesniedz 
LAD Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā vai parakstīti ar drošu 
elektronisko parakstu. Tālrunis 
uzziņām: 67095000.
Projektu iesniegumu pieņem-
šanu notiek Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai un Lauku attīstī-
bas programmas ietvaros.

Raksts sagatavots sadarbībā ar LAD

Ārkārtējās situācijas laikā, kad daļa cilvēku uz laiku 
zaudējuši darbu, Zemkopības ministrija aicina izmantot 
iespēju rast darbu lauku saimniecībās un uzņēmumos. 
Daļa Latvijas lauku saimniecību izjūt darbaspēka trūku-
mu un piedāvā gan pastāvīgu, gan sezonas darbu dažā-
dās lauksaimniecības nozarēs.
Darba meklētāji vakancēm darbam lauku saimniecībās 
var pieteikties attālināti Nodarbinātības valsts aģentū-
ras (NVA) CV un vakanču portālā. Šobrīd NVA ir reģistrēts 
ap 700 aktuālo brīvo darbavietu lauksaimniecības jomā. 
Tāpat arī darba devēji, meklējot darbiniekus, ir aicināti va-
kances savās lauku saimniecībās vai uzņēmumos pieteikt 
NVA CV un vakanču portālā.

Raksts tapis sadarbībā ar Zemkopības ministriju

Laukos ir darbs!

KAM VEIC COVID- 19 ANALĪZES
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Kam VEIC Covid- 19 analīzes bez maksas?
1. Iedzīvotājiem, kuriem pēc at-
griešanās no ārvalstīm 14 dienu 
laikā parādās akūtas elpceļu in-
fekcijas simptomi: paaugstināta 
ķermeņa temperatūra, sauss 
klepus un elpas trūkums, un ir ie-
spēja ar savu automašīnu doties 
uz analīžu nodošanas punktiem;
2. Noteiktu profesiju darbinie-
kiem, kuriem parādās akūtas 
elpceļu saslimšanas simptomi 
(pieteikties analīzēm var caur 
savu darba devēju, kurš informā-
ciju iesniegs NMPD):

• ārstniecības personālam;
• farmaceitiem un farmaceitu 
palīgiem;

• sociālās aprūpes iestāžu un 
patversmju darbiniekiem;

• operatīvo dienestu darbinie-
kiem: policistiem, ugunsdzē-
sējiem, robežsargiem, muitas 
darbiniekiem, Valsts vides die-
nesta inspektoriem;

• Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku aktīvā militārā dienesta 
pārstāvjiem;

• ziņu žurnālistiem, TV operato-
riem un fotoreportieriem;

• sociālās aprūpes institūciju un 
patversmju klientiem;

• mazumtirdzniecības darbinie-
kiem;

• "Latvijas Pasts" darbiniekiem.
3. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu:

• Visas personas, kuras izjūt 
veselības stāvokļa pasliktinā-
šanos;

• Personas:
1. kuras ir vecākas par 65 ga-
diem;

2. kurām ir hroniskas slimības 
(cukura diabēts, hroniskas 
elpceļu slimības, sirds asins-
vadu slimības, onkoloģiskas 
slimības utml.);

3. kurām ir imūndeficīts, tai 
skaitā, kuras lieto imūn-
supresīvu terapiju;

4. kuras bijušas kontaktā ar 
Covid-19 pacientu, bet nedzī-
vo ar viņu vienā dzīvesvietā;

5. kuru tuvinieki, ar kuriem 
dzīvo vienā dzīvesvietā, at-
griezušies no ārzemēm;

6. kuru darba pienākumi sais-
tīti ar augstu saslimšanas 
risku ar Covid-19, piemēram, 
strādā ar bērniem pirmsko-
las izglītības iestādē;

• Vienu no mājsaimniecības 
locekļiem, ja divi vai vairāk 
mājsaimniecības locekļiem 
ir saslimuši ar akūtas elpceļu 
infekcijas slimību (ja neviens 
no mājsaimniecības locekļiem 
neatbilst nevienai no iepriekš 

minētajām personu grupām, 
izmeklējumu veic gados vecā-
kajam ģimenes loceklim vai 
vīrietim, ja visi ģimenes locekļi 
ir vienā vecuma grupā).

• Pacientus, kuri saņem orgānu 
aizstājterapiju.

! Ja ģimenes ārsts atsaka nosū-
tījumu uz Covid-19 testu, pacien-
tam jāsazinās ar Nacionālo Vese-
lības dienestu. 

4. Noteiktām pacientu grupām, 
kuri ārstējas slimnīcā (analīzes 
veic slimnīca):

• Visus uzņemšanas nodaļā ho-
spitalizētos pacientus:

• ar pneimoniju;
• bez noteiktas dzīvesvietas;
• ar akūtu respiratoru infekciju.
• Hospitalizētos pacientus ar 
smagu akūtu respiratoru in-
fekciju (SARI) bez cita iemesla, 
kas pilnībā izskaidro klīniskās 
izpausmes, t. sk. SARI:

• pacienti, kuriem ir nepiecieša-
ma intensīvā terapija;

• pacienti ar neskaidras etioloģi-
jas abpusēju pneimoniju.

• Hospitalizētos pacientus ar 
akūtu respiratoru infekciju, ar 
kuru inficēšanās notikusi sta-
cionārā;

• Personas ar neskaidras izcel-
smes drudzi.

• Grūtnieces un dzemdētājas ar 
augšējo elpošanas ceļu infekci-
jas simptomiem.

• Personas, kam nepieciešama 
dzīvību glābjoša vai neatlieka-
ma operācija.

• 2. punktā minētajos gadīju-
mos, kā arī citos gadījumos at-
bilstoši ārsta lēmumam.

 Kam zvanīt, lai pieteiktos Co-
vid-19 analīžu veikšanai (tikai ar 
simptomiem)?
Ja augšējo elpošanas ceļu sa-

slimšanas simptomi ir viegli 
– paaugstināta temperatūra, 
klepus:  
Zvani ģimenes ārstam, kurš izvēr-
tēs nepieciešamību nosūtīt uz 
analīzēm (atbilstību noteiktajiem 
kritērijiem). Attiecīgi ģimenes 
ārsts izveidos nosūtījumu e-vese-
lības portālā vai nosūtījumu Cen-
trālās laboratorijas mājaslapā. Ja 
vienā mājsaimniecībā ar akūtas 

elpceļu infekcijas pazīmēm vai-
rāki saslimušie, ģimenes ārsts uz 
analīzēm sūtīs tikai vienu cilvēku. 
Ja neviens no ģimenes locekļiem 
neietilpst augstāk minētajās 
grupās, analīzes veiks gados ve-
cākajam ģimenes loceklim vai 
vīrietim, ja visi ģimenes locekļi ir 
vienā vecuma grupā.
Pēc nosūtījuma uz izmeklējumu 
saņemšanas 12 darba stundu 
laikā laboratorija piezvanīs pa-
cientam un vienosies par laiku 
un vietu, kur analīzes nodot. Ja ģi-
menes ārsts izvērtēs, ka pacients 
pats nevar doties uz analīžu nodo-
šanas punktu, analīzes veiks pie 
pacienta mājās.
Ja esi pēdējo 14 dienu laikā atgrie-
zies no ārzemēm:

• zvani uz analīžu reģistrācijas 
tālruni 8303 vai 67334433 kat-
ru dienu no plkst. 9:00-18:00.
Ja pacients var ar savu auto 
doties uz analīžu pieņemšanas 
punktu Rīgā, reģistrators zva-
na brīdī informēs par analīžu 
nodošanas laiku un vietu. Ja 
pacients vēlas analīzes veikt 
kādā no punktiem ārpus Rīgas, 
reģistrators informāciju par 
pacientu nodod Centrālajai 
laboratorijai, kuras darbinieks 
telefoniski sazināsies ar pa-
cientu un informēs par analīžu 
nodošanas vietu un laiku.  

Ierodoties ar savu auto iepriekš 
pacientam noteiktajā laikā, 
analīzes varēs nodot NMPD 
un Centrālās laboratorijas 
mobilajos analīžu nodošanas 
punktos.  

!!! Pacienti, kuri slimojuši ar Co-
vid-19, pārtraukt karantīnu un 
doties ikdienas gaitās drīkst tikai 
ar ārsta atļauju. Cilvēku uzskata 
par veselu pēc klīnisko simpto-

mu izzušanas un ja divi atkārtoti 
testēšanas rezultāti uz Covid-19 ir 
negatīvi (izmeklējumam piesaka 
ģimenes ārsts).
!!! Ja Covid-19 saslimšanai rakstu-
rīgie simptomi ir smagi – ļoti aug-
sta temperatūra, elpas trūkums, 
jāzvana uz ārkārtas tālruni 113.
 Šādā situācijā visā Latvijā uz iz-
saukumiem dodas NMPD brigāde, 
kas nepieciešamības gadījumā 
pacientu nogādā slimnīcā. Aiz-
domu gadījumos par saslimšanu 
ar Covid-19 pacientu nogādā Lat-
vijas Infektoloģijas centrā, Bērnu 
klīniskajā universitātes slimnīcā 
vai kādā no piecām reģionāla-
jām slimnīcām: Ziemeļkurzemes 
reģionālajā slimnīcā Ventspilī, 
Liepājas reģionālajā slimnīcā, 
Vidzemes slimnīcā, Daugavpils re-
ģionālajā slimnīcā vai Rēzeknes 
slimnīcā.
Kā darba devējs var nosūtīt dar-
binieku veikt COVID-19 analīzes?
Ja darba devējs savu darbinieku 
ar slimības simptomiem vēlas 
pārbaudīt uz COVID-19, nozares no-
zīmēts pārstāvis sazinās ar Neat-
liekamās medicīniskās palīdzības 
dienestu par analīžu veikšanas 
iespējām un pieteiks konkrētu 
cilvēku sarakstu. Attiecīgi lielās 
veikalu ķēdes katra būs izvirzīju-
šas savu kontaktpersonu, bet citi 
mazumtirgotāji aicināti sazinā-

ties ar Latvijas Tirgotāju asociācijas 
speciāli izveidoto Tirdzniecības no-
zares krīzes centru, kurš strādā visu 
diennakti (tel.n.  67297372). Līdzīgs 
algoritms attiecas arī uz "Latvijas 
Pasts" darbiniekiem. 
Kas jāievēro pacientiem, kuri do-
das uz mobilajiem analīžu nodoša-
nas punktiem?
! Ozolnieku novada iedzīvotājiem 
tuvākais COVID-19 analīžu nodoša-
nas vietas ir  Garozas iela 15, Jelga-
va, Kultūras namā "Rota".
! Pirms došanās uz analīžu no-
došanu iepriekš obligāti jāpie-
sakās, zvanot uz tālruni 8303 vai 
67334433. Bez iepriekšēja pie-
raksta ierasties nedrīkst.
! Uz šiem punktiem var doties ti-
kai ar savu privāto automašīnu. Ar 
kājām, sabiedrisko transportu vai 
taksometru uz analīžu nodošanas 
punktu ierasties aizliegts.  
! Gaidīšanas laiks līdz analīžu veik-
šanai Rīgā ir aptuveni diennakts, 
bet reģionos tas var būt vairākas 
dienas.
! Lai neveidotos pacientu drūzma, 
laboratorisko izmeklējumu veikša-
na notiek rindas kartībā katram pa-
cientam noteiktā laikā, par ko viņš 
tiek informēts telefoniski.
! Dodoties uz analīžu nodošanas 
punktu, līdzi jāņem personu aplieci-
nošs dokuments. 
! Pirms analīžu nodošanas mediķi 
izvērtēs pacienta veselības stāvok-
li un pārliecināsies par simptomu 
esamību.
! Par analīžu rezultātiem, kurā tiek 
apstiprināta COVID-19 saslimšana, 
pacientu telefoniski informē SPKC 
speciālists. Ja rezultāts ir negatīvs, 
pacients 2-3 dienu laikā no analīžu 
nodošanas brīža informāciju saņem 
portālā “E-veselība”. Lai aplūkotu 
saņemto paziņojumu www.evese-
liba.gov.lv, jāizvēlas “Pieslēgties” 
un “Iedzīvotājs”. Pēc tam jāautori-
zējas, izmantojot internetbankas 
piekļuves datus, elektronisko pa-
rakstu vai personas apliecību (eID). 
Analīžu rezultātu paziņojums būs 
apskatāms izvēlnē “Pastkastīte”. Ja 
nav iespējas pieslēgties E-veselības 
portālam, tad par analīžu rezultātu 
darba dienās darba laikā var zvanīt 
Nacionālajam veselības dienestam 
uz tālruni 8000 1234.
! Līdz analīžu rezultāta paziņošanai 
jāievēro visi noteiktie drošības pa-
sākumi -  jāuzturas savā dzīvesvietā 
un nedrīkst apmeklēt sabiedriskas 
vietas.  

