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NOVADA SKOLU ABSOLVENTU IZGLĪTĪBAS
DOKUMENTU SVINĪGĀ IZSNIEGŠANA

OZOLNIEKU VIDUSSKOLĀ
9. klašu absolventiem 12. jūnijā.

Plkst. 15.00 apliecības izsniegs 9. c klasei
Plkst. 17.00 apliecības izsniegs 9. a klasei

12. klases absolventiem 24. jūlijā.

SALGALES PAMATSKOLĀ

GAROZAS PAMATSKOLĀ

TETELES PAMATSKOLĀ

SALGALES MŪZIKAS UN
MĀKSLAS SKOLĀ

12. jūnijā plkst. 16.00.

9. a klasei 15. jūnijā plkst. 10.00;
9. b klasei 29. jūnijā plkst. 10.00.

12. jūnijā plkst.13.00.

Izglītības dokumentus izsniegs individuāli
pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Sākusies dokumentu pieņemšana mācībām.
Sīkāka informācija pa tālr. 26572618.
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Izmaiņas centralizēto eksāmenu norisē

Covid-19 izplatības izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ
valdība atbalstījusi Izglītības
un zinātnes ministrijas (IZM)
sagatavotos noteikumu grozījumus, kas šajā mācību
gadā paredz atcelt valsts pārbaudes darbus 9. klašu skolēniem un samazināt 12. klašu
skolēniem obligāti kārtojamo
centralizēto eksāmenu skaitu.
PAMATSKOLU ABSOLVENTIEM
Valsts pārbaudes darbi, beidzot 9. klasi, nenotiks, izņemot centralizēto eksāmenu
latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmā. Šo
eksāmenu izglītojamais varēs
kārtot, ja to vēlēsies.
Skolēniem, kuri vēlas to kārtot,
eksāmena rakstu daļa notiks
10. jūnijā, bet mutvārdu daļa 10. jūnijā un 11. jūnijā. Turpretī
tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot
eksāmenu noteiktajā laikā,
bet vēlas to kārtot, eksāmens
notiks 2. jūlijā.
Minētie grozījumi arī paredz,
ka centralizētie eksāmeni par

vispārējās vidējās izglītības ieguvi 2019./2020. mācību gadā
notiks no 2. jūnija līdz 30. jūlijam.

Vidusskolas absolventiem obligāti eksāmens būs jākārto
vienā svešvalodā pēc izvēles,
rakstisks eksāmens latviešu

VIDUSSKOLU ABSOLVENTIEM
Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas mācību process
notiek attālināti un valsts pārbaudes darbu norisē jāievēro
veselības drošības pasākumi.
Tāpēc vidusskolēniem tiks samazināts obligāto valsts pārbaudījumu skaits.

valodā un rakstisks eksāmens
matemātikā, bet skolēni,
kuri vēlēsies un kuriem tas
nepieciešams, lai iestātos
augstskolā, drīkstēs kārtot
arī eksāmenu kādā no izvēles
priekšmetiem.
Angļu valodas eksāmenu plānots organizēt no 2. jūnija līdz

4. jūnijam, vācu valodas eksāmenu - 3. jūnijā, krievu valodas
eksāmenu - no 4. jūnija līdz 5.
jūnijam.

līmeņa eksāmeni - ģeogrāfijas eksāmens notiks 29. jūnijā,
informātikas eksāmens notiks
no 6. jūlija līdz 7. jūlijam, un
eksāmens ekonomikā notiks
1. jūlijā.
Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt
24. jūlijā, izņemot izglītojamos, kuri eksāmenus kārtos
vēlāk. Tie audzēkņi sertifikātus
saņems nedēļu vēlāk, taču tas
netraucēs iesniegt dokumentus iestājai augstskolā.
Eksāmenu izstrādātāji plāno,
ka 12. klašu centralizēto eksāmenu ilgums nepārsniegs trīs
stundas un tā rakstīšanas brīdī
skolēni izmantos individuālos
aizsardzības līdzekļus, ko nodrošinās valsts. Tiek apsvērta
arī iespēja samazināt uzdevuEksāmens latviešu valodā pa- mu daudzumu, nemainot koredzēts 9. jūnijā, savukārt 12. pējo grūtības pakāpi.
jūnijā paredzēts centralizētais
eksāmens matemātikā. 15.
Raksts tapis sadarbībā
ar Valsts izglītības satura centru un
jūnijā paredzēts izvēles cenOzolnieku novada Izglītības nodaļu
tralizētais eksāmens vēsturē,
17. jūnijā - ķīmijā, 19. jūnijā bioloģijā, 26. jūnijā - fizikā. Pēc
Līgo svētkiem sekos skolas

Ozolnieku Mūzikas skolā spraigā darbā aizritējuši 13 gadi!

Attālinātais mācību process
Ozolnieku Mūzikas skolā sākās ar nopietnu pedagogu
gatavošanos un tikpat lielu
audzēkņu entuziasmu. Piedzīvojām arī krīzi mācību procesā, kad atbildības un patstāvības sajūta, kā arī sociālā
kontakta trūkums, audzēkņos
bija radījis nogurumu. Tomēr
mācību gada noslēgums,
sagaidot Ozolnieku Mūzikas
skolas 13 gadu darba jubileju,
solās būt skanīgs, šoreiz nevis

ar koncertu klātienē, bet audzēkņu video koncertiem, kas
filmēti mājās.
Nenovērtējama ir vecāku loma
attālinātajā mācību procesā.
Viņi kopā ar bērniem apguvuši
mūzikas gudrības, palīdzējuši
gan ar padomu, gan uzmundrinājumu, gan filmējot video
materiālus. Bija arī audzēkņi,
kuri pārsteidza skolotājus ar
radošiem un nestandarta risinājumiem mācību uzdevumu
veikšanā. Uzskatu, ka attālinā-

tais mācību process ir devis iespēju sadarbības attīstībai un
tehnoloģiskam lēcienam arī
mūzikas mācību priekšmetu
apguvē.
Tikmēr attālināto mācību
mēnešos Ozolnieku Mūzikas
skolas telpās norisinājās remontdarbi – iebūvēta skaņas
izolācija
sitaminstrumentu
klasē un labiekārtota mūzikas teorijas klase. Solfedžo
stundās visiem audzēkņiem
turpmāk būs iespēja izmantot
ne tikai multimediju projektora un tāfeles piedāvātās
iespējas, bet arī katram būs
sava skanošā klaviatūra. Tas
ir lielisks līdzeklis mūzikas
teorijas praktiskā apguvē un
muzikālās dzirdes attīstībā.
Katrai klaviatūrai ir iespēja
pievienot arī austiņas. Tas nozīmē, ka audzēkņi klasē varēs
darboties gan visi kopā, gan arī
individuāli.
Šogad īpašs gandarījums par
skolas devītā izlaiduma kuplo

absolventu skaitu! Apliecības
par profesionālās ievirzes
izglītību saņems 10 skolas
absolventi – 2 pianistes, 1
vijolniece, 1 saksofoniste, 1
akordeoniste, 1 eifonists, 2
flautistes un 2 sitaminstrumentālisti.

