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OZOLNIEKU NOVADA DOMES INFORMATĪVĀ IZDEVUMA 

 „OZOLNIEKU AVĪZE” NOLIKUMS 

 

1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
 

1.1. Ozolnieku novada informatīvais izdevums „Ozolnieku Avīze ” (turpmāk tekstā - OA)  ir 

Ozolnieku novada domes oficiālais izdevums. OA redaktors ir Sabiedrisko attiecību un informācijas 

daļas darbinieks un ir pakļauts domes priekšsēdētājam un Sabiedrisku attiecību un informācijas daļas 

vadītājam. OA tiek veidota saskaņā ar Ozolnieku novada domes nolikumu, Sabiedrisko attiecību un 

informācijas daļas nolikumu, informatīvā izdevuma nolikumu un to finansē pašvaldība no budžeta 

līdzekļiem.  

 

1.2. Ozolnieku novada domes informatīvā izdevuma standarta numurs sastāv no 8 lappusēm un iznāk 

vienu reizi mēnesī 3500 eksemplāros. Pašvaldībai īpaši nozīmīgos gadījumos var tikt izdots 

tematisks numurs, kas sastāv no vairāk kā 8 lappusēm, šāda numura tapšana rakstiski jāsaskaņo ar 

domes priekšsēdētāju un Sabiedrisku attiecību un informācijas daļas vadītāju. 

 

1.3.Izdevums OA pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejams bez maksas.  

 

1.4. OA redaktora pamatuzdevums ir sagatavot izdevuma OA iespiešanu vienu reizi mēnesī. Tas 

ietver izdevuma plānošanu, oficiālās domes informācijas apkopošanu, kā arī operatīva un 

visaptveroša Ozolnieku novada notikumu apskata veidošanu, teksta rediģēšanu un maketēšanas 

procesa uzraudzīšanu, līdz tā nosūtīšanai drukāšanai.  
 

1.5. Publicējamo materiālu sagatavošanā, OA redaktoram jāievēro LR normatīvie akti un 

starptautiskās autortiesību normas.  
 

1.6. Visas tiesības uz OA publicēto informāciju ir rezervētas un pieder Ozolnieku novada domei, 

informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta. 
 

2.REDAKTORA FUNKCIJAS 
 

2.1. Patstāvīgi veikt OA satura plānošanu. 

 

2.2. Nodrošināt novada domes normatīvo aktu un sludinājumu, kā arī novada domes struktūrvienību 

un iestāžu sniegtās informācijas aktualitātes izvērtēšanu un publicēšanu.  

 

2.3. Objektīvas un ekskluzīvas informācijas iegūšanai, regulāri personīgi tikties ar Ozolnieku novada 

domes speciālistiem, deputātiem, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, veikt intervijas, piedalīties publiskajos 

pasākumos, izvērtēt saņemtās informācijas aktualitāti un sagatavot informāciju publicēšanai.  

 

2.4. Veikt fotografēšanu, nodrošinot kvalitatīvu fotogrāfiju publicēšanu OA. 

 



2.5. Pirms maketa iespiešanas, sagatavoto OA izdevuma maketu saskaņot ar Sabiedrisko attiecību un 

informācijas daļas vadītāju. 

 

2.6. Savas kompetences ietvaros risināt jautājumus, kas saistīti ar priekšlikumiem un sūdzībām par 

jautājumiem, kas skar informatīvā izdevuma darbību, informējot par to Sabiedrisko attiecību un 

informācijas daļas vadītāju. 

 

2.7. Ja nav iespējas iesūtīto materiālu publicēt kārtējā OA numurā, rakstiski paziņot tā iesniedzējam 

pieņemtā lēmuma pamatojumu.  

 

2.8. Sistematizēt un drukātā formātā divus gadus glabāt saņemtos materiālus un veidotās 

publikācijas, atzīmējot raksta autoru un informācijas saņemšanas datumu. 