KAM VEIC COVID- 19 ANALĪZES
BEZ MAKSAS?
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HIGIĒNAS PRASĪBAS PANDĒMIJAS LAIKĀ

Ozolnieku novadā bērnu tiesību aizsardzības jomā krīzes laikā tiek organizētas 
sadarbības grupu sanāksmes, kur piedalās gan Bāriņtiesas, gan Ozolnieku novada 
Sociālā dienesta, gan Izglītības nodaļas pārstāvji. Regulāra komunikācija notiek ar 
Pašvaldības policijas darbiniekiem. Tiek apzināta informācija par ģimenēm ar bērniem, 
kuras ir cietušas no Covid-19 vīrusa vai tā izraisītām sekām un pieņemti tūlītēji 
risinājumi. 
Bāriņtiesa nereti tiek iesaistīta vecāku savstarpējo nesaskaņu risināšanā šķiršanās gadī-
jumā un, ārkārtējā situācija valstī nekādā mērā nav samierinājusi strīdniekus. Šķiršanās 
gadījumā vecāki bērnus bieži izmanto kā cīņas instrumentu vienam pret otru un bērnu 
intereses bieži netiek pamanītas. Aktuāls ir arī bērnu un vecāku saskarsmes jautājums ga-
dījumos, kad vecāki jau ir šķirti vai bērni atrodas aizbildnībā. Tikšanās ar bērnu klātienē ir 
jāizvērtē abām iesaistītajām pusēm, taču atgādinām, ka katram no vecākam ir tiesības ie-
gūt informāciju par sava bērna veselību, attīstību, izglītību un citiem jautājumiem kaut vai 
attālināti, piemērojot bērna vecumam un briedumam atbilstošu tehnoloģisko risinājumu. 
Šis noteikums attiecas arī uz ģimenēm, kurās aug aizbildnībā esoši bērni, bioloģiskajiem 
vecākiem sniedzot iespēju uzturēt kontaktus ar saviem bērniem. 
Vēlamies uzsvērt, ka veselīgu attiecību saglabāšana – pozitīva saziņa, mierīgas sarunas, 
vecāku rūpes, kuras nemazinās arī pēc šķiršanās, konfliktu risināšana mierīgā ceļā - palīdz 
bērniem labāk pielāgoties gan laulības šķiršanas procesam, gan pārsvarēt šī brīža neie-
rastos apstākļus. 
Iedzīvotāji ar jautājumiem var vērsties Ozolnieku novada Bāriņtiesā: e-pasts: barintie-
sa@ozolnieki.lv, tālr. 63084714, 66047860, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilze Mangusa - 
29288473.

Raksts tapis sadarbībā
ar Ozolnieku novada Bāriņtiesu

Bāriņtiesa strādā pastiprinātā 
režīmā

Lai nodrošinātu pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju kāpņu 
telpu dezinfekciju koronavīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanai 
un inficēšanās risku mazināšanai, SIA "Ozolnieku KSDU"  veicis 
pirmreizējo dezinfekciju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas 
telpās. Pirmreizējās dezinfekcijas izmaksas tika segtas no māju 
sanitārai kopšanai paredzētajiem līdzekļiem. 
Taču, ņemot vērā vīrusa Covid-19 infekcijas joprojām pieaugošo raksturu, 
dzīvokļu īpašnieki var atkārtoti pasūtināt dezinfekcijas pasākumus, ko 
veiks apmācīti Pārvaldnieka darbinieki. Lai pieteiktu dezinfekcijas dar-
bus, dzīvokļu īpašniekiem jāvēršas pie savas mājas pilnvarotās perso-
nas, kura sazināsies ar SIA ”Ozolnieku KSDU”.
Dzīvokļu īpašnieki, kuru mājās nav pilnvarotās personas, aicināti vērsties 
SIA “Ozolnieku KSDU” rakstiski, sūtot iesniegumu uz info@oksdu.lv 
Kāpņu telpu vienas dezinfekcijas reizes izmaksas Ozolnieku pagastā ir  
EUR 25,72 + PVN, bet Brankās/Ānē, Cenu pagastā - nedaudz lielākas - EUR 
32,41 + PVN - saistībā ar transporta izmaksām.
SIA “Ozolnieku KSDU” rekomendē dzīvokļu īpašniekiem periodiski atkār-
tot koplietošanas telpu dezinfekcijas pasākumus pašiem, lietojot pieeja-
mos dezinfekcijas līdzekļus.

SIA "Ozolnieku KSDU"

Sadzīves atkritumu apsaimniekotāji Ozolnieku novadā, SIA "Clean R" informē, ka atkritumu izvešana 
šobrīd tiek plānota un nodrošināta saskaņā ar līgumiem. Ja nepieciešama papildu atkritumu izvešana 
vai cita informācija, aicinām sazināties ar uzņēmuma klientu centru, rakstot uz kc@cleanr.lv vai, 
zvanot pa tālr. nr. 67111001.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
koplietošanas telpu dezinficēšana

Atkritumu apsaimniekošana COVID-19 pandēmijas laikā

NORISES IZGLĪTĪBĀ
COVID-19 KRĪZES LAIKĀ
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Attālinātās mācības ārkārtas situācijas laikā
Saistībā ar Covid-19 pandēmijas 
ierobežošanas pasākumiem, 
kopš 23. marta Latvijā mācī-
bas notiek attālināti, tostarp 
Ozolnieku novada skolās. Sko-
lēnu ikdienas režīmu šobrīd 
veido skolotāju ieraksti e-klasē 
ar dienas laikā veicamajiem 
uzdevumiem, kas pēc paveik-
šanas jānosūta skolotājiem.

Attālinātās mācīšanās atšķirī-
bas no mācīšanās klātienē:

- Mācību stundas tiek organi-
zētas blokos vai pēc stundu 
saraksta, kurš šobrīd mainīts;
- Ņemot vērā milzīgo inter-
neta serveru noslodzi no rīta, 
izglītojamiem ar uzdevumiem 
ir jāiepazīstas līdz plkst. 12.00 
vai līdz skolotāja norādītajam 
termiņam, bet izpildītais darbs 
jāsūta dienas gaitā. Tas atvieg-
lo mācīšanos arī ģimenēs, kur 
ir vairāki dažāda vecuma bērni, 
kuri visi nevar vienlaikus dar-
boties pie viena datora;
- Skolotāji rīko tiešsaistes tik-
šanos klasei ar videozvanu, 
kā laikā var pārrunāt visu, kas 
mācību procesā izdodas un 
kas ne;
- Papildus skolēni var izmantot 

mācību raidījumus, ko piedāvā 
interneta vietne tavaklase.lv

Ja skolēnu vecākiem ir neskaid-
rības, jautājumi vai ierosinājumi 
par jauno mācību procesu Ozol-
nieku novadā, Izglītības nodaļas 
darbinieki aicina Jūs arī turpmāk 

rakstīt uz e-pastu:  macibas.
info@ozolnieki.lv, obligāti norā-
dot skolu, kurā mācās Jūsu bērns.
“Ikdienas izglītības nodaļā saņe-
mam daudz e-pastu no skolēnu 
vecākiem ar jautājumiem un ie-
rosinājumiem par attālināto mā-
cību organizāciju novada skolās. 
Mēs uz tiem sniedzam atbildes 
katru dienu, meklējot labāko risi-
nājumu un pieeju katrā konkrētā 

situācijā, lai mācību darbs varētu 
efektīvi turpināties. Ja sākotnēji 
vecākiem bija daudz neskaidrību 
un jautājumu par attālināto mā-
cību organizēšanu, tad tagad jau 
priecājamies par labās prakses 
piemēriem un skolēnu vecāku 

pozitīvajām atsauksmēm. Esam 
pateicīgi Jums, ka dalāties ar 
mums. Tas palīdz novada Izglītī-
bas nodaļai novērst nepilnības 
izglītības iestāžu darbā, uzlabot 
ikdienas darbu un savstarpējo 
komunikāciju starp visām mā-
cību darbā iesaistītajām pusē,” 
stāsta Izglītības nodaļas vadītāja 
Jeļena Žoide.
Atgādināsim, ka attālinātā mācī-

šanās neaizstāj mācības klātienē. 
Šāda mācību režīma uzdevums 
ir apgūt pašu būtiskāko. Laikā, 
kad liela daļa vecāku strādā no 
mājām un paralēli stingri vada 
bērnu attālināto mācību pro-
cesu, pieaugušie saskaras ar 
pārslodzi. Centra “Dardedze” pre-
ventīvā centra vadītāja Agnese 
Sladzevska, kura aktīvi iesaistās 
publiskajās diskusijās par psi-
holoģisko stāvokli ģimenēs ār-
kārtējās situācijas laikā, aicina 
vecākus kritiskos brīžos mazināt 
prasības pret sevi un, līdz ar to 
arī, arī spriedzi attiecībās ar bēr-
niem. Viņasprāt, šobrīd ģimeņu 
emocionālā veselība ir būtiskāka 
par mācību rezultātiem, īpaši ģi-
menēs ar pirmsskolas un sākum-
skolas vecuma bērniem.
Tomēr, jānovērtē, ka attālināta-
jā izglītības procesā iesaistītie 
būs apguvuši jaunas prasmes. 
Tās ir nākotnē noderīgas tieš-
saistes rīku lietošanas iemaņas, 
kas noderēs kā papildus instru-
menti mācību procesā arī tad, 
kad atsāksies mācības klātienē. 
Mācoties attālināti, izglītojamie 
apgūst arī prasmes plānot savu 
laiku, strādāt patstāvīgi, izmantot 
interneta mācību platformas un 

sazināties tiešsaistē.
Tāpat cerams, ka šāda sistēma 
nākotnē varētu kļūt par jauno 
mācību modeli gadījumiem, kad 
bērns nevar apmeklēt izglītības 
iestādi ieilgušas slimības vai 
traumas dēļ.
Savukārt, domājot par pirmssko-
las vecuma bērniem novadā, ir 
tapis Lieldienām veltīts izglītojoši 
izklaidējošs video, kurā bērnus 
mudina vingrot, spēlēt krāsu spē-
li, iepazīt Lieldienu ticējumus un 
paveikt vienkāršus rokdarbus. Vi-
deo skatāms novada mājas lapā 
www.ozolnieki.lv. Pirmsskolas 
pedagogi šo laiku velta metodis-
ko darbu izstrādei. Aprīlī novada 
pirmsskolas skolotāji izveidojuši 
73 metodiskos darbus. Tostarp 
materiāli, kas palīdzēs attīstīt 
bērnu sīko motoriku, rast priekš-
statu par saules sistēmu, kā arī 
palīglīdzekļus atmiņas un ritma 
izjūtas treniņam, pirmajām iema-
ņām rēķināšanā un citu prasmju 
attīstīšanai.