Jauno audzēkņu uzņemšana
Ozolnieku Mūzikas skolā paredzēta no 17. līdz 28. augustam. Dokumentu reģistrācija
jau sākusies!
Sīkāka informācija pa tālr.
29229482.
Edīte Brūniņa
Ozolnieku Mūzikas skolas direktore

Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotie skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākumi 2020.
gadā tomēr norisināsies! Tie ilgs
divus mēnešus - no 1. jūlija līdz
31. augustam. Darbam Zemgales
reģionā skolēni varēs reģistrēties elektroniski, sākot 13. jūnijā.
Sīkāka informācija būs pieejama NVA mājaslapā.
«Ozolnieku Avīze»; Metiens – 4200 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome, adrese: Stadiona iela 10,
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA “IBC Print Baltic”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors.
Avīzē publicējamie materiāli jāiesūta līdz katra mēneša 10. datumam.

Novada pirmsskolas iestādes
kopā ar izglītojamo vecākiem
šogad organizē svinīgu, neformālu pasākumu, kurā bērni nosvinēs mācību gada beigas un
no pašvaldības saņems dāvanā
“Manu vasaras dienu grāmatu”.

„Grāmata ir tradicionāla dāvana
pirmsskolu absolventiem, kas
bērnus mudina vasaru pavadīt
lietderīgā apkārtējās vides un
dabas izziņas procesā, kā arī
māca plānot savu laiku. Grāmatā ir iekļautas spēles, aizraujoši
uzdevumi un uzlīmes bērniem,
kas palīdzēs turpināt sagatavoties skolas gaitām. Vasarā bērni

patstāvīgi vai ar kādu kopā varēs adaptācijas nedēļā, kur grārakstīt, zīmēt, krāsot, līmēt, lasīt, matu bērni varēs izmantot
domāt, sarunāties un izpausties kopīgā darbā ar pedagogiem,”
stāsta novada Izglītības nodaļas vadītāja Jeļena Žoide.
Sveicam Ozolnieku novada 149
pirmsskolas beidzējus, kuri
rudenī uzsāks skolas gaitas!
Šis ir nozīmīgs brīdis gan audzēkņiem, gan skolotājiem un
ģimenēm, jo noslēdz būtisku
dzīves un izglītības posmu
bērnu dzīve un iezīmē jauna
ceļa sākumu. Novēlam saulainu vasaru un veiksmīgas skopēc sirds patikas. Augustā plā- las gaitas!
Ozolnieku novada
nojam nākamos pirmklasniekus
Izglītības nodaļa
aicināt uz skolām, lai piedalītos

Pašvaldība atbalsta
trīs vasaras
nometņu norisi
28. maijā Ozolnieku novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu finansiāli atbalstīt trīs vasaras nometņu norisi. Katras nometnes rīkotāji saņems 500 eiro
lieli finansiālu atbalstu.
Izvērtējot saņemtos vasaras nometņu projektus, kas
tika iesniegti saskaņā ar 2016. gada 8. marta Ozolnieku
novada domes apstiprināto Ozolnieku novada bērnu un
jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumu,
atbildīgā komisija ierosināja, un novada dome nolēma
piešķirt finansiālu atbalstu trim projektiem.
• Biedrībai “Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu
biedrība” projekta Nometne Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu bērniem un jauniešiem ar vecākiem
– 2020 “Laukiem būt! – iespējas laukos” īstenošanai;
• Biedrībai “Tuvu” projekta Vasaras nometne jauniešiem “Tuvu 2020” īstenošanai;
• SIA “Pieci masti” projekta Bērnu un jauniešu vasaras
nometne “Mazais mastotājs” īstenošanai.
Pašvaldības finansējums nometņu organizatoriem tiks
piešķirts ar nosacījumu, ka nometnes tiks organizētas
pēc ārkārtas situācijas ierobežojumu atcelšanas.
Izglītības, kultūras un veselīga
dzīvesveida veicināšanas komiteja

Pārceltas skolēnu
apbalvošana un
ekskursijas
Ņemot vērā ārkārtas situācijas laikā noteiktos ierobežojumus, plānotās izglītojošās ekskursijas un nometnes šogad tiek
pārceltas uz rudens periodu. Šāds lēmums
pieņemts Ozolnieku novada domes sēdē 28.
maijā.
Skolēniem paredzētā izglītojošā ekskursija
notiks 2020. gada septembrī vai oktobrī. Arī
“Ozolnieku novada izglītojamo apbalvošanas”
pasākums pārcelts uz šī gada septembrī. Tāpat apbalvojamajiem skolēniem paredzētā
izglītojošā nometne tiks iekļauta pašvaldības
organizētajā divu dienu izglītojošajā nometnē jau nākamā mācību gada rudens brīvlaikā.
Jeļena Žoide,
Izglītības nodaļas vadītāja
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Ozolniekos atsākas sporta dzīve
Trenažieru zālēs pieejamie
treniņu laiki:
08.00–10.00;
10.00–12.00;
12.00–14.00;
14.00–16.00;
16.00–18.00;
18.00–20.00;
20.00–22.00.

OZOLNIEKU AVĪZE / SPORTS

Saistībā ar valdības noteikto
ierobežojumu atvieglošanu,
sākot no 12. maija Ozolnieku
Sporta skolā (turpmāk tekstā
– Skola) ieviesti jauni sporta
norišu noteikumi.
Turpmāk, līdz ārkārtējās situācijas beigām vai jaunu ierobežojumu noteikšanai, āra
sporta laukumos un sportam
paredzētajās iekštelpās priekšroka ir Skolas izglītojamo treniņiem. Visas aktivitātes, kas nav
saistītas Skolas nodarbībām,
iepriekš jāsaskaņo ar Skolas
administrāciju.
Ir atļauts rīkot bezkontakta
sporta treniņus gan iekštelpās,
gan ārā. Taču nodarbībās drīkst
pulcēties ne vairāk kā 25 cilvēki (ieskaitot treniņa vadītāju), ievērojot 2 metru distanci
citam no cita. Sporta treniņš
iekštelpās nedrīkst būt ilgāks
par trim stundām, skaitot no
dalībnieku ienākšanas un iziešanas brīža. Ārtelpās - laika
ierobežojuma nav.
Sporta nodarbības rīkotājiem
jānodrošina iespēja ieturēt
minēto 2 metru distanci un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība.
Skolas turpmākais darba laiks

GRUPU
NODARBĪBĀS

ir no plkst. 08.00 līdz 22.00.
Samaksu par maksas pakalpojumiem jāveic dienu pirms
pakalpojumu saņemšanas ar
bankas pārskaitījumu. Rēķinu
varēs pieprasīt e-pastā sportaskola@ozolnieki.lv.

lietojot personīgo inventāru.
Turklāt, savu treniņa laiku iepriekš jāpiesaka pie Skolas
administratores.

TRENAŽIERU
ZĀLĒ

Trenažieru zāli var
apmeklēt
tikai
noteiktā laikā, ik pēc divām
Tenisa kortos atļau- stundām, ne vairāk kā 8 cilvēki
tas tikai vienspēles, vienlaikus (4 cilvēki katrā zālē),

TRENIŅI
TENISA KORTOS

iepriekš rezervējot laiku pie
Skolas administratores. Pirms
inventāra nodošanas citai personai vai paņemot to citviet,
tas jādezinficē ar trenažieru
zālē pieejamiem dezinfekcijas
līdzekļiem. Divu metru distance
jāievēro arī ģērbtuvēs un tajās
nedrīkst uzturēties ilgāk par 15
minūtēm, dušas izmantošanas
laiku ieskaitot. Dušu apmeklētājiem jālieto katra otrā dušas
ierīce.