 

2.9. Sadarboties ar sabiedrisko attiecību speciālistu informācijas sagatavošanā, ik mēnesi publicējot 

OA elektronisko versiju pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv un veidojot tematiskus rakstus 

pašvaldības mājas lapai.  

 

3.REDAKTORA TIESĪBAS 

 

3.1. Pieprasīt un saņemt darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, dokumentus no pašvaldības 

institūcijām, kā arī citām personām un iestādēm, ievērojot attiecīgās institūcijas/iestādes iekšējo 

kārtību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

3.2. Piedalīties pašvaldības pastāvīgo komiteju un domes sēdēs, kā arī komisiju un darba grupu 

sanāksmēs. 

 

3.3. Piedalīties Ozolnieku novada domes un pašvaldības rīkotajos pasākumos. 

 

3.4. Saņemt darba veikšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, tai skaitā fotoaparātu un 

diktofonu.  

 

4. INFORMĀCIJAS IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN SATURS 

 

4.1. Materiāli kārtējam izdevumam iesniedzami vēlākais līdz mēneša 15. datumam. 

 

4.2. Materiāli izdevuma sagatavošanai iesniedzami elektroniski, sūtot uz OA oficiālo e-pasta adresi: 

avize@ozolnieki.lv vai rakstiska iesnieguma formā, ar norādi „Ozolnieku Avīzei”, adrese: Ozolnieku 

novada dome, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018.  

 

4.3. Iesūtītajam informatīvajam materiālam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem: 

 

4.3.1. Teksta maksimālais garums līdz 2000 rakstu zīmēm; 

 

4.3.2. Ja informācijai nepieciešams pievienot foto attēlus, autoram jāpievieno vismaz 3 kvalitatīvus, 

augstas izšķirtspējas (sākot no 300 dpi) attēlus. Redaktoram ir tiesības noteikt, kurus no iesūtītajiem 

foto attēliem pievienot rakstam; 

 

4.3.3. Tekstam ir jābūt stilistiski un literāri korektam; Redaktoram ir tiesības iesūtītos materiālus 

stilistiski rediģēt un īsināt, nemainot raksta saturu un pamatdomu. Autoru iesūtītie raksti pirms 

publicēšanas tiek saskaņoti ar autoru.  

http://www.ozolnieki.lv/
mailto:avize@ozolnieki.lv


 

4.3.4. OA aizliegts publicēt: 

 

4.3.4.1. necenzētus vārdus;  

 

4.3.4.2. Ozolnieku novada domes, pašvaldības un tās iestāžu, Ozolnieku novada iedzīvotāju un 

teritorijā esošo uzņēmumu godu un cieņu aizskarošu informāciju un subjektīvus secinājumus par 

minēto iestāžu un personu darbu un aktivitātēm;  

 

4.3.4.3. informāciju, kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;  

4.3.4.4. reklāmas rakstus, reklāmas, privātpersonu un uzņēmēju sludinājumus; 

 

4.3.4.5. informāciju, kas neatbilst LR likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 

noteiktajām prasībām. 

 

4.4. Atbildīgā persona par sagatavoto materiālu nodošanu drukai no Ozolnieku novada domes puses 

ir redaktors. 

 

4.5. Informatīvais izdevums tiek nosūtīts tipogrāfijai vēlākais līdz katra mēneša 25. datumam. 

 

4.6. Iesniegtie materiāli tiek publicēti prioritārā secībā:  

 

4.6.1. Oficiālā domes un pašvaldības informācija, t.sk., domes sludinājumi un paziņojumi;  

 

4.6.2. Redaktora sagatavotie materiāli;  

 

4.6.3. Pašvaldības institūciju, iestāžu un struktūrvienību materiāli;  

 

4.6.4. Iedzīvotāju iesniegtie raksti un pateicības. 

 

4.7. OA nav pieļaujama anonīmu rakstu publicēšana.  

 

4.8. OA redaktors neatbild par iedzīvotāju un uzņēmēju sniegtās informācijas patiesumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja     E. Kairiša 

 

 

 

 

 

 