Raksts tapis sadarbībā ar Ozolnieku 
novada Izglītības nodaļu un Salgales 

pamatskolas Skolas padomes vadītāju 
Kristīni Ceļmilleri

NORISES IZGLĪTĪBĀ
COVID-19 KRĪZES LAIKĀ

Skolēnu attālinātās mācības izglītojošā 
kanālā ”Tava klase”

No 6. aprīļa televīzijas kanāli "ReTV" un "Spor-
tacentrs.com" pārraida skolēniem paredzētus 
izglītojošus raidījumus.
Izglītības ministre uzskata, ka šādu kanālu ievieša-
na ļauj skolēniem radīt klātbūtnes efektu, kā arī 
dažādo un atvieglo skolotājiem mācību procesa 
sagatavošanu. Bērni mācību procesā tiek iesaistī-
ti ar televizora starpniecību, līdz ar to viedierīces ir 
pieejamākas pārējiem ģimenes locekļiem.
TV kanālu darbības struktūra ir līdzīga stundu gra-
fikam. Katra diena tiek iesākta ar ievadu, ko iece-
rēts darīt dienas garumā, un katrai klasei ir atvē-
lēts savs laiks. Audiovizuālais materiāls atgādina 
mācību klasi, un viena nodarbība ilgst 20 minūtes.

Mācībās uzsvars tiek likts uz matemātiku, lat-
viešu valodu, kā arī svešvalodu, mākslas un IT 
jomas priekšmetiem. TV kanālos uzmanība tiek 
veltīta arī interešu izglītībai. Tiešraidēs bērni pie 
TV ekrāna var sportot, dejot, atcerēties dziesmu 
un deju svētku repertuāru, kā arī iemācīties un 
apgūt jaunas prasmes.
Izglītojošie kanāli ir skatāmi tiešsaistē un in-
terneta arhīvā. Izglītojošs kanāls "Tava klase" 
tapis, pateicoties biedrībai "Vecāki par labāku 
izglītību" un citiem sadarbības partneriem.

Raksts tapis sadarbībā ar Izglītības ministriju

Skolēnu dziesmu un deju svētki
pārcelti uz nākamo gadu! 

31. martā XII Latvija skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku rīcības komiteja un Dziesmu 
svētku padome nolēma šovasar no 6. jūlija 
līdz 12. jūlijam plānotos skolēnu dziesmu un 
deju svētkus pārcelt uz nākamo vasaru, 2021. 
gadā. 
Svētku rīkotāju komanda ir uzsākusi darbu, lai 
precizētu ar Svētku pārcelšanu saistītos orga-
nizatoriskos jautājumus. Visus procesā iesais-
tītos par detaļām informēs līdz mācību gada 

noslēgumam, skaidroja Svētku izpilddirektore 
Agra Bērziņa. Savukārt, Izglītības ministre Ilga 
Šuplinska uzsvēra, dalībniekiem būs iespēja 
izdejot un izdziedāt Dziesmu un deju svētku re-
pertuāru ar jaunās izglītības platformas “Tava 
klase’’ starpniecību.

21. APRĪLĪ VALDĪBA LĒMA, KA ŠOVASAR 
NENOTIKS ARĪ CITI PLĀNOTIE MASU 

PASĀKUMI. 
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Pagarināts konkursa “Es zinu, varu un daru 
2020” projektu iesniegšanas termiņš 

Ozolnieku novada dome 23. 
aprīļa sēdē nolēma pagarināt 
konkursa „Es zinu, varu un daru 
2020” iesniegšanas termiņu 
līdz 2020. gada 30. jūnijam, bet 

projektu īstenošana - līdz 2020. 
gada 30. novembrim.
Pagarinājums veikts sasitībā 
ar  2020. gada 12. martā valstī 
izsludināto ārkārtējo situāciju 

un noteiktajiem ierobežojumus, 
kā dēļ konkursa norise nav 
iespējama iepriekš noteiktajos 
termiņos. 
Konkursa Nolikums, Iesniegums, 
Saskaņojums un Atskaite ir 
pieejami: https://www.ozolnieki.
lv/aktualitates/aktualitates-
sabiedriba/projektu-konkurss-
es-zinu-varu-un-daru-2020.
Interesenti par projektu 
iesniegšanu aicināti konsultēties 
ar Antru Pošeiku pa tālr. 
66047857 vai mob. tālr. 20042158,  
vai rakstot uz e-pastu: antra.
poseika@ozolnieki.lv. 

Attīstības un projektu daļa

Orientēšanās sports 
Ozolnieku novadā

Orientēšanās klubs OK "Alnis" aicina piedalī-
ties individuālos orientēšanās treniņos, ievē-
rojot šobrīd noteiktos piesardzības pasāku-
mus. 
Kluba sagatavotie maršruti, kas ved pa Ozolnie-
kiem un tuvējo apkārtni, ir atrodami organizāci-
jas mājas lapā: https://www.alnis.id.lv/.

Sabiedrība uzgavilē novadniecei Jū Džana (Yue 
Zhang), kuru novadnieki, iespējams, labāk pazīst 
kā Sintiju, par negaidīto dāvanu – 4 iepakojumiem 
aizsargmasku - novada Sociālajam dienestam. 
Runājot par aizsargmaskām, valodā šobrīd atgriežas 
sen aizmirstais jēdziens “deficīts”, tāpēc Sintijas dā-
vana ir īpaši vērtīga gan praktiskā, gan emocionālā 
nozīmē. 
Novadnieces vēstule dienestam atklāj daudz vairāk 
par dāvināšanas faktu, tāpēc atļaujamies to publicēt 
nerediģētu:
"Es esmu Ozolnieku iedzīvotāja. Es esmu ķīniete, jau 
dzīvoju Latvijā 8 gadus. Šo janvāri, kad Covid-19 izpla-
tījās Ķīnā, es nopirku 8 kastes maskas no amazons 

NOVADNIECE SOCIĀLAJAM DIENESTAM 
DĀVINA AIZSARGMASKAS

Kamēr valdība noteikusi pulcē-
šanās ierobežojumus, tā sauktie, 
laivu braucieni plašās kompāni-
jās nav iespējami. Taču laivot di-
vatā nav aizliegts. Tāpēc biedrība 
Ozolnieku airēšanas klubs “Ozo-
laivas.lv” aicina divvientulības 
brauciena laiku aizpildīt ar liet-
derīgu nodarbi, atbrīvojot upes 
ūdeņus no atkritumiem. Turklāt, 
ja apņematies piedalīties ūdeņu 
attīrīšanā, ozolaivas.lv kanoe 
laivu, airus un vestes uzticēs bez 
maksas. 
!Tomēr jāņem vērā, ka laiva līdz 
ūdenim un atpakaļ, jānogādā pa-
šiem. Tāpēc uz auto jumta ir ne-
pieciešami šķērskoki. Doties upju 
tīrīšanas braucienā var doties jeb-
kurā dienā. Laivas un aprīkojumu 
var saņemt Ozolniekos, Kļavu ielā 
6. Pēc brauciena laivas arī pašiem 
jāiztīra. 
!Ja upes talku plānojat Ozolnieku 
novadā, tad sadarbībā ar Ozolnie-
ku domi, varēsiet saņemt atkritu-
mu maisus un cimdus. Lai domes 
Saimniecības daļas darbinieki 
izvestu jūsu savāktos atkritumus, 
jāatsūta fotogrāfija un koordi-

nātes. Jāņem vērā, ka atkritumu 
maisus drīkst atstāt vietās, kur 
tiem iespējams piebraukt ar auto. 
Foto un koordinātes sūtīt tālruņa 
numuru – 26400888 - Mārcim. 
!Talkojot Jelgavas pilsētā, Jelgavas 
pils kanālā vai Svētes upē posmā 
no Baložu kapiem līdz Svētes 
palienes laipām un Tušķiem, par 
savākto atkritumu savākšanu jā-
sazinās ar SIA Zemgales Eko.
! Ķemeru nacionālajā parkā daudz 
darba Vēršupītē. Tur upe jāatbrīvo 
no koku sagāzumiem. Savukārt, 
Vecslocenes upe - no tukšajām 
pudelēm un skārda bundžām. Sa-
vāktie atkritumi jānovieto maršru-
ta beigu vietā un par to savākšanu 
jāsazinās ar ĶNP Administratīvās 
daļas vadītāju Artūru, pa tālruni - 
29143115.
Aicinām ar paveiktajiem upju 
tīrīšanas darbiem lepoties soci-
ālajos tīklos lietojot mirkļbirkas 
#ozolaivas #laivutalka #ozolnieki 
#canoelatvia
Vairāk informācijas, zvanot Atim, 
pa tālruni - 23 202 900. 

Raksts tapis sadarbībā ar biedrību 
“Ozolnieku airēšanas klubs” 

Ozolaivas.lv aicina tīrīt upes

Vācijas, kopā 160 gabalas, jo es uztraucos, ka šīs vi-
russ arī izplatīsies Latvijā. Šovakar es lasīju ziņu, ka 
tagad sociālajiem darbiniekiem Latvijā ļoti trūkst 
aizsardzības līdzekļu. Tāpēc es vēlos pajautāt, vai 
jums vajag maskas? Es varu dalīties 4 kastes mas-
kas. Manas maskas ir FFP1, un var vairāk reizi lietot.
Es ceru, ka viss ātri pāries un dzīve normalizēsies!
Saudzējiet sevi!
Ar cieńu!
Sintija."
Sintijas nesavtīgo soli pamanījuši arī mediji. Raksts 
par novadnieci tapis gan Zemgales novada ziņu 
izdevumā gan žurnālā “Ir”. 

Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja
Madara Ābeltiņa

Saules ielas 9. nama 1. kāpņu telpas iedzīvotāji lepojas 
un saka lielu “paldies” divu dzīvokļu īpašniekiem par viņu 
iniciatīvu un uzņēmību, par saviem līdzekļiem un pašu 
spēkiem nokrāsojot kāpņu telpas sienas, kas remontu 
nebija piedzīvojušas jau sen.

Saules ielas 9 iedzīvotāja raksta šādi: "Kaut nedaudz lābie-
kārtot vidi sev apkārt var katrs no mums, ir vajadzīga tikai 
vēlme!".
Pašvaldība pievienojas iedzīvotājas teiktajam un aicinām 
līdzīgus labo darbu stāstus,  rakstīt un sūtīt uz e-pastu: 
ozolnieki@ozolnieki.lv. 

Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja
Madara Ābeltiņa

Iedzīvotāju iniciatīva
kāpņu telpas sakopšanā



9

Ap
rī

lis
  2

02
0

Iestājoties siltam un saulainam 
laikam, arvien lielāka 
sabiedrības daļa atsaucas 
aicinājumam doties dabā. 
Tāpēc aicinām iedzīvotājus 
ievērot valstī noteiktās 
prasības ārkārtējās situācijas 
laikā un iecienītākajās atpūtas 
vietās ievērot noteikto 
distanci vienam no otram un, 
pieaugot sausumam mežā, būt 
uzmanīgiem ar uguni.

Rūpējoties par meža apmeklē-
tāju drošību AS “Latvijas Valsts 
meži” (LVM) tūrisma vietās, ir 

izvietotas zīmes, kas aicina ievē-
rot valstī noteiktos piesardzības 
pasākumus. Atrodoties mežā, 
ugunskuru drīkst kurināt tikai 
šim nolūkam speciāli ierīkotās 
vietās tūrisma objektos. Būtiski 
izvairīties no jebkādas atklātas 
liesmas veidošanas mežā vai tie-
šā tā tuvumā. Pieredze rāda, ka 
galvenie ugunsgrēku izcelšanās 
iemesli ir neuzmanīga rīcība ar 
uguni, kā arī pērnās zāles dedzi-
nāšana. Meža ugunsgrēks sausos 
laikapstākļos un labvēlīga vēja 
ietekmē ātrā laikā var pārņemt 
lielu meža platību, iznīcinot ne 

vien augošos kokus, bet arī dzīvo 
radību.
LVM aicina arī motorizēto trans-
portlīdzekļu - motociklu un 
kvadriciklu -  vadītājus būt uz-
manīgiem un atbildīgiem mežā, 
nebraucot ārpus meža ceļiem, 
jo pietiek ar nokritušiem, uz iz-
plūdes kolektora uzkarsētiem, 
gruzdošiem kūdras gabaliem vai 
sūnu putekļiem, lai izceltos meža 
ugunsgrēks. 
Mežos vērojams arvien lielāks at-
pūtnieku pieplūdums, tāpēc aici-
nām būt savstarpēji pieklājīgiem, 
novietojot savus transportlīdzek-

ļus tā, lai tie netraucētu pārvie-
tošanos citiem. Arī līdzpaņemto 
maltīti aicinām baudīt kādā no 
vietām, kur izveidoti galdi un soli. 
Pēc atpūtas mežā, jūsu radītie 
atkritumi no meža jāiznes un jāiz-
met tuvākajā atkritumu urnā.  
Viedtālruņu lietotājiem pieejama 
LVM izstrādāta mobilā aplikācija 
LVM GEO. Tajā atrodami kartēs at-
tēloti meža ceļi, labiekārtotas at-
pūtas vietas un citi dabas objekti.