Maksimālais dalībnieku skaits vingrošanas zālē ir 15 cilvēki, ieskaitot
treneri.
Aerobikas zālē – 25 cilvēki, ieskaitot treneri. Šajās nodarbībās
drīkst piedalīties no 7 gadu vecuma. Arī vingrošanas un aerobikas apmeklētāju vidū jāievēro
divu metru atstatums citam no
cita un pārējie epidemoloģiskās
drošības pasākumi. Sporta treniņu vada persona, kura atbilst
normatīvajos aktos par sporta
speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām.
Sabiedrisko attiecību
un informācijas daļa

Ozolnieku novadā uzlabo sporta infrastruktūru

Ozolnieku novadā šobrīd nori- rašanās vietā – pirmajā stāvā. projekts paredz ģērbtuves
sinās darbs pie novada sporta Telpas ekonomijas nolūkos, izvietot, aizsedzot gaiteni, pa
infrastruktūras uzlabošanas.
Tiek veikti labiekārtošanas
darbi sporta laukumos Garozas, Teteles pamatskolās un
plānots renovēt gan fiziski,
gan morāli novecojušos Ozolnieku Sporta skolas un Ozolnieku vidusskolas stadionus.
Ievērojamas pārmaiņas sagaida arī Ozolnieku Sporta skolas
telpas Stadiona ielā 5.
Ozolnieku Sporta skolai šī
gada oktobrī jāveic ikgadējā
akreditācija. Lai tā noritētu
veiksmīgi, līdz tam jānovērš
iepriekšējās
akreditācijas
procesā komisijas konstatētās nepilnības. Proti, jāizbūvē
ģērbtuves, dušas un labierīcības. Esošajos apstākļos būtiski realizēt vienkāršāko un
ekonomiski izdevīgāko variantu, kas paredz ģērbtuvju atjaunošanu to vēsturiskajā at-

kuru šobrīd var nonākt “Ozo
ledus hallē”. Tāpēc Ozolnieku
novada domes vadība aicinājusi halles pārvaldītājus rast
iespēju vienoties par jautājumu, kā turpmāk varētu kopīgi
lietot Sporta skolas telpās
esošās ieejas durvis uz "Ozo
ledus halli".
Sporta skolas zālē plānota arī
skatītāju tribīņu atjaunošana,
apgaismojuma maiņa, iekštelpu īsās distances skrejceļa
izveide. Savukārt, Sporta skolas stadionā plānota nolietotā
skrejceļa seguma maiņa, pārmaiņas piedzīvos arī tiesneša
māja un kiosks, kā arī tiks rasts
jauns risinājums stadiona norobežošanai.
Garozas un Teteles pamatskolu sporta laukumos sākts
darbs pie futbola laukumu
seguma atjaunošanas un pieguļošās sporta infrastruktūras
atjaunošanas. Arī Ozolnieku vidusskolas stadionā gaidāmas

pārmaiņas. Ierīkos jaunu āra
basketbola un florbola laukumu, un tāllēkšanas sektoru. Iecerēta arī skrejceļa uzlabošana.
Lai maksimāli efektīvi un demokrātiski risinātu novada attīstības jautājumus, izveidotas
vairākas darba grupas, kam uzdots rast risinājumus dažādos
projektos. Darba grupās iesaistīti gan pašvaldības speciālisti,
gan domes deputāti. Virzoties
kopīgā redzējumā, darba grupas šobrīd risina arī bērnudārzu
paplašināšanu, sākot ar nākamo mācību gadu, bērnu rotaļu
laukumu atjaunošanas un papildināšanas, kā arī “Ozolnieku
Mežaparka” veidošanas, Cenu
pagasta infrastruktūru attīstības jautājumus un pēta komunālsaimniecības tarifu veidošanas principus.
Sabiedrisko attiecību
un informācijas daļa

Ozolnieku novadā turpinās
deinstitucionalizācijas projekts “Atver sirdi Zemgalē”,
kas tiek īstenots sadarbībā
ar 21 Zemgales reģiona pašvaldību. Projekta mērķis ir
paplašināt ģimeniskai videi
pietuvinātu un sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā
personām ar invaliditāti, kā
arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu
vecākiem,
likumiskajiem
pārstāvjiem.

Projekta ietvaros Ozolnieku
novadā individuāli izvērtētas
19 bērnu ar funkcionāliem
traucējumiem un 13 pilngadīgu personu ar garīga rakstura
traucējumiem vajadzības pēc
konkrētiem pakalpojumiem.
Balstoties uz izvērtējumiem,
sastādīti individuālie plāni,
kas attiecīgi nosaka katram
nepieciešamos pakalpojumus.
Sabiedrībā balstīti sociālie
pakalpojumi bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
un viņu ģimenēm:
• Sociālā rehabilitācija bērnam un viņa likumiskajam
pārstāvim vai audžuģimenei;

• Aprūpes pakalpojums;
• "Atelpas brīdis” bērnu vecākiem.
Ozolnieku novada 5 bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem,
kuriem Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par
īpašās kopšanas nepieciešamību, projekta ietvaros tiek
atmaksāts sociālās aprūpes
pakalpojums lietderīga brīvā
laika pavadīšanai (bērniem
līdz 5 g. v. 50 stundas nedēļā,
bet pēc 5 g.v. līdz 10 stundām
nedēļā).
Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām ar garīga
rakstura traucējumiem:
• Speciālistu konsultācijas un
individuālais atbalsts;
• Atbalsta grupas un grupu nodarbības;
• Aprūpe mājās;
• Specializētas darbnīcas ikdienā lietderīgu prasmju
apgūšanai;
• Īslaicīga sociālā aprūpe.
Bez sociālo pakalpojumu nodrošināšanas Zemgales plānošanas reģiona izstrādātā deinstitucionalizācijas plānā (DI
plāns) paredzēts arī Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF)
finansējums infrastruktūras
izveidei, lai nodrošinātu mērķa

grupu iedzīvotājus Zemgales
reģionā ar individuālajām vajadzībām atbilstošiem sociālās
aprūpes un rehabilitācijas

liem traucējumiem. 2019. gadā
tika pabeigts telpu remonts un
šogad notiek telpu labiekārtošana.

pakalpojumiem pēc iespējas
tuvāk dzīvesvietai, sniedzot
nepieciešamo atbalstu neatkarīgas dzīves saglabāšanai un
integrācijai sabiedrībā. DI plāna ietvaros, īstenojot projektu “Daudzfunkcionāla sociālo
pakalpojumu centra izveide
Ozolnieku novada Ānē”, mūsu
novadā paredzēta dienas aprūpes centra izveide Ānē, Celtnieku ielā 12, kurā tiks nodrošināti
sociālās aprūpes pakalpojumi
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionā-

Sarmīte Strode, Ozolnieku
novada Sociālā dienesta vadītāja: „Lai gan projekta ietvaros
pieejamo pakalpojumu klāsts
šobrīd vēl ir pilnveidojams,
līdz šim sasniegtos rezultātus
vērtējam pozitīvi. Esam raduši
iespēju nodrošināt lielāko daļu
projektā iecerētā. Joprojām
notiek aktīvs darbs, lai sniegtu
iespējas cilvēkiem izmantot
tiem nepieciešamos pakalpojumus. Aktīvi tiek gatavoti
sadarbības līgumi ar sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu
sniedzējiem un meklēti risinājumi piedāvājuma paplašinā-

Noslēgumam tuvojas Daudzfunkcionālā
sociālo pakalpojumu centra izveide Ānē

Attēls: Silto smilšu terapijas kabinets

Šogad
turpinās
2019.
gadā
uzsāktā
projekta
Nr.9.3.1.1/18/I/022
„Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Ozolnieku
novada Ānē” īstenošana, kura
ietvaros ēkā Celtnieku ielā 12,
Ānē, tiks izveidots Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu
centrs, kurā būs pieejami Dienas aprūpes centra pakalpojumi pieaugušām personām ar
garīga rakstura traucējumiem
un sociālās rehabilitācijas –
Silto smilšu terapijas – kabinets bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem.

2019. gadā tika pabeigti telpu
remontdarbi un uzsākta mēbeļu
un aprīkojuma iegāde, kas turpinās šogad un ko plānots pabeigt
jūnijā. Šobrīd Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā
notiek darbs pie dokumentu sagatavošanas, kas nepieciešami
centra reģistrēšanai Labklājības
ministrijas sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrā, kā arī tiek veidota centra darbinieku komanda
un veikts metodiskais darbs, lai
varētu augustā sākt vairāku sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Dienas centrs tiek veidots Zemgales plānošanas reģiona izstrādātā deinstitucionalizācijas
plāna 2017.-2020. gadam ietvaros.
Dienas centrā mērķa grupas personām dienas laikā būs iespēja
saņemt sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, būs pieejamas
nodarbības sociālo prasmju
attīstībai, izglītošanai un brīva
laika pavadīšanai, kā arī tiks
nodrošināta uzraudzība, individuāls atbalsts un speciālistu
konsultācijas. Sīkāku informāciju
par pakalpojumu saņemšanas
iespējām būs iespējams uzzināt,
vēršoties pašvaldības Sociālajā
dienestā. Centra pakalpojumi
pēc tā atvēršanas būs pieejami
gan mūsu novada, gan reģiona
mērķa grupu klientiem.

Antra Pošeika,
Attīstības un projektu daļas vietniece
ES projektu jautājumos

šanai.”
2019. gadā tika izvērtētas 4
pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem un
turpinājās grupu nodarbības
pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Nodarbības
notika vienu reizi nedēļā Ānes
sociālo pakalpojumu centra
mācību virtuvē, kur sociālo darbinieku vadībā tika mērķtiecīgi
veiktas aktivitātes, lai saglabātu,
nostiprinātu un uzlabotu klientu
pašaprūpes prasmes.
2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības
programma) 9.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un
bērniem” (turpmāk – 9.2.2. SAM)
9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” projekts “Atver sirdi
Zemgalē” Zemgales plānošanas
reģionā tika uzsākts 2016. gadā
un turpināsies līdz šī gada beigām.

Ozolnieku novada Sociālais dienests

Iedzīvotāji var saņemt
nepieciešamo palīdzību

Biedrība “Tuvu” pašreizējā situācijā Ozolnieku novada
Brankās sniedz materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušajām ģimenēm, vientuļajiem cilvēkiem un senioriem bez valsts un pašvaldības institūcijās nepieciešamā apliecinājuma par statusu, kas ļauj saņemt sociālo
palīdzību.
Biedrībā novada iedzīvotāji var saņemt dažāda veida
praktisku atbalstu – pārtiku, apģērbu, apavus, sadzīves
preces, mēbeles u.c.
Saziņai ar biedrību “Tuvu”: e-pasts: tuvu@biedribatuvu.lv vai pa tālr.: 26319985.
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Privātmājas zāliena garums
nedrīkst pārsniegt desmit
centimetrus!

Ozolnieku novada pašvaldības
policija aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem
regulāri pļaut zālienu īpašumā
esošajā teritorijā, lai veidotos sakopta dzīves vide un ugunsdroša
apkārtne.
Atgādinām, ka spēkā esošajos
Saistošajos noteikumos Nr. 7/2018
„Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana" ir noteikts, ka
ciema teritorijā esošos īpašumos
ir jānodrošina tīrības un kārtības
uzturēšana privātīpašumā un
apkopjamā teritorijā 5m ap tiem.
Vietās, kur ir ierīkoti zālieni, tās
garums nedrīkst pārsniegt 10 cm.
Īpašniekam jāveic arī nokritušo
lapu, nokaltušo augu un zaru savākšana, apstādījumu kopšana un
bīstamo koku novākšana.

Savukārt, neapbūvētajās un
lauksaimniecībā neizmantotajās ciemu teritorijās jānodrošina
regulāra zāles pļaušana - zāles
garums nedrīkst pārsniegt 15 cm,
bet ārpus ciema teritorijās - zāles
nopļaušana jāveic vismaz vienu
reizi sezonā līdz 15. augustam, kā
arī vēlāk, lai novērstu kūlas veidošanos (zāles garums šajās teritorijās nedrīkst pārsniegt 20 cm).
Vēršam uzmanību, ka Ozolnieku
novada pašvaldības policija ir sākusi zāles pļaušanas kontroli, un
par saistošo noteikumu pārkāpšanu izsakāms brīdinājums vai uzliekams naudas sods: fiziskajām personām – līdz 350 eiro, juridiskajām
personām – līdz 1400 eiro.
Raksts tapis sadarbībā ar Ozolnieku
novada pašvaldība policiju

Aicinājums sakopt grāvjus

Aicinām zemes īpašniekus Ozolnieku novadā apsekot savā īpašumā vai valdījumā esošās meliorētās zemes, t.sk. piemājas
zemes un izvērtēt to meliorācijas sistēmu – lielāku vai mazāku
grāvju vai segto drenāžu - darbību un sakopt to. Proti, novākt
kokus, koku un krūmu atvases,
kas traucē ūdens plūsmu gultnē, izvākt grunts ieskalojumus
grāvjos un caurtekās, sadzīves
atkritumus, pielūžņojumu, piesērējumu, bebru aizsprostojumus. Kā arī aizbērt dzīvnieku
alas, atbrīvot drenu iztekas,
drenu akas nosegt ar vākiem
un ierīkot signālstabiņus, labot
atklātos bojājumus, tostarp
atjaunot meliorācijas sistēmas
konstruktīvos elementus, kur
tas nepieciešams, un veikt citus
nepieciešamos darbus.

Vasaras braucienos jāievēro īpaša
piesardzība!

Jauniešu iecienītie vasaras
braucamie – skrejriteņi, kvadricikli un mopēdi ir atgriezušies
satiksmē. Lai vasaras periodā
nerastos haoss ielās un draudi
satiksmes dalībnieku un kājāmgājēju drošībai, izskanējis
aicinājums ieviest stingrāku
elektro skrejriteņu regulējumu.
Tāpēc Satiksmes ministrija šogad ir sākusi darbu pie jauna
likumprojekta izstrādes.