Raksts tapis sadarbībā ar AS ”Latvijas 
Valsts meži”(LVM)
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Līdz ar siltā laika iestāšanos ceļu 
satiksmē strauji palielinājies 
velosipēdistu un ceļu 
satiksmes negadījumu skaits, 
kuros iesaistīti riteņbraucēji. 
Autovadītājiem un gājējiem 
jāņem vērā, ka gan un uz 
šosejām, gan lauku ceļiem 
riteņbraucēju aktivitāte ar 
katru dienu palielinās. Aicinām 
velosipēdistus būt uzmanīgiem 
un rūpēties par savu drošību, 
piedaloties ceļu satiksmē!

Vecākiem ar bērniem jāpārrunā 
ceļu satiksmes noteikumi un 
jānodrošina ar nepieciešamo in-
ventāru – košu atstarojošo vesti 
un aizsargķiveri velobraukšanai. 
Atgādinām, ka velosipēdistiem, 
kuri pārvietojas pa ceļa braucamo 
daļu vai velojoslām, nepiecieša-
ma vadītāja apliecība. Tiesības var 
saņemt no 10 gadu vecuma visās 
CSDD nodaļās. Apmācības nav obli-
gātas, bet ieteicamas. CSDD iesaka 
izmantot portālu www.berniem.
csdd.lv. Velo apliecība un eksā-
mens ir bez maksas. Bez tiesībām 
bērni, neatkarīgi no vecuma, drīkst 

Leader sadarbības projekta  
“Lielupes atveseļošanas 
pasākumi – pakalpojumu un 
infrastruktūras izveide ūdens 
tūristiem” ietvaros izstrādāta 
Lielupes ūdenstūrisma 
karte – informācijas ceļvedis 
laivotājiem. Ceļvedis aptver 
Lielupi no tās sākuma punkta līdz 
pat ietekai Baltijas jūrā. Ceļvedī 
laivotājiem tiek piedāvāti 5 
laivošanas maršruti, atkarībā no 
interesēm, grūtības pakāpes un 
izvēlētā laivošanas līdzekļa. 
Aicinām ar maršrutiem 
iepazīties, bet nerīkot laivu 
braucienus lielās ļaužu grupās, 
kamēr ir spēkā valdības noteiktie 
pulcēšanās ierobežojumi, 
saistībā ar koronavīrusa Covid-19 
izplatību.

1. maršruts no Bauskas līdz Mežot-
nei ir vidēji grūts, piemērots plašai 
mērķauditorijai, arī ģimenēm ar 

UZ CEĻIEM ATGRIEŽAS VELOSIPĒDISTI!

Aicina iepazīt laivošanas maršrutus pa Lielupi

braukt ar velosipēdu  dzīvojamās 
zonās, daudzdzīvokļu namu pa-
galmos un vietās, kur nepārvieto-
jas mehāniskie transportlīdzekļi, 
kā arī līdz 10 gadu vecumam pa 
velojoslu vai trotuāriem vecāku 
klātbūtnē.

Aicinām velosipēdistus, pārvieto-
joties pa gājēju celiņu, ievērot, ka 
uz tiem priekšroka ir gājējiem, pie-
mēram, ap Ozolnieku ezeru.
Tiešsaistes kartē goo.gl/b3vzwt ir 
pieejami Ozolnieku novada velo-
maršruti:

1) Nr. 419 "Gar Iecavas un Misas 
krastiem un cauri Dalbes me-
žiem" (28 km);

2) Nr. 420 "Ozolnieki" (7 km);
3) Nr. 421 "Garozas un Teteles 
pusē" (34 km);
4) Nr. 422 "Emburgas pusē" (19 
km).

Novada pašvaldības policija aicina 
velosipēda īpašniekus rūpēties 

par savu pārvietošanās līdzekļu 
drošību. Atsākoties velosezonai, 
pieaug arī velozādzību skaits. Vis-
biežāk nozagtie divriteņi nav bijuši 
pieslēgti vai pieslēgti ar vājām 
slēdzenēm, vai arī novietoti neaiz-
slēgtās un atklātās vietās, kur tas 
piesaista garnadžu uzmanību.

Solvita Cukere sadarbībā ar Ozolnieku 
novada pašvaldības policiju

UGUNSDROŠĪBA MEŽOS 
ATPŪTAS LAIKĀ

bērniem. Ļoti ainavisks posms.
2. maršruts no Mežotnes līdz Jel-
gavai ir grūts posms, piemērots 
dabas vērotājiem, ietver palieņu 
pļavu ainavas. Lielupe kļūst dziļā-
ka un platāka, ietver aizaugušus 
posmus. Ainavisks posms.
3. maršruts no Jelgavas līdz Liepā-
jas šosejas tiltam ir grūts posms, 
piemērots dabas vērotājiem. Nav 
piemērots iesācējiem. Lielupe šeit 
ir plata un dziļa ar gariem un tais-
niem ainaviskiem posmiem.
4. maršruts no Liepājas šosejas 
tiltam līdz Ventspils šosejas tiltam 
ir ļoti nomaļš upes posms, piemē-
rots savvaļas dabas un neskartu 
vietu meklētājiem. Posms nav 
piemērots iesācējiem.
5. maršruts no Ventspils šose-
jas tilta līdz Vakarbuļļiem ir upes 
posms, kas visā garumā plūst cau-
ri apdzīvotām vietām, piemērots 
aktīviem airētājiem, kā arī tiem, 
kurus interesē dabas un kultūras 

pieminekļi upes piekrastē. Šajā 
posmā Lielupe sasniedz savu 
maksimālo platumu un dziļumu. 
Izcili ainavisks posms. 
Lai veicinātu ūdens tūrisma ak-
tivitātes, īstenojot projektu "Lie-
lupes atveseļošanas pasākumi - 
pakalpojumu un infrastruktūras 
izveide ūdens tūristiem", piecu 
pašvaldību teritorijās ir izveido-
tas laivu piestātnes. 
Lielupe jau izsenis bijusi svarīgs 
satiksmes ceļš gan pasažieru, 
gan kravu pārvadāšanai, tomēr, 
laikiem mainoties, šī kustība ma-
zinājusies. Lai situāciju uzlabotu, 
2018. gadā trīs vietējās rīcības gru-
pas - Lauku partnerība "Lielupe", 
Bauskas rajona lauku partnerība  
un Pierīgas partnerība, iesaisto-
ties Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, 
Rundāles  un Babītes novadu 
pašvaldībām, nolēma upes kras-
tos izveidot laivu piestātnes un 
informāciju tūristiem. Projekts 
īstenots Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.—2020. gadam 
pasākuma “Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība” ietvaros.
Karte: http://www.partneribalie-
lupe.lv/attachments/article/450/
web_karte.pdf
Atbalsta Zemkopības ministrija 
un Lauku atbalsta dienests

Raksts tapis sadarbībā ar
Lauku partnerību "Lielupe"

16. aprīlī sākās seguma pārbūves darbi uz Rīgas- Jelgavas 
šosejas (A8) kreisās brauktuves posmā no Jaunolaines 
līdz tiltam pār Misu (19,20.-29,95. km). Aprīļa pēdējā ne-
dēļā kreiso brauktuvi satiksmei slēdza līdz pat būvdarbu 
sezonas beigām. Satiksme abos virzienos tiks organizēta 
pa labo brauktuvi.
Būvdarbi paredz brauktuves seguma reciklēšanu un iestrā-
dāšanu jaunajos ceļa pamatos, pievienojot papildu akmens 
šķembas. Pamatus pārklās ar trim kārtām asfalta. Pārbūvēs 
tiltu pār Misu un atjaunos sabiedriskā transporta pieturvie-
tas.   
Būvdarbus veic akciju sabiedrība A.C.B. par līgumcenu 10,16 
miljoni eiro (ar PVN), ko finansē no valsts budžeta. Darbus 
plānots pabeigt nākamgad.
  

VAS Latvijas Valsts ceļi 

Satiksme pa Rīgas - Jelgavas 
šoseju šogad abos virzienos 

ritēs pa vienu brauktuvi
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Pamatojoties uz Ministru kabi-
neta 2020. gada 29. martā rīko-
jumu Nr. 138 “Grozījumi Ministru 
kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu”” ir aiz-
liegti jebkādi privāti pasākumi, 
tajā skaitā kāzu svinību pasā-
kumi, kuros plānots pulcēties 
vairākiem cilvēkiem vienkopus, 
taču civilstāvokļa akta (laulī-
bas) reģistrācija dzimtsarakstu 
nodaļā vai baznīcā, klātesot 
tikai personām, kuras vēlas 
noslēgt laulību un diviem piln-
gadīgiem lieciniekiem, šobrīd 
nav aizliegta un var notikt.

20. aprīlī Ozolnieku novada paš-
valdības Jaunatnes lietu noda-
ļas vadītāja amatā darbu uzsāka 
Valters Siksna, kurš ar novada 
jauniešiem un viņu vecākiem 
jau ir pazīstams no pērnā gada 
oktobra, kad aizsākās jauniešu 
vakari biedrības “TUVU” telpās 
Brankās.

V. Siksna izglītību ieguvis Baltijas 
Pastorālajā institūtā, kur studēja 
pastorālo darbu, kas ietver  teo-
loģiju un vadību. Līdzšinējo dar-
ba pieredzi Siksna guvis vadot 
jauniešu organizācijas Priekules 

Laulību noslēgšana ārkārtējās situācijas laikā Jaunatnes lietu nodaļu vadīs 
Valters Siksna

Tāpēc, laulības kā juridiska fakta 
reģistrācija dzimtsarakstu noda-
ļā vai baznīcā ir iespējama tikai 
gadījumos, kad dzimtsarakstu 
nodaļa vai baznīca var nodrošināt 
personu savstarpējo divu metru 
distanci un ir iespējams ievērot 
citus noteiktos sociālās (fiziskās) 
distancēšanās un epidemio-
loģiskās drošības pasākumus. 
Ozolnieku novada Dzimtsarakstu 
nodaļas telpās starp piecām per-
sonām – laulājamiem, viņu lieci-
niekiem un nodaļas amatperso-
nai – nav iespējas nodrošināt 2 
metru distanci, tāpēc novadā tiek 
meklētas citas piemērotas vietas 

laulības noslēgšanai. Līdz šim vai-
rākas laulības jau noslēgtas un 
tiek plānotas nākamās - Ozolnie-
ku Tautas nama kamerzālē, kas ir 
piemērota un atbilstoša Ministru 
kabineta noteiktajiem drošības 
pasākumiem. Šāds risinājums 
tiks pielietos, kamēr būs spēkā 
Ministru kabineta 2020. gada 29. 
marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkār-
tējās situācijas izsludināšanu”. 
Tieslietu ministrija aicina perso-
nas būt atbildīgas un rūpīgi izvēr-
tēt nepieciešamību šobrīd veikt 
laulības reģistrāciju dzimtsaraks-
tu nodaļā vai baznīcā, kā arī pirms 
laulības reģistrācijas lūgums sa-
zināties ar dzimtsarakstu nodaļu 
vai baznīcas personālu par tās 
iespējām nodrošināt visus nepie-
ciešamos drošības pasākumus.
Kontakti attālinātai saziņai ar 
Ozolnieku novada Dzimtsark-
tu nodaļu: tālr. nr.: 63084709, 
e-pasts: dzimts@ozolnieki.lv 

Ēriks Pozemkovskis,
Ozolnieku novada

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs

Foto: Pēc laulības ceremonijas Ozolnieku Tautas nama kamerzālē Ozolnieku novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ar jaunlaulātajiem – Arti un Gunitu Kronbergiem.

novada Sociālajā dienestā un 
Priekules baptistu draudzē, vēlāk 
Vīlandes un  Rīgas baptistu drau-
dzē “Mājvieta”. Tagad pārcēlies uz 
dzīvi Jelgavā. 
Pēc ārkārtas situācijas ierobežo-
jumu atcelšanas, Ozolnieku no-
vada jaunieši būs laipni aicināti 
Ozolnieku novada pašvaldības 
jauniešu centrā Rīgas ielā 29, 
otrajā stāvā. Telpā taps dažādi 
projekti, kā arī notiks atpūtas 
vakari ar galda spēlēm un kino 
skatīšanos. Jaunieši varēs pievie-
noties arī Jauniešu TV radošajai 
komandai, kur varēs apgūt foto-
grafēšanas, video filmēšanas un 
video montāžas prasmes. Jaunie-
ši varēs pievienoties Jauniešu do-
mei, lai vienaudžu dzīvi piepildītu  
ar spilgtām idejām un foršiem 
pasākumiem. 
Sekojiet informācijai sociālajos 
tīklos.  Facebook: @ozojaunie-
si,  Instagram: ozolniekujauniesi

Konkursa kārtībā izraudzīta un 
aprīlī pašvaldības Kancelejas 
vadītājas amatā darbu uzsākusi 
Dina Didrihsone. Dinas iepriekšē-
ja darba pieredzē ir deviņi gadi 
AS Swedbank vecākās lietvedes 
amatā, kā arī ir vairāku gadu 
pieredze lietvedes amatā citā 
pašvaldībā. Pašvaldības Kancele-
jas uzdevums ir organizēt doku-

Ozolnieku novada dome š.g. 9. 
aprīļa ārkārtas domes sēdē nolē-
musi neturpināt tiesvedību, kas 
tika uzsākta iepriekšējās domes 
vadības laikā. Apzinoties, ka pērn 
notikusī A. Jomas atbrīvošana 
no amata noritējusi, neievērojot 
likumā “Par pašvaldībām” teikto 
par iestāžu vadītāju atlaišanas 
kārtību, Ozolnieku novada dome 
Zemgales rajona tiesas 2020. 
gada 23. marta spriedumu ne-
pārsūdzēs. Arnis Joma Ozolnieku 

Pašvaldības Kancelejas darbu 
vadīs Dina Didrihsone

Amatā atjaunots Ozolnieku novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Arnis Joma

novada pašvaldības policijas 
priekšnieka amatā atjaunots, 
sākot no 16. aprīļa. Par līdzšinē-
jā novada pašvaldības policijas 
priekšnieka Vidmanta Rinkuna 
atstādināšanu no amata dome 
lems kārtējā domes sēdē 23. 
aprīlī.
Ozolnieku novada domes priekš-
sēdētājs Andris Ozoliņš skaidro, 
ka, veicot A. Jomas atstādinā-
šanu no pašvaldības iestādes 
– pašvaldības policijas - vadītāja 
amata, saskaņā ar likumu “Par 
pašvaldībām” sākotnēji bija 
jāpieņem domes lēmums un 
tad jāgatavo pašvaldības admi-
nistrācijas rīkojums. Taču viņa 
atbrīvošana notika tieši pretēji 
likumā noteiktajai procedūrai. 
Tāpēc šobrīd panākt domei lab-
vēlīgu tiesas lēmumu ir praktiski 
neiespējami, jo līdz šim tiesas 
šādos procedūru neatbilstības 
gadījumos ir lēmušas par labu 

mentu plūsmu iestādē – tos gan 
saņemot, gan nosūtot. Saistībā ar 
dokumentu iesniegšanu pašval-
dībā, novada iedzīvotāji aicināti 
rakstīt uz e-pastu: ozolnieki@
ozolnieki.lv  un zvanīt pa tālr. 
63050241 klientu apkalpošanas 
speciālistei Valentīnai Lindei vai 
kancelejas vadītājai Dinai Didrih-
sonei. 

Top grāmata par Ozolniekiem
Vēstures ekspozīcijas krājuma glabātājs kopā ar Centrālās bibliotēkas darbiniekiem strādā pie 
apjomīga darba apkopojot materiālus grāmatai, kas stāstīs par Ozolniekiem un novada teritoriju 
pēdējo 100 gadu laikā. Grāmata stāstīs par novada vēsturē nozīmīgākajiem notikumiem, saimnie-
cisko attīstību, būtiskākajiem notikumiem izgītībā un kultūrā, tiks izcelti novada attistībā nozīmī-
gākie ļaudis dažādos laikos, sākot no valsts dibināšnas beidzot ar mūsdienām. 
Grāmata top sadarbībā ar Ozolnieku novada pašvaldību un izdevniecību “Jumava”. Grāmatas redak-
tors Juris Lorencs. Esam pateicīgi visiem, kuri iesaistījušies materiālu apkopošanā un sagatavošanā. 
Grāmatas izdošana plānota šī gada izskaņā.

Aigars Stillers, Ozolnieku novada vēstures
ekspozīcijas krājuma glabātājs

darba ņēmējam. Domes priekš-
sēdētājs uzsver, ka turpinot ties-
vedību, pastāv nopietns risks, ka 
izdevumi var pat divkāršoties, 
tāpēc kaut novēloti, tiesvedība 
tomēr jāaptur un jebkurš jautā-
jums turpmāk primāri jārisina, 
savstarpēji vienojoties, nevis 
tiesas ceļā. Šī tiesvedība pašval-
dībai izmaksāja vairāk nekā 20 
000 eiro. 
Vēl viens tiesvedības process 
par nelikumīgu atbrīvošanu no 
amata, kas arī tika iesākts ie-
priekšējas domes vadības laikā, 
ir  pārsūdzēts daļā par morālo 
kompensāciju. Deputāti pieņē-
ma lēmumu noslēgt izlīgumu. 
Pildot tiesas sprieduma neap-
strīdētu daļu, pašvaldība samak-
sāja vairāk par 22 000 eiro.

Madara Ābeltiņa, Ozolnieku novada
domes Sabiedrisko attiecību un informā-

cijas daļas vadītāja
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APSTIPRINĀTI 
ar Ozolnieku novada domes 

  2020.gada 23.janvāra lēmumu Nr.12., protokols Nr.2

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.2/2020  
Mežaparka teritorijas apsaimniekošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 
38.3 panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 
54660010722, 54660011292, 54660011250, 54660010824, 54660010758, kas 
atrodas Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (turpmāk tekstā – 
Mežaparks), apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību.

2. Mežaparka teritorijas kopējā platība ir 69,3989 ha, teritorijas robeža noteikta šo 
saistošo noteikumu 1.pielikumā. 

3. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt Mežaparka estētisko, ainavisko, 
ekoloģisko, vides, kultūrvēsturisko, izglītojošo, aktīvās atpūtas un rekreācijas 
vērtību.

4. Aizsargjoslas un aprobežojumus, kas attiecas uz Mežaparka teritoriju nosa-
ka Aizsargjoslu likums. Mežaparka teritorijas uzturēšanā, izmantošanā un 
aizsardzībā jāievēro visu veidu aizsargjoslas un normatīvajos aktos noteiktie 
apgrūtinājumi.

II. Saglabājamās dabas vērtības un to saglabāšanas
 un aizsardzības noteikumi

5.  Mežaparka teritorijā sastopami aizsargājamie biotopi: 

5.1. veci vai dabiski boreāli meži 2.variants;

5.2. ierobežoti izmantojamas īpaši aizsargājamā sugas – gada staipekņa – atradnes;

5.3. dižkoks – Druvnieku priede.

6.  Noteikumi aizsargājamo biotopu saglabāšanai Mežaparkā:

6.1. regulāri attīrīt teritoriju no biotopiem neraksturīgām lapu koku sugām;

6.2. teritorijā aizliegt īpaši aizsargājamo sugu augu lasīšanu, noplūkšanu un 
izrakšanu, kā arī dzīvotņu postīšanu;

6.3. saglabāt un saudzēt teritorijā esošās bioloģiski vecas priedes;

6.4. attīrīt teritoriju no biotopiem neraksturīgām svešzemju sugām, t.sk., Kanā-
das zeltslotiņas, pļaujot ne retāk kā divas reizes gadā.

III. Mežaparka aizsardzības nosacījumi

7. Mežaparka teritorijā jāievēro vispārējās dabas aizsardzības prasības, lai:

7.1. nodrošinātu meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

7.2. saglabātu meža spēju pasargāt augsni no erozijas;

7.3. pasargātu virszemes un pazemes ūdeņus no piesārņošanas;

7.4. saglabātu būtiskus kultūras mantojuma elementus mežā;

7.5. veicinātu meža noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

8. Saglabājamais meža platības īpatsvars – 90 % no kopējās Mežaparka teritorijas 
platības.

9. Mežaparka teritorijā atļauts veikt kopšanas cirti, ainavu cirti un citas cirtes, 
ievērojot atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Mežaparkā ir ai-
zliegta kailcirte.

10. Meža zemsedzes, pameža un paaugas saglabāšanai Mežaparka teritorijā ai-
zliegts nobraukt no ceļiem vai īpaši marķētām trasēm un pārvietoties pa meža 
zemēm ar mehānisko transportlīdzekli, velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli, 
velokartu vai citu pārvietošanās līdzekli, izņemot pārvietošanos, kas saistīta ar 
Mežaparka apsaimniekošanu un/vai uzraudzību.

11. Veicot jebkuru darbību Mežaparkā, jāizvairās no ūdens noteces traucēšanas 
grāvjos. Ja ūdens notece tiek traucēta, darbības veicējs pēc darbības 

pabeigšanas atjauno ūdens noteci. Saimnieciskās darbības radīts ūdens 
noteces traucējums nedrīkst būt ilgāks par diviem mēnešiem gadā, un tas 
nedrīkst radīt ietekmi uz citiem īpašumiem.

12. Mežaparkā ir aizliegts  kurināt ugunskurus un, bez iepriekšējas sas-
kaņošanas ar apsaimniekotāju, celt teltis un citas pagaidu rakstura celtnes.

13. Transportlīdzekļu, izņemot ar Ozolnieku novada pašvaldības atļaujām un 
operatīvo transportu ar ieslēgtu bākuguni, kas nodrošina attiecīgā dienes-
ta funkcijas, novietošana stāvēšanai atļauta vienīgi attiecīgi apzīmētās 
stāvvietās.

14. Dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras elementu, teritorijas labiekārto-
juma un citu būvju būvniecību Mežaparka teritorijā ir atļauts veikt saskaņā 
ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

15. Ja dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras elementu, teritorijas labiekār-
tojuma un citu būvju būvniecībai Mežaparka teritorijā ir nepieciešams at-
mežot noteiktu teritoriju, atmežošana ir veicama atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

16. Uzturoties Mežaparka teritorijā, jāievēro meža ugunsdrošības noteikumi, 
kārtība atpūtas vietu izmantošanā, kā arī aizliegts bojāt meža augsni un 
meža infrastruktūru, piesārņot mežu ar atkritumiem, postīt putnu ligzdas 
un skudru pūžņus un citādi kaitēt meža augiem un dzīvniekiem.

IV. Mežaparka apsaimniekošana un uzturēšana

17. Mežaparka teritorijā ir jānodrošina:

17.1. esošo apstādījumu saglabāšana, apkopšana un atjaunošana atbil-
stoši šiem saistošajiem noteikumiem;

17.2. savlaicīga visu nepieciešamo agrotehnisko pasākumu veikšana:

17.2.1. sauso un bojāto koku un zaru apgriešana gar Mežaparka 
celiņiem;

17.2.2. cīņa ar augu kaitēkļiem un invazīvajām sugām (Kanādas 
zeltslotiņu u.c.);

17.2.3. regulāra zāles pļaušana;

17.2.4. regulāra pameža kopšana;

17.3. ugunsdrošības prasību ievērošana, īpaši Valsts meža dienesta izs-
ludinātā meža ugunsbīstamā perioda laikā;

17.4. atkritumu apsaimniekošana atbilstoši Ozolnieku novada domes 
saistošajiem noteikumiem.