DROŠĪBA, PĀRVIETOJOTIES AR ELEKTRISKO SKREJRITENI
Saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem elektro
skrejriteņi, kuru maksimālais
braukšanas ātrums nepārsniedz
25 km/h, tiek pielīdzināti sporta
un atpūtas inventāram, norāda
Ceļu satiksmes drošības direkcijā
(CSDD). Braucamrīki, kas sasniedz
lielāku maksiāmo ātrumu, jāreģistrē CSDD un tiem vajadzīga
Obligātā civiltiesiskā apdrošināšanas (OCTA) polise.

Elektrisko skrejriteni iesaka vadīt,
sākot no 14 gadu vecuma. Tāpat
ar to nedrīkst pārvietoties alkohola vai citu apreibinošu vielu
ietekmē. Ozolnieku novada pašvaldības policija veic regulāras
pārbaudes, lai pārliecinātos, ka
šie braucamrīki tiek pareizi lietoti
un neapdraud gājējus.
“Pa gājēju un veloceliņiem pārvietoties drīkst velosipēdi un
elektro velosipēdi, kuru jauda

nepārsniedz 0,25 kilovatus. Te
vēl piederīgi būtu arī giroskūteri
un segveji. Aicinām jauniešus,
braucot nelietot austiņas, lai dzirdētu apkārtējā vidē notiekošo.
Lietainā laikā, braucot pa bruģi
un bedrainiem ceļiem, īpaši jāsargās no paslīdēšanas ,” uzsver
Pašvaldības policijas pārstāvis
Arnis Joma.
DROŠĪBA,
PĀRVIETOJOTIES
AR MOPĒDU
Mopēdu drīkst vadīt sākot no
14 gadu vecuma. Tam nepie-

ciešama attiecīgās kategorijas
vadītāja apliecība un jālieto aizsargķivere. Lai ar mopēdu piedalītos kopējā ceļu satiksmē, tam
jābūt reģistrētam CSDD un spēkā
esošai OCTA polisei. Ar mopēdu
nedrīkst pārvietoties ne pa parkiem, ne ietvēm, ne veloceliņiem.
DROŠĪBA,
PĀRVIETOJOTIES
AR KVADRICIKLU
Kvadriciklus bez ierobežojumiem
var izmantot savā privātīpašumā,
bezceļa apstākļos. Taču, izbraucot
ar kvadriciklu uz ceļa, stājas spēkā tās pašas prasības, kas mopēdu vadītājiem. Proti, braucējam
jāiegūst attiecīgās kategorijas
vadītāja apliecība un jālieto galvas aizsargķivere, transportlīdzeklim jābūt reģistrētam CSDD
un apdrošinātam. Visbiežāk ar
kvadricikliem saistītie ceļu satiksmes negadījumi notikuši šo
transporta līdzekļu nepiemērotības ceļu satiksmei un atbilstoša
tehniskā aprīkojuma trūkumu
dēļ.
Ozolnieku novada pašvaldības
policija brīdina, ja ceļu satiksmē
konstatēs pārkāpumus ar minētajiem transporta līdzekļiem,
braucējiem būs jāmaina lokācijas vieta, lai braucamos izmantotu tiem piemērotā vietā.
Raksts tapis sadarbībā
ar pašvaldības policiju

Ciema teritorijā, tāpat arī lauku
teritorijās, katrs īpašumam piegulošs grāvis ir daļa no kopējas
grāvju sistēmas, kā apsekošana
jāveic vismaz divas reizes gadā
pēc pavasara palu un vasaras
plūdu maksimuma beigām. Ja,
piemēram, savrupmāju teritorijā
kāds no zemes īpašniekiem, nesaskaņojot ar pašvaldības būvvaldi veic vaļēja grāvja pārbūvi
par segto meliorācijas sistēmu,
piesārņo vai aizber grāvi savā
teritorijā, tas traucē daudzu citu
savrupmāju teritoriju lietus
ūdens novadīšanu un rada zemāko teritoriju applūšanu.
Ozolnieku novada pašvaldības
speciālisti bieži saņem iedzīvotāju iesniegumus par lietus ūdeņu
novadīšanas sistēmu traucējumiem, dzīvojamo teritoriju applūšanu un neattīrītu sadzīves
kanalizācijas novadīšanu kopējās

meliorācijas sistēmās. Ik vasaru
aktualizējas grāvjos sabērto ābolu un nopļautās zāles problēma.
Ja meliorācijas sistēmu īpašniekiem nepieciešama profesionāla
konsultācija par meliorācijas sistēmu apsekošanu un kopšanu,
Zemkopīgas ministrija aicina
vērsties pie sertificēta meliorācijas speciālista, kas ir maksas
pakalpojums. Latvijas Melioratoru biedrības sertificēto hidromelioratīvās būvniecības speciālistu
saraksts ir pieejams Latvijas Melioratoru biedrības mājaslapā.
Kopšanas darbi atkarībā no meliorācijas sistēmas veida ir uzskaitīti Ministru kabineta 2010.
gada 3. augusta noteikumos
Nr.714 “Meliorācijas sistēmas
ekspluatācijas un uzturēšanas
noteikumi”.
Inese Baumane, Attīstības
un projektu daļas vadītāja

Sabiedriskās vietās lietot
alkoholu ir aizliegts

Iestājoties siltākam laikam iedzīvotāji pie novada ūdenskrātuvēm, tuvējiem veikaliem un
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pagalmos nereti lieto alkoholu.
Tas novērots novada pašvaldības policijas regulārajās patruļās. Tāpēc pašvaldības policija atgādina, ka arī Ozolnieku
novadā atrasties publiskā vietā
ar atvērtu alkoholiskā dzēriena
pudeli ir aizliegts. Par to iestājas
administratīvā atbildība un var
tikt piemērots sods.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās
vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos

sabiedriskās vietās tādā reibuma
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 140 eiro. Ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais,
viņam izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 35 eiro. Ja
persona gada laikā tiek pieķerta
atkārtoti, sods tiek palielināts.
Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus izvērtēt savu rīcību un
domāt arī par to, kādu piemēru
pieaugušie rāda jauniešiem un
bērniem.
Redzot situācijas, kur tiek pārkāpta sabiedriskā kārtība, lūdzam iedzīvotājus zvanīt pašvaldības policijai pa tālr. 20029099.
Raksts tapis sadarbībā ar Ozolnieku
novada pašvaldības policiju

Izmaiņas Ozolnieku pasta nodaļas darba laikā
VAS "Latvijas Pasts" informē, ka sākot
no 16. maija Ozolnieku pasta nodaļa
atsāk klientu apkalpošanu brīvdienās un pagarina darba laiku
darbdienās:
pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 8.00–17.00,
sestdien 9.00–12.00.

Ozolnieku
novada
pašvaldības Attīstības un
projektu daļa 2019. gada
septembrī uzsāka darbus, lai
sakārtotu lietoto mazdārziņu
teritorijas. Šobrīd ir uzmērīta
lielākā daļa no mazdārziņu
teritorijām, ir izgatavoti
mazdārziņu teritorijas plāni
un sagatavoti vairāk nekā 100
jauni zemes nomas līgumi.
Ozolnieku novada mājaslapā
sadaļā
“Sabiedrība”
ir
izveidota sadaļa “Mazdārziņu
noma”, kur iedzīvotāji var
iepazīties ar informāciju par
mazdārziņu
iznomāšanas
kārtību Ozolnieku novada
pašvaldībā.