V. Informatīvie un reklāmas materiāli Mežaparka teritorijā

18. Informatīvo, reklāmas un jebkura cita veida rakstisko un vizuālo materiā-
lu izvietošana Mežaparka teritorijā atļauta tikai pēc iepriekšējas sas-
kaņošanas ar Ozolnieku novada būvvaldi.

19. Mežaparka teritorijas nomniekiem piederošo objektu (tirdzniecības punk-
tu, stendu utt.) noformējumam jāatbilst vizuālajam stilam, kas saskaņots 
ar Ozolnieku novada būvvaldi.

VI. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība
par noteikumu neievērošanu 

20. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma proce-
su  atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi Ozolnieku novada pašvaldības 
policijas darbinieki. Lēmumu par saistošajos noteikumos paredzēto sodu 
piemērošanu pieņem Ozolnieku novada Administratīvā komisija.

21. Par šo noteikumu III. un V. nodaļā noteikto prasību neievērošanu izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu:  fiziskajām personām – no 10 līdz 350 
euro, juridiskajām personām – līdz 1400 euro. 

VII. Noslēguma jautājumi

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Ozolnieku novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Ozolnieku Avīze”.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                 Dainis Liepiņš
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Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Meža likuma 38.3 panta pirmajā daļā ir noteikts, ka mežaparku izveido vietējā pašvaldība pēc vienošanās ar zemes īpašnieku, izdodot sais-
tošos noteikumus par konkrēta parka vai mežaparka izveidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību. Kārtību, kā ir izveidojams mežaparks, kā 
arī mežaparka apsimniekošanas pamatnosacījumus, nosaka Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumi Nr.123 “Noteikumi par parku un 
mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu”, kuru 29.punktā ir noteikts, ka Mežaparks ir uzskatāms par izveidotu, ja dome ir izdevusi 
Mežaparka apsaimniekošanas noteikumus.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Noteikumi nosaka Mežaparka teritoriju, tajā sastopamās aizsargājamās vērtības, nosacījumus teritorijas kopšanai, apsaimniekošanai, uzturēša-
nai un aizsardzībai, kā arī administratīvo atbildību par noteikumos noteikto ierobežojumu neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav plānota būtiska pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas palielināšanās.

4. Informācija par plānoto 
projektu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms uz projekta saturu

5. Informācija par admin-
istratīvajām procedūrām

Noteikumu kontroli nodrošinās Ozolnieku novada pašvaldības policija.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                   Dainis Liepiņš

Saistošo noteikumu Nr. 2/2020
“Mežaparka apsaimniekošanas noteikumi” paskaidrojuma raksts
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2020. gada 23. janvāra lēmumu (prot. Nr. 2, 11.§)

PRECIZĒTI 
ar Ozolnieku novada domes 

2020. gada 1. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 7, 3.§)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2020  
“Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu  Ozolnieku novadā”

Izdoti saskaņā ar  
Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu un

Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību 
Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – PII) (1. pielikums);
1.2. kārtību, kādā Ozolnieku novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) piešķir atbalstu 
Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātām izglītības iestādēm, kas nodrošina 
pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) 
un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – privātā izglītības 
iestāde).

2. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek nodrošināta iespēja apgūt pirmsskolas izglītības 
programmu: 

2.1. PII;
2.2. piešķirot Pašvaldības atbalstu privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmas.

3. Pašvaldības finansēts vai līdzfinansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums tiek 
nodrošināts bērnam no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai. 

II. Bērnu reģistrācijas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

4. Bērnu pieteikšana reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei PII notiek 
vienotā pašvaldības izglītības iestāžu pieteikumu reģistrā (turpmāk - reģistrs) visu gadu 
personīgi Ozolnieku novada domē Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku 
novadā vai elektroniski tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv. Bērnu pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei PII var reģistrēt no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas.
5. Pieteikumu uzskaiti un uzskaites dokumentu noformēšanu par bērnu uzņemšanu PII veic 
Pašvaldības administrācijas darbinieks (turpmāk – pašvaldības atbildīgais darbinieks).
6. Personīgi reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei, bērna likumiskais pārstāvis:

6.1. iesniedz pieteikumus (pielikums Nr. 2 un Nr. 3), norādot vēlamās pirmsskolas 
izglītības iestādes prioritārā secībā, laiku (mācību gadu, mēnesi), no kura 
nepieciešama vieta PII, un uz bērnu attiecināmo priekšrocību;
6.2. uzrāda personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā - 
dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs. 

7. Elektroniski reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei pirmsskolas izglītības 
iestādē, bērna likumiskais pārstāvis internetā reģistrējas mājas lapā www.epakalpojumi.lv 
un aizpilda iesniegumu, norādot vēlamās pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā 
un laiku (mācību gadu, mēnesi), no kura bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības 
iestādē, un informē par Noteikumu 12. punktā norādītajām priekšrocībām Noteikumu 13. 
punktā noteiktajā kārtībā. 
8. Pieteikumi bērna uzņemšanai PII tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma 
iesniegšanas datuma. Bērna likumiskie pārstāvji ir atbildīgi par precīzas kontaktinformācijas 
norādīšanu pieteikumā.
9. Līdz bērna uzņemšanai PII, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, bērna likumiskajam 
pārstāvim ir tiesības:

9.1. mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām PII un laiku (mācību gadu), 
no kura bērnam nepieciešama vieta PII, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu;
9.2. atsaukt pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei.

10. Bērni, kuriem nav piešķirta vieta PII reģistrācijas pieteikumā norādītajā vēlamajā mācību 
gadā, tiek automātiski pārreģistrēti uz nākamo mācību gadu, saglabājot pieteikuma 
reģistrācijas datumu. 

III. Bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs

11. Bērna uzņemšanu PII nodrošina Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta daļas Izglītības 
nodaļa (turpmāk – Izglītības nodaļa) pieteikumu reģistrācijas secībā. Uzņemamo bērnu 
saraksta izveide notiek automātiski – reģistra datu bāze izveido uzņemamo bērnu sarakstu 
par vecuma grupām, ievērojot bērna dzimšanas gadu, pieteikumā norādīto mācību gadu, 
vakanto vietu skaitu PII grupās un noteiktās priekšrocības bērnu uzņemšanai.
12. Bērnu uzņemšanai PII tiek noteiktas sekojošas priekšrocības prioritārā secībā:

12.1. Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kuram ārējos normatīvajos aktos ir 
noteiktas garantijas vai tiesības viņu uzņemt PII ārpus kārtas;
12.2. Ozolnieku novadā deklarētam bērnam ar invaliditāti;
12.3. Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kurš ir bārenis, bērnam ir nodibināta 
aizbildnība, bērns ir adoptēts, ievietots audžuģimenē, bērna likumiskais pārstāvis 
ir bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecumam, vai bērna reģistrēšana ir 
veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm 
izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē), un bērna likumiskais 
pārstāvis arī ir deklarēts Ozolnieku novadā;
12.4. Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kuram viens no likumiskajiem pārstāvjiem 
ir miris;
12.5. Ozolnieku novadā deklarētam bērnam no daudzbērnu ģimenes, un viens no 

likumiskajiem pārstāvjiem ir deklarēts Ozolnieku novadā vismaz no iepriekšējā gada 1. 
septembra;
12.6. Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kurš ir konkrētās PII skolotāja, skolotāja palīga 
vai atbalsta personāla, kurš ir nodarbināts pašvaldības izglītības iestādēs pilnu darba laiku, 
bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka 
bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru;
12.7. Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kurš ir Ozolnieku novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādes pedagoga, kurš arī ir deklarēts Ozolnieku novadā, bērns, uz darbinieka 
darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo 
reģistrācijas kārtas numuru;
12.8. Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kuram vismaz viens no likumiskajiem 
pārstāvjiem arī ir deklarēts Ozolnieku novadā, un kura ģimenē ir bērns ar invaliditāti;
12.9. Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kuram vismaz viens no 
likumiskajiem pārstāvjiem arī ir deklarēts Ozolnieku novadā vismaz 24 
mēnešus;
12.10. Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kuram vismaz viens no likumiskajiem 
pārstāvjiem arī ir deklarēts Ozolnieku novadā;
12.11. Ozolnieku novadā deklarētam bērnam;
12.12. bērnam, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ozolnieku novadā. 

13. Par noteikumu 12. punktā norādītajām priekšrocībām bērna likumiskais pārstāvis informē 
Izglītības nodaļu, personīgi iesniedzot iesniegumu (pielikums Nr. 3). 
14. Grupu komplektācija bērnu uzņemšanai PII notiek katru gadu no 1. jūnija līdz 31. jūlijam, kad 
grupas izglītojamo sarakstu apstiprina ar PII vadītāja rīkojumu. 
15. Ja, veicot PII grupu komplektāciju, nav iespējas bērnam nodrošināt vietu vēlamajā PII, tiek 
piedāvāta vieta nākamajā pieteikumā norādītajā PII vai citā PII. Ja no attiecīgā dzimšanas gada 
rindas PII uzņemto bērnu skaits nesasniedz normatīvajos aktos noteikto skaitu grupā, PII var 
veidot jaukta vecuma bērnu grupu, uzņemot grupā bērnus no tā dzimšanas gada rindas, kuri ir 
vistuvāk obligātās izglītības apguves vecumam.
16. Bērnus PII uzņem to reģistrācijas kārtībā, ievērojot grupās brīvo vietu skaitu, uzņemšanas 
priekšrocības (12. punkts), nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto bērnu skaitu grupās. 
Pašvaldības atbildīgais darbinieks vai PII vadītājs, saskaņā ar Reģistrācijas pieteikumā norādīto 
kontaktinformāciju, rakstiski informē bērna likumiskos pārstāvjus, norādot:

16.1. pieteikšanās (atteikšanās) termiņu, kas nav īsāks par 10 darba dienām (ja informācija 
nosūtīta elektroniski) vai 15 darba dienām (ja informācija nosūtīta pa pastu ierakstītā 
sūtījumā);
16.2. PII vadītājam līdz kārtējā gada 20. augustam iesniedzamos dokumentus, ja bērna 
likumiskais pārstāvis piekrīt bērna uzņemšanai attiecīgajā PII:

16.2.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu PII;
16.2.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) un izrakstu par veiktajām 
profilaktiskajām vakcīnām; 
16.2.3. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu (ja bērns apgūs speciālās 
pirmsskolas izglītības programmu);
16.2.4. uzrādīšanai – bērna dzimšanas apliecības oriģinālu un dokumentu, kas dod 
tiesības rīkoties bērna interesēs, ja tas nepieciešams, un ja attiecīgā informācija jau 
nav pašvaldības rīcībā;

16.3. prasību iesniegt ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli, kas izdota ne vēlāk 
kā trīs dienas pirms PII apmeklējuma uzsākšanas;
16.4. uzaicinājumu noslēgt līgumu ar PII.

17. Bērns tiek izslēgts no reģistra vai atskaitīts no PII, brīvo vietu piedāvājot rindas kārtībā 
nākamajam bērnam atbilstoši Noteikumu nosacījumiem, ja:

17.1. bērna likumiskais pārstāvis noteiktajā termiņā atsakās no piešķirtās vietas PII, kas 
pieteikumā ir norādīta kā 1. Prioritāte. Šajā gadījumā bērna likumiskajam pārstāvim ir 
tiesības iesniegt jaunu pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības apguvei PII;
17.2. bērna likumiskais pārstāvis ir piekritis piešķirtajai vietai (t.i., reģistrā nav atteicies no 
piešķirtās vietas), bet noteiktajā termiņā nav iesniedzis dokumentus vai nav parakstījis 
līgumu, un nav bijuši kādi nepārvaramas varas apstākļi līguma noslēgšanai;
17.3. izglītojamais neapmeklē iestādi 1 (vienu) mēnesi pēc kārtas un arī pēc PII vadītāja 
pieprasījuma, kas nosūtīts uz bērna likumiskā pārstāvja deklarēto dzīvesvietu, nav saņemts 
bērna likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums par attaisnojošiem kavējuma iemesliem 
ar lūgumu saglabāt izglītojamā vietu PII. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna 
prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par 
kuriem bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās 
prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.