Mājaslapā arī uzskaitītas mazdārziņiem iznomājamās teritorijas katrā pagastā, kā arī zem
konkrētām mazdārziņu teritorijām ir iespējams iepazīties ar
mazdārziņu teritorijas plānu.
Informācija par mazdārziņiem
mājaslapā vēl tiks papildināta.
Par mazdārziņu teritorijām, kurām mājaslapā ir ievietoti teritorijas plāni, personām, kas lieto šos mazdārziņus un, kuriem
nav spēkā esošu zemes nomas
līgumu, lūdzam Pašvaldībā
iesniegt iesniegumu par maz-

dārziņa nomu, lai Pašvaldība
var sagatavot jaunu zemes
nomas līgumu.
Iesniegumu veidlapu ir iespējams lejupielādēt Ozolnieku
novada mājaslapā sadaļā Sa-

valdībai reģistrēšanai, vai arī
parakstīto dokumentu iemest
pastkastē pie Pašvaldības
administrācijas ēkas ieejas
durvīm Stadiona ielā 10, Ozolniekos. Iesniegumus klātienē

(krista.tumova@inbox.lv,
tārl. 22334212), lai precizētu
pieejamās zemes teritorijas.
Atgādinām, ka 2018. gada 1.
jūlijā spēkā stājās jauni Ministru kabineta noteikumi

biedrība → Mazdārziņu noma
→ Mazdārziņiem iznomājamās
teritorijas Ozolnieku novadā →
izvēloties konkrēto pagastu,
vai arī to var saņemt rakstot
uz e-pastu; krista.tumova@
ozolnieki.lv.
Aizpildītu iesnieguma veidlapu var parakstīt ar elektronisko parakstu un nosūtīt Paš-

Pašvaldībā varēs uzrakstīt pēc
ārkārtas situācijas beigām.
Ņemot vērā, ka iedzīvotāju interese par mazdārziņu nomu
ir liela, tos iedzīvotājus, kuri
vēlas mazdārziņus ierīkot no
jauna, aicinām vērsties Pašvaldībā pie Attīstības un projektu daļas zemes ierīcības
inženieres Kristas Tumovas

Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas nosaka,
ka turpmāk publiska persona
(Pašvaldība) mazdārziņu vai
sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai drīkst iznomāt tikai neapbūvētu zemesgabalu t.i. bez
apbūves tiesībām.
Saskaņā ar minēto noteikumu

Turpinās tūrisma piedāvājumu
izstrāde

Turpinās 2018. gadā Ozolnieku novada pašvaldības
noslēgtā sadarbības līguma
ar biedrību “Pierīgas partnerība”, biedrību Lauku partnerība “Lielupe”, biedrību
“Partnerība Daugavkrasts”
ietvaros Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā projekta
“Tūrisms kopā” īstenošana.

Projekts jau trešo gadu tiek
realizēts ar mērķi veicināt tūrisma attīstību Pierīgā. Projekta aktivitātes tiek īstenotas
Mārupes, Olaines, Ķekavas,
Babītes, Ozolnieku un Jelgavas
novada pašvaldībās, un paredz
kopīgas, apvienotas tūrisma
kartes izstrādi, tūrisma sadarbības stratēģijas izstrādi,
vienojošu
labiekārtošanas
elementu uzstādīšanu, kopīgu
mārketinga pasākumu īstenošanu, tūrisma gidu apmācību un tūrisma pakalpojuma

sniedzēju pieredzes apmaiņas
braucienu organizēšanu, konkursa organizēšanu skolēniem,
kopīgas tūrisma spēles izstrādi, publicitātes materiālu izstrādi, t.sk. video izveidi.
Lielākā daļa šo aktivitāšu ir jau
īstenotas. Kā vienu no pēdējām
var minēt nesen izdoto tūrisma
informatīvo izdevumu „Apceļo
Pierīgu! Idejas ceļojumiem un
atpūtai Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novados”. Šis būs lielisks
palīgs, lai plānotu brīvdienu
izbraucienus Pierīgā – gan individuālus, gan kopā ar ģimeni.
Novadu tūrisma piedāvājums
brošūrā izkārtots sešos tematiskajos blokos – kultūrvēstures objekti un piemiņas vietas,
objekti ģimenēm ar bērniem,
aktīvā atpūta visos gadalaikos,
dabas tūrisms, labsajūtas tūrisms un darījumu pasākumu
norises vietas. Lai vieglāk būtu

saplānot savas brīvdienas, ir
sastādīti jau gatavi ceļojumu
maršrutu piemēri, kurus var izmantot, lai iedvesmotos vai arī
izmantot kā jau gatavu vienas
dienas plānu. Brošūra tiešsaistes versijā pieejama šeit: ej.uz/
Turismskopa_buklets.
Projekts noslēgsies šā gada rudenī, pašlaik norit darbs pie 2
pēdējām projekta aktivitātēm
– tiek izstrādāta galda spēle
“Atmiņu spēle. APCEĻO PIERĪGU”
ar kartītēm par visu iesaistīto
pašvaldību tūrisma objektiem,
kā arī tiek veidots video rullītis
ar tematiskiem sižetiem par
tūrisma piedāvājumu pašvaldībās.
Informācija par projekta norisi pieejama saitē: https://
www.facebook.com/pieriga.
travel/
Antra Pošeika, Attīstības un projektu
daļas vietniece ES projektu jautājumos

prasībām, Ozolnieku novada
dome 2019. gada 30. maija lēmumā Nr. 23 (protokols Nr. 6)
apstiprināja jaunus saistošos
noteikumus Nr. 13/2019 “Par
neapbūvētu
zemesgabalu
nomas maksas apmēru Ozolnieku novadā”, kas nosaka
zemesgabalam vai tā daļai,
kas tiek izmantots personisko
palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes
reformu Latvijas Republikas
lauku apvidos” 7. pantam, tai
skaitā mazdārziņu vai sakņu
(ģimenes) dārzu ierīkošanai,
nomas maksu EUR 0,05 par
1 m2 gadā, bet ne mazāk kā
10,00 eiro gadā. Zemes nomas
līgums par mazdārziņu tiek
slēgts uz laiku līdz 5 gadiem.
Vēršam zemes nomnieku uzmanību, ka, atbilstoši minēto
Ministru kabineta noteikumu
Nr. 350 prasībām, papildus nomas maksai ir jāmaksā normatīvajos aktos noteiktie nodokļi
(tai skaitā nekustamā īpašuma nodoklis un pievienotās
vērtības nodoklis).
Krista Tumova, Attīstības un projektu
daļas Zemes ierīcības inženiere