18. Uzņemot bērnu PII, neatkarīgi no grupas, kurā uzņem bērnu, bērna likumiskie pārstāvji tiek 
iepazīstināti un uzaicināti parakstīties par iepazīšanos ar šādiem dokumentiem (to kopijām): 

18.1. pirmsskolas izglītības iestādes reģistrācijas apliecību;
18.2. pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu;
18.3. pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem; 
18.4. pirmsskolas izglītības iestādes izglītības programmu un licenci.

19. Ja bērna likumiskais pārstāvis noteiktajā termiņā piekrīt piešķirtajai vietai PII, ir iesniedzis 
dokumentus un parakstījis līgumu, PII vadītājs ar rīkojumu noformē bērna uzņemšanu PII un 
reģistrē izglītojamo Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē. 
20. Ja bērna likumiskais pārstāvis noteiktajā termiņā atsakās no piešķirtās vietas PII, kas nav 
norādīta kā 1. prioritāte, bērnam tiek saglabāta vieta reģistrā, atbilstoši pieteikuma reģistrācijas 
datumam, līdz brīdim, kamēr tiek piešķirta vieta PII, kura norādīta kā 1. prioritāte, un brīvo vietu 
piedāvā rindas kārtībā nākamajam bērnam atbilstoši Noteikumu nosacījumiem.
21. Ja bērna likumiskais pārstāvis vēlas mainīt vai pārtraukt bērna uzturēšanos PII, viņš iesniedz 
tās vadītājam rakstisku iesniegumu. Izņēmuma gadījumā ar bāriņtiesas lēmumu var pārtraukt 
bērna uzturēšanos PII, ja bērns tiek nodrošināts ar ārpusģimenes aprūpi.
22. Izglītības nodaļa, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, lemj par PII maiņu 
bērna pirmsskolas izglītības apguvei, ja PII maiņa uz bērna likumiskā pārstāvja izvēlēto PII ir 
iespējama.
23. Ja izglītojamais, kurš nav sasniedzis obligātās izglītības vecumu, mācību gada laikā 
attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē PII, izglītojamā vieta PII tiek saglabāta, pamatojoties uz 
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0 bērna likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu. 
24. Ja bērns nav apmeklējis izglītības iestādi pirmsskolas izglītības apguvei, bērna likumiskais 
pārstāvis piesaka viņu PII obligātajai sagatavošanai pamatizglītības ieguvei tajā kalendārajā 
gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi. 
25. Vispārējās izglītības likumā noteiktajos gadījumos sagatavošanas programmas 
pamatizglītības ieguvei apgūšanu var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Lai saīsinātu 
vai pagarinātu minētās sagatavošanas programmas apguvi, bērna likumiskais pārstāvis līdz 
attiecīgā gada 31. maijam iesniedz PII iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. 

26. Ja bērna likumiskā pārstāvja izvēlētajā PII nav iespējams uzņemt bērnu obligātās izglītības 
vecumā, bērnam tiek nodrošināta vieta citā PII. 
27. Saskaņojot ar Izglītības nodaļu, PII katru gadu vasaras periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam 
nodrošina darbu vasaras periodam, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību un par izmaiņām 
savlaicīgi informējot bērna likumisko pārstāvi.

IV. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
nodrošināšanai bērnam privātajās izglītības iestādēs 

28. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību gadījumos, kad bērnam nav 
nodrošināta vieta PII, Pašvaldība pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā iesaista 
privātās izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, un ar kurām 
Pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēguši līgumu par izglītības pakalpojuma 
sniegšanu, un kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējušas bērnu Valsts 
izglītības informācijas sistēmā.
29. Pašvaldības atbalsta apmēru privātajai izglītības iestādei pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma nodrošināšanai vienam bērnam mēnesī katram budžeta gadam apstiprina 
Ozolnieku novada dome.
30. Pēc bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma saņemšanas Pašvaldības atbalsts pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātā izglītības iestādē tiek piešķirts, pamatojoties 
uz Izglītības nodaļas vadītāja lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja bērna viena 
likumiskā pārstāvja pamata dzīvesvieta ir deklarēta Ozolnieku novada administratīvajā 
teritorijā un bērns ir pieteikts reģistrācijai uz vietu PII.
31. Pamats Pašvaldības atbalsta izmaksai ir attiecīgās privātās izglītības iestādes rēķins, kas 
iesniegts Pašvaldībā līdz katra mēneša 5. datumam, un kurā norādīts dienu skaits, kad bērns 
iepriekšējā mēnesī apmeklējis privāto izglītības iestādi un bijis prombūtnē attaisnojošu 
iemeslu dēļ. 
32. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nav 
apmeklējis attiecīgo privāto izglītības iestādi. 
33. Ar Izglītības nodaļas vadītāja lēmumu tiek pārtraukta Pašvaldība atbalsta piešķiršana:

33.1. par bērnu, kurš uzņemts PII; 
33.2. par bērnu, kura dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā;

33.3. par bērnu, kuram neviena vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav 
deklarēta Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā.

34. Pašvaldības atbalsta piešķiršana tiek turpināta, ja bērns, kuram  sākotnēji netika nodrošināta 
vieta PII, ir uzsācis apmeklēt privāto izglītības iestādi un bērna likumiskais pārstāvis ir atteicies 
no vēlāk piedāvātās vietas PII.

V. Noslēguma jautājumi 

35. Izglītības nodaļas un PII vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt 
Ozolnieku novada domē Ozolnieku novada domes nolikumā un Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas 
kārtība.
36. Bērniem, kuri reģistrēti pirmsskolas izglītības programmas apguvei PII pirms Noteikumu 
spēkā stāšanās, tiek saglabāts pirmreizējās reģistrācijas datums.
37. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ozolnieku novada domes 2016. gada 12. aprīļa 
saistošie noteikumi Nr. 4/2016 „Par  pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”. 
38. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Ozolnieku Avīze”. 
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                 Andris Ozoliņš

pielikums 1 
Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2020

“Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”
OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Nr.
p.k.

Iestādes 
nosaukums, 
adrese

Īstenojamā izglītības programma, tās kods
Uzņemšanas 
vecums 
iestādē

1. „Bitīte”
Saules iela 6, 
Brankas, 
Cenu pagasts,  
Ozolnieku 
novads

- Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111,
- speciālās pirmsskolas izglītības programma 
izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 
kods 01015611.

1 gads un 6 
mēneši

2. „Pūcīte”
Stadiona iela 
2, Ozolnieki,
Ozolnieku 
pagasts,
Ozolnieku 
novads

- Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111,
- speciālā izglītības programma izglītojamiem ar valodas 
traucējumiem, kods 01015511,
- speciālās pirmsskolas izglītības programma 
izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 
kods 01015611.

1 gads un 6 
mēneši

3. „Saulīte”
Jaunatnes iela 
4, Āne,
Ozolnieku 
pagasts,
Ozolnieku 
novads

- Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111,
- speciālā izglītības programma izglītojamiem ar valodas 
traucējumiem, kods 01015511,
- speciālās pirmsskolas izglītības programma 
izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, kods 
01015711,
- pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, 
kods 01011121 (no 01.09.2019. bērnu, kas nav sasnieguši 
obligātās izglītības vecumu, uzņemšana vairs nenotiek),
- speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību 
programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, 
kods 01015521 (no 01.09.2019. bērnu, kas nav sasnieguši 
obligātās izglītības vecumu, uzņemšana vairs nenotiek),
- speciālās pirmsskolas izglītības programma 
izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 
kods 01015611,
- speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību 
programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 
traucējumiem, kods 01015621 (no 01.09.2019. bērnu, kas 
nav sasnieguši obligātās izglītības vecumu, uzņemšana 
vairs nenotiek),
- speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību 
programma izglītojamajiem ar garīgās veselības 
traucējumiem, kods 01015721 (no 01.09.2019. bērnu, kas 
nav sasnieguši obligātās izglītības vecumu, uzņemšana 
vairs nenotiek).

1 gads un 6 
mēneši

4. „Zīlīte”
Meliorācijas 
iela 10,  
Ozolnieki, 
Ozolnieku 
pagasts,
Ozolnieku 
novads
“Zīlītes” 
filiāle 
Jelgavas iela 
35, Ozolnieki, 
Ozolnieku 
pagasts,
Ozolnieku 
novads 

- Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111,
- speciālās izglītības programma izglītojamiem ar valodas 
traucējumiem, kods 01015511,
- speciālās pirmsskolas izglītības programma 
izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 
kods 01015611.

1 gads un 6 
mēneši

5. Garozas 
pirmsskolas 
grupa 
pie Garozas 
pamatskolas,
Garoza, 
Salgales 
pagasts, 
Ozolnieku 
novads

- Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
- speciālās pirmsskolas izglītības programma 
izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 
kods 01015611

1 gads un 6 
mēneši

6. Salgales 
pirmsskolas 
grupa
pie Salgales 
pamatskolas,
1.Maija iela 
9, Emburga, 
Salgales 
pagasts,  
Ozolnieku 
novads

- Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
- speciālā izglītības programma izglītojamiem ar valodas 
traucējumiem, kods 01015511;
- speciālās pirmsskolas izglītības programma 
izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 
kods 01015611

1 gads un 6 
mēneši

2. pielikums 
Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020

“Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss 

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, telefons, 
e-pasts (informācijas saņemšanai) 

Bērna likumiskais pārstāvis ir (pasvītrot):
vecāks
aizbildnis*
adoptētājs*
pilnvarota persona*
cits likumiskais pārstāvis*

*Pielikumā jāpievieno dokumenti, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu
Informāciju vēlos saņemt (pasvītrot):
   elektroniski uz e-pastu: ___________________________________________
   pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi. 

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt ______________________________________________________
_                                                                                (bērna vārds, uzvārds)
personas kods ___________-_____________, 
dzimšanas datums (dd.mm.gggg.) ___________________________________________
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02
0deklarētā dzīvesvieta: ___________________________________________________

pirmsskolas izglītības programmas apguvei Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē (ar ciparu atzīmēt vēlamo izglītības iestādi prioritārā secībā):

Pirmsskolas izglītības iestāde Adrese
 „Bitīte” Saules iela 6, Brankas, Cenu pagasts,  

Ozolnieku novads

  „Pūcīte” Stadiona iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

 „Saulīte” Jaunatnes iela 4, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

 „Zīlīte” Meliorācijas iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku 
novads

  PII „Zīlīte” filiāle Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads 

 Garozas pirmsskolas grupa
pie Garozas pamatskolas

Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads 

 Salgales pirmsskolas grupa 
pie Salgales pamatskolas

1.Maija iela 9, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads 

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama 
no ______________gada ____________mēneša.
Esmu informēts, ka:
• Jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo Ozolnieku novada pašvaldībai 
personīgi vai elektroniski;
• Reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Ozolnieku novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
• Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Ozolnieku novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošajiem 
noteikumiem Nr.3/2020 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā” un saskaņā ar 
fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
• Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētās dzīvesvietas adrese tiks pārbaudīti un 
iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā 
nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvji), ņemamo datu apjomu. Par otru 
vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas 
prasībām.
Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, 
pārbaudei, apstrādei. Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē 
pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.
Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 “Vispārīgā datu aizsardzības 
regula” 13. pantu, Ozolnieku novada pašvaldība informē, ka:
• Datu apstrādes mērķis - iesnieguma izskatīšanas pamatojums - saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 4. punktu, Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu;
• Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei;
• Šī iesnieguma izskatīšanās rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti pašvaldības funkciju realizēšanai 
un netiks nodoti citiem lietotājiem;
• Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos labojumus;
• Iesniegto personas datu pārzinis ir Ozolnieku novada pašvaldība, kontaktinformācija: Stadiona iela 
10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, tālrunis 67910518, ozolnieki@ozolnieki.lv, 
www.ozolnieki.lv.
Datums:  __ __/__ __ / __ __ __ __

Bērna pārstāvja paraksts/ atšifrējums**: ______________/___________________
** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas 
satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” tīmekļvietnē 
https://www.epakalpojumi.lv/.

3. pielikums 
Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2020

“Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, telefons, 
e-pasts (informācijas saņemšanai) 

Bērna pārstāvis ir (pasvītrot):
vecāks
aizbildnis*
adoptētājs*
pilnvarota persona*
cits likumiskais pārstāvis*

*Pielikumā jāpievieno dokumenti, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu
Informāciju vēlos saņemt (pasvītrot):
   elektroniski uz e-pastu: ____________________________________________
   pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi. 

IESNIEGUMS
VIETAS PIEŠĶIRŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ, 

IEVĒROJOT NOTEIKTĀS PRIEKŠROCĪBAS
Lūdzu piešķirt vietu pirmsskolas izglītības programmas apguvei Ozolnieku novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē
bērna vārds, uzvārds _____________________________________________________
personas kods ___________-_____________, 
dzimšanas datums (dd.mm.gggg.) _________________
deklarētā dzīvesvieta: ___________________________________________________

ņemot vērā noteikto priekšrocību (ar X atzīmēt atbilstošo):
Iespējamās priekšrocības: 

LR normatīvie akti Normatīvajos aktos noteiktas priekšrocības prioritārā secībā
Pašvaldības 
saistošie noteikumi

Ozolnieku novadā deklarēts bērns, kuram ārējos normatīvajos aktos ir 
noteiktas garantijas vai tiesības viņu uzņemt PII ārpus kārtas

Ozolnieku novadā deklarēts bērns ar invaliditāti
Ozolnieku novadā deklarēts bērns ir bārenis, bērnam ir nodibināta 
aizbildniecība, bērns ir adoptēts, ievietots audžuģimenē, bērna likumiskais 
pārstāvis ir bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecumam, vai bērna 
reģistrēšana ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz 
laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē), 
un bērna likumiskais pārstāvis arī ir deklarēts Ozolnieku novadā
Ozolnieku novadā deklarēts bērns, kuram viens no likumiskajiem pārstāvjiem 
ir miris

Ozolnieku novadā deklarēts bērns no daudzbērnu ģimenes un viens no 
likumiskajiem pārstāvjiem ir deklarēts Ozolnieku novadā vismaz no iepriekšējā 
gada 1. septembra

Ozolnieku novadā deklarēts bērns, kurš ir konkrētās PII skolotāja, skolotāja 
palīga vai atbalsta personāla, kurš ir nodarbināts pašvaldības izglītības 
iestādēs pilnu darba laiku, bērns 
Ozolnieku novadā deklarēts bērns, kurš ir Ozolnieku novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādes pedagoga, kurš arī ir deklarēts Ozolnieku novadā, 
bērns 
Ozolnieku novadā deklarēts bērns, kuram vismaz viens no likumiskajiem 
pārstāvjiem arī ir deklarēts Ozolnieku novadā, un kura ģimenē ir bērns ar 
invaliditāti

Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kuram vismaz viens no likumiskajiem 
pārstāvjiem arī ir deklarēts Ozolnieku novadā vismaz 24 mēnešus

Ozolnieku novadā deklarēts bērns, kuram vismaz viens no likumiskajiem 
pārstāvjiem arī ir deklarēts Ozolnieku novadā
Ozolnieku novadā deklarēts bērns

bērns, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ozolnieku novadā
 Pielikumā:
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________ 
**Informējam, ka iesniedzot Pieteikumu, tajā minētie fizisko personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem 
normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
**Datu Pārzinis – Ozolnieku novada pašvaldība, Juridiskā adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku 
pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, tālrunis: 66047876 e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv.
**Sīkāku informāciju par Pārziņa veikto personas datu apstrādi variet uzzināt mūsu privātuma politikā: 
‘https://ozolnieki.lv/privatuma-politika, vai rakstot mūsu datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu: datu.
specialists@ozolnieki.lv.
Datums:  __ __/__ __ / __ __ __ __

Bērna pārstāvja paraksts/ atšifrējums: ______________/__________________________

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr. 3/2020
 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”  paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

 Lai nodrošinātu labas pārvaldības principa ievērošanu, Ozolnieku 
novadā tiek ieviesta pirmsskolas rindas elektroniskā sistēma, līdz 
ar to ir aktualizējami saistošie noteikumi par pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanu Ozolnieku novadā. Ņemot vērā, ka grozījumu apmērs 
pārsniedz pusi no grozāmo noteikumu normu apjoma, saskaņā 
ar MK 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu 
projektu sagatavošanas noteikumi” 140. punktu, sagatavojami jauni 
saistošie noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek precizēta izglītojamo reģistrācijas un 
uzņemšanas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, 
paredzot iespēju iesniegt pieteikumus elektroniski vietnē 
www.epakalpojumi.lv bērnu reģistrēšanai rindā uz pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādi un attālināti sekot minētās rindas 
kārtībai, kā arī veikt vēlamās izmaiņas.
Vienlaicīgi, vadoties no līdzšinējās pieredzes, ir precizētas 
priekšrocības bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē, kā arī vecāku un likumisko pārstāvju tiesības un pienākumi.

3.Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu.

4.Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5.Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Ozolnieku novada bezmaksas izdevumā „Ozolnieku 
Avīze”.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                 Andris Ozoliņš

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI

Igors Vinokurovs          1939
Alfreds Madelāns         1952
Rasma Vizule                 1942
Svetlana Garaņina        1953
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Aleksandra Podžuma   1927
Andris Krūmiņš              1945
Ainars Urtāns                  1959



Baltā galdauta svētki 
ģimenes lokā 

4. maijā aprit 30 gadi kopš Latvijas valsts otrreizējās neatkarības atgūšanas. 1990. gada 4. mai-
jā Augstākā padome ar 138 deputātu balsīm pieņēma deklarāciju "Par Latvijas Republikas ne-
atkarības atjaunošanu". Lai šajā dienā sabiedrībā radītu īpašu, vienojošu izjūtu, atsaucoties uz 
Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja rosinājumu, 2016. gadā Latvijā pirmo reizi 
tika svinēti “Baltā galdauta svētki”, kuros pār svētku galdu klātais baltais galdauts simbolizē 
gan svinīgu noskaņu, gan lepnumu par savu valsti un piederību tai, gan atgūto brīvību. 
Pulcēšanās pie balti klātajiem galdiem jau kļuvusi par stabilu tradīciju Latvijas ģimenēs. Taču 
šogad, cīņā ar konoravīrusa Covid-19 izplatību,  tos jāsvin šaurā, mājinieku lokā. 
Tomēr tas netraucē tradīciju turpināt! Tāpēc aicinām iedzīvotājus dalīties priekā un iesūtīt šī 
gada „Baltā galdauta svētku” foto mājinieku lokā uz e-pasta adresi -  tautasnams@ozolnieki.lv.

Evita Poča, Kultūras nodaļas vadītāja

DAŽĀDAS COVID-19 KRĪZES RADĪTAS IZMAIŅAS

Apritējuši 34 gadi kopš 
vienas no smagākajām 
ekoloģiskajām katastrofām 
pasaules vēsturē, kad 1986. 
gada 26. aprīlī plkst. 01.23 
naktī eksplodēja Černobiļas 
atomelektrostacijas ceturtais 
reaktors.

Mēģinot novērst avārijas sekas 
un slēpt notikušo, padomju 
amatpersonas uz avārijas vie-
tu nosūtīja tūkstošiem nepie-
tiekami aizsargātu glābšanas 
dienestu un tiesībsargājošo 
institūciju darbinieku un kara-

Pieminam Černobiļas 
avārijas seku likvidatorus 

un cietušos 
vīru. Šajos darbos tika iesaistīti 
arī vairāk nekā 6000 Latvijas ie-
dzīvotāju. Šobrīd Latvijā dzīvo ap 
pieciem tūkstošiem cilvēku, kuri 
piedalījās katastrofas  seku no-
vēršanā. Vairāk nekā trīs tūkstoši 
no viņiem joprojām izjūt smagas  
sekas, ko glābšanas darbi atstāja 
uz viņu veselības. 
Šogad atcelts ikgadējais piemi-
ņas pasākums, tāpēc Ozolnieku 
novada iedzīvotāji, kuri pieda-
lījušies Černobiļas atomkatas-
trofas seku lividēšanā var pie-
teikties ikgadējam pašvaldības 
pabalstam. Lai to saņemtu jā-
sazinās ar Sociālā dienesta va-
dītāju Sarmīti Strodi pa tālruni 
26110405 un jāsagatavo iesnie-
gums pašvaldībai, kurā norādīts 
bankas konts pārskaitījumam. 

Raksts tapis sadarbībā ar Ozolnieku 
novada Sociālo dienestu

AICINA LIETOT DIGITĀLĀS
BIBLIOTĒKAS RESURSU

Laikā, kad ar Ministru kabine-
ta rīkojumu klātienes apmek-
lējumiem slēgtas arī biblio-
tēkas, piedāvājam izmantot 
e-grāmatu bibliotēku un bib-
liotēkās pieejamās datubāzes.

Vēstures interesentiem un 
dzimtas koka veidotājiem va-
rētu interesēt Latvijas Nacionā-

lās bibliotēkas Digitālā biblio-
tēkas resurss, kur atrodamas 
digitālās kolekcijas - Periodi-
ka, Zudusī Latvija, Kartes. 
Ja neesat novada bibliotēku 
lasītājs, sazinoties telefoniski 
vai elektroniski bibliotēkas 
darbinieks jūs piereģistrēs, 
piešķirs lietotājvārdu un pa-
roli, lai sāktu lietot digitālo 

VK “Ozolnieki” šī sezona 
noslēgusies

Saistībā ar COVID-19 pandēmiju 
2019./2020. gada volejbola se-
zonu spēlētājiem nācās noslēgt 
pāragri. Latvijas Volejbola federā-
cijas valde nolēma sezonu slēgt, 
čempionus nepasludinot, tomēr 
vietu sadalījumu nosakot pēc pa-
matturnīra iegūtajiem punktiem, 
VK “Ozolnieki” ierindojot 5. vietā. 
Līdz ar to pērn nosprausto mērķi 
- iekļūt labāko komandu četrinie-
kā šajā sezonā nebija iespējas 
sasniegt.

Komanda pamatturnīrā savā 
konkurencē ierindojāmies 2. 
vietā. Arī “Latvijas kausa” izcīņas 
spēles aizvadījām viļņviedīgi. Pir-
majā spēlē  uzvarējām, bet tad ar 
1:3 piekāpāmies “Biolars/Jelgava” 
volejbolistiem, otrajā spēlē zau-
dējāma ar 0:3. Līdz ar to VK ”Ozol-
nieki” volejbolistiem pusfināla 
spēles gāja secen. 

Raimonds Liniņš,
VK “Ozolnieki” treneris

bibliotēkas krājumu. 
“Klusajā” periodā Latvijas 
un novada bibliotēkās tiek 
pārskatīti grāmatu plaukti, 
atjaunots krājums. Atbalstot 
lasītājus, kuriem nav iespēju 
lasīt e-grāmatas,  Ānes bib-
liotēka praktizē norakstīto 
grāmatu atdošanu lasītā-
jiem grāmatu akcijā “Otrā 
elpa”. Grāmatu nodošana 
notiek ārpus bibliotēkas tel-
pām, iepriekš sazinoties pa 
telefonu un ievērojot dro-
šības pasākumus. Ānes bib-
liotēka arī turpina adīšanas 
kluba aktivitātes attālināti. 

Ingrīda Krieķe
 Ozolnieku novada centrālās

bibliotēkas vadītāja