Salgales atbalsta
biedrības aktivitātes

Šī gada neparastais pavasaris
ieviesis korekcijas arī Salgales
atbalsta biedrības darbībā,
tomēr tā paveikusi vairākus
sabiedriski lietderīgus darbus.
Kanoe laivās izbraucot upes posmu no Svētes pils, kura sākusi
atdzimt ar tās saimnieka Artūra
Blumfelda rokām, līdz jaunbūvētajām koka pastaigu laipām
Svētes palienes pļavās, tika savākts iespaidīgs daudzums plastmasas pudeļu un citu atkritumu,

kas piesārņo Zemgales mazās
upes. Izgatavoti un Jāņa Čakstes
dzimtas māju “Auči” gleznainajā
parkā izvietoti putnu būri.
Jūnijā Salgales atbalsta biedrības pārstāvji plāno sarīkot talku, lai no “Auču” parka izvestu
nokaltušos un nogāzušos kokus.
Jāpiemin, ka visos pasākumos
tiek ievēroti šobrīd aktuālie drošības pasākumi.
Edgars Paulovičs, Salgales atbalsta
biedrības vadītājs
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Palielināts bērna līdz divu gadu
vecumam kopšanas pabalsts

OZOLNIEKU AVĪZE / SOCIĀLĀS ZIŅAS

Par laika periodu, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā
situācija saistībā ar Covid-19 izplatību, personai, kura kopj
bērnu vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem, bērna
kopšanas pabalsta apmērs ir 171 eiro (līdz šim – 42,69 eiro)
mēnesī. Bērna kopšanas pabalsta apmērs mēnesī no 42,69
eiro uz 171 eiro tiek paaugstināts arī dvīņu un vairāku vienās
dzemdībās dzimušu bērnu minētajā vecumā vecākiem par
katru bērnu.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķinās pabalstu
noteiktajā apmērā un neizmaksāto starpību izmaksās ne
vēlāk kā līdz 2020. gada 30. jūnijam.
Raksts tapis sadarbībā ar Labklājības ministriju

Noteikta vienreizēja piemaksa
par bērnu invalīdu
Par laiku, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija,
personām, kurām šajā periodā ir tiesības uz piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, tiks izmaksāta vienreizēja piemaksa 150 eiro apmērā.
Šāds lēmums pieņemts, lai sniegtu papildu finansiālo atbalstu
ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, laikā, kad visā
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid-19
izplatību ir noteikti vairāki valsts līmeņa ierobežojumi, t.sk. slēgtas izglītības iestādes, dienas aprūpes centri, kā arī ir ierobežota
ārstniecības pakalpojumu pieejamība.
Vienreizējās piemaksas izmaksu nodrošinās VSAA, izmaksājot
to līdz 30. jūnijam uz tās personas kredītiestādes vai pasta
norēķinu sistēmas kontu, uz kuru tiek vai tika izmaksāta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

Palielināts pabalsts
aizbildnībā esoša bērna
uzturēšanai

Izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā palielināts pabalsts
aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai, nosakot, ka pabalsta
apmērs par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai –
161,25 eiro mēnesī un par bērnu vecumā no septiņiem gadiem
– 193,5 eiro mēnesī.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskatīs pabalsta
apmēru par periodu no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas beigām un izmaksās starpību ne vēlāk kā līdz 2020.gada
30.jūnijam.

Izmaiņas sociālās apdrošināšanas
pabalstu aprēķinos

12. maijā pieņemti grozījumi
vairākos normatīvajos aktos,
kas nosaka, ka aprēķinot
maternitātes
pabalsta,
paternitātes
pabalsta,
vecāku pabalsta, slimības
pabalsta un apbedīšanas
pabalsta apmēru no vidējās
apdrošināšanas iemaksu algas
aprēķina perioda izslēgs tās
kalendārās dienas, par kurām
persona saņēmusi dīkstāves
pabalstu, dīkstāves palīdzības
pabalstu un vecāku pabalsta
turpinājumu.

Grozījums Ministru kabineta
1998. gada 28. jūlija noteikumos
“Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība
un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas,
aprēķināšanas un izmaksas
kārtība” paredz, ka, aprēķinot
apdrošinātās personas vidējo
apdrošināšanas iemaksu algu
maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta, vecāku pabalsta,
slimības pabalsta un apbedīša-

nas pabalsta apmēra noteikšanai, no vidējās apdrošināšanas
iemaksu algas aprēķina perioda
izslēdz tās kalendārās dienas,
par kurām persona saņēmusi
dīkstāves pabalstu, dīkstāves
palīdzības pabalstu un vecāku
pabalsta turpinājumu.

Grozījums Ministru kabineta
2008. gada 21. oktobra noteikumos “Vidējās apdrošināšanas
iemaksu algas aprēķināšanas
kārtība bezdarbnieka pabalsta
apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas,
aprēķināšanas un izmaksas
kārtība” nosaka, ka, aprēķinot
apdrošinātās personas vidējo
iemaksu algu bezdarbnieka
pabalsta apmēra noteikšanai,
no vidējās apdrošināšanas
iemaksu algas aprēķina perioda izslēdz kalendāra dienas,
par kurām persona saņēmusi
dīkstāves pabalstu, dīkstāves
palīdzības pabalstu un vecāku
pabalsta turpinājumu.

Savukārt grozījums Ministru
kabineta 1999. gada 16. februāra noteikumos "Obligātās
sociālās apdrošināšanas pret
nelaimes gadījumiem darbā
un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un
aprēķināšanas kārtība" paredz,
ka, aprēķinot apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas
iemaksu algu slimības pabalsta
sakarā ar nelaimes gadījumu
darbā vai arodslimību un apbedīšanas pabalsta sakarā ar
apgādnieka nāvi, ko izraisījis
nelaimes gadījums darbā vai
arodslimība, apmēra noteikšanai no vidējās apdrošināšanas
iemaksu algas aprēķina perioda
izslēdz tās kalendārās dienas,
par kurām persona saņēmusi
dīkstāves pabalstu, dīkstāves
palīdzības un vecāku pabalsta
turpinājumu.
Raksts tapis sadarbībā ar Labklājības
ministriju

Paplašināts dīkstāves pabalsta saņēmēju loks
Ministru kabinets 14. maijā lēma
vēl vairāk paplašināt potenciālo
dīkstāves pabalsta saņēmēju
loku.
Ar grozījumiem noteikumos precizēta kārtība, kādā darba devējs
VID iesniedz iesniegumu dīkstāves pabalsta pieprasīšanai par
laika periodu no 1. maija līdz 31.
maijam varēs pieteikt līdz 31. maijam, bet par laikposmu no 1. jūnija
līdz 30. jūnijam varēs pieteikt līdz
30. jūnijam.
Dīkstāves pabalsta piešķiršanas
nosacījumos precizēts arī eksporta definējums, tādējādi ļaujot šim atbalstam kvalificētiem
plašākam pretendentu lokam.
Izmantojot Pievienotās vērtības

nodokļa likumā sniegto eksporta
definējumu, termins “eksports”
tumāk tiek attiecināts gan uz
preču, gan arī pakalpojumu eksportu.
Tāpat ar grozījumiem noteikumos paredzēts, ka ierobežojumi
dīkstāves pabalsta saņemšanai
neattieksies uz pašnodarbinātajām personām, kuras veic pedagoģisko vai radošo darbu valsts
un pašvaldību budžeta iestādēs,
kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos, un kuru
ienākumi no pedagoģiskā vai radošā darba nepārsniedz 430 eiro.
Covid-19 izraisītās krīzes skartais darba devējs varēs iesniegt
iesniegumu dīkstāves pabalsta

saņemšanai Valsts ieņēmumu
dienestam (VID) arī tādos gadījumos, kad uz darba devēju attiecas
kāds no nosacījumiem dīkstāves
pabalsta nepiešķiršanai. Tādējādi
šī darba devēja darbinieks varēs
kvalificēties dīkstāves palīdzības
pabalsta saņemšanai.
VID saņemto informāciju par darbinieku, kuram atteikta dīkstāves
pabalsta piešķiršana, nosūtīs
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūrai, kura izmaksās Covid-19 izraisītās krīzes skartajam
darba devēja darbiniekam dīkstāves palīdzības pabalstu.
Raksts tapis sadarbībā ar VID

Koriģēti atlīdzības par dīkstāvi izmaksāšanas nosacījumi

Darba devējs, kurš atbilst
Padziļinātās
sadarbības
programmas
dalībniekam
noteiktajiem
kritērijiem
un kuru ir ietekmējusi
pandēmijas izraisītā krīze, var
samazināt darbiniekam Darba
likumā noteikto atlīdzību
par dīkstāvi no 100 līdz 70
procentiem no darbiniekam
izmaksājamās algas. Šādus
grozījumus Likumā par valsts
apdraudējuma un tā seku

novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem saistībā ar
Covid-19 izplatību pieņēma
Saeima 7. maija sēdē.

Darba devējs darbiniekam varēs izmaksāt atlīdzību, kuras
apmērs nevarēs būt mazāks
par minimālo mēneša darba
algu, kas šobrīd ir 430 eiro mēnesī. Savukārt, ja darbinieka
apgādībā ir nepilngadīgi bērni
vai bērni, kuri mācās un nav sa-

snieguši 24 gadu vecumu, tad
papildus samaksai par dīkstāvi
viņam ir saglabājami līdzekļi
par katru apgādība esošu bērnu valsts noteiktajā minimālajā uzturlīdzekļu apmērā.
Tāpat paredzēta iespēja koplīgumā vienoties par nepilnu
darba laiku īslaicīga ražošanas
apjoma krituma gadījumā.
Gadījumos, kad darbinieks nepiekritīs atlīdzības samazinājumam, darbiniekam saglabājas

tiesības uzteikt darba līgumu,
neievērojot noteikto viena
mēneša termiņu, bet darba
devējam būs pienākums darbiniekam izmaksāt atlaišanas
pabalstu Darba likumā noteiktajā apmērā.
Padziļinātā sadarbības programma ir speciāla Valsts ieņēmumu dienesta īstenota
sadarbības forma ar nodokļu
maksātājiem, kuri sevi pierādījuši kā godprātīgus nodokļu

maksātājus, līdz ar to šiem
uzņēmumiem atkarībā no
programmas līmeņa tiek paredzētas dažādas priekšrocības
un atvieglojumi attiecībā uz
valsts institūciju sniegtajiem
pakalpojumiem
Raksts tapis sadarbībā ar VID

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC)
ārkārtējās situācijas apstākļos konsultācijas par uzņēmējdarbības jautājumiem sniedz
attālināti. Tās uzņēmējiem
tiek nodrošinātas bez maksas.
Uzņēmēji aicināti sazināties ar
ZRKAC Uzņēmējdarbības nodaļas vadītāju Līgu Miķelsoni pa
tālr. 28342419 vai e-pastu liga.
miklesone@zrkac.jelgava.lv.
Attālinātajām konsultācijām
par IT jautājumiem (mājaslapu
izstrādes iespējas, e-komercijas risinājumi, IT drošība tiešsaistē un darbavietā, viedierīču
un viedpalīgu izmantošana, 3D
drukas iespējas, mikrokontrolieru vadība un programmēšana, dronu izmantošana) uzņēmēji var pieteikties pa e-pastu
kaspars.rezgalis@zrkac.jelgava.lv.
Raksts tapis
sadarbībā ar ZRKAC

Vienoto platības maksājumu varēs saņemt
kā īstermiņa aizdevumu

13. maijā atbalstīts Zemkopības Paredzēts, ka īstermiņa aizdevu- avansa apmēra, ņemot vērā Plānots, ka iesniegumu īstermiministrijas (ZM) priekšlikums mu līdz 2020. gada 31. decembrim šādus noteikumu projekta no- ņa aizdevuma saņemšanai, lauklauksaimniekiem vienoto platī- piešķirs lauksaimniekiem kā de sacījumus:
saimnieki varēs Lauku atbalsta
dienestā (LAD) iesniegt no 2020.
gada 20. maija līdz 15. augustam.
LAD ieturēs izmaksāto īstermiņa aizdevuma summu no
lauksaimniekam aprēķinātās
avansa maksājuma summas vai
aprēķinātā gala maksājuma par
kārtējā gadā vienotajam platības maksājumam apstiprinātajām platībām.
Plānotais atbalsta saņēmēju
skaits – 15,2 tūkstoši lauksaimniecības primāro produktu ražotāju. Īstermiņa aizdevumu kopējā summa: 60 miljoni eiro, kam
bas maksājuma avansu piešķirt minimis atbalstu vai arī kā sa- 1) īstermiņa aizdevuma mini- papildu finansējums no valsts
kā īstermiņa aizdevumu, lai ma- skaņotu valsts atbalstu atbilstomālā summa – 700 eiro;
budžeta nav nepieciešams.
zinātu Covid-19 krīzes negatīvo ši Eiropas Komisijas lēmumam, 2) atbalsta likme noteikta 40
Raksts tapis sadarbībā
ietekmi. Tas lauksaimniecības ja lauksaimniekam trīs pēdējos
eiro par vienotajam platības
ar Zemkopības ministriju
primāro produktu ražotājiem fiskālajos gados piešķirtā de mimaksājumam pieteikto hekun lauksaimniekiem stabilizēs nimis atbalsta kopējā summa ir
tāru;
naudas plūsmu, kā arī nodroši- sasniegusi 25 000 eiro.
3) saskaņotā valsts atbalsta
nās ekonomisko dzīvotspēju un Īstermiņa aizdevumu aprēķinās
īstermiņa aizdevuma maksino vienotā platības maksājuma
attīstību.
mālā summa – 100 000 eiro.

Atbalsts par dzīvnieku, Veicina sezonas nodarbinātību
sējumu un stādījumu
platību apdrošināšanu

No šā gada maija līdz 1. decembrim Lauku atbalsta dienests
aicina iesniegt projektu pieteikumus “Riska pārvaldība” pasākumā “Ražas, dzīvnieku un
augu apdrošināšanas prēmija”.
Atbalsta mērķis ir veicināt
lauksaimnieku iesaistīšanos
lauksaimniecības nozaru riska
mazināšanā, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas
prēmiju.
Atbalstu var saņemt fiziskas vai
juridiskas personas, ja apdrošinātā sējumu un stādījumu platība ir deklarēta vienotā platību
maksājuma saņemšanai vai apdrošinātie dzīvnieki ir reģistrēti
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Lai saņemtu atbalstu, pretendents Lauku atbalsta dienestā
iesniedz iesniegumu, apdrošināšanas polises kopiju, kurā

Lai veicinātu sezonas darbu devēju un sezonas darbu
meklētāju satikšanos, Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA), sākot ar šī gada maiju, rīko īpašu akciju „Sezonas
darbi” un aicina darba devējus, kuri meklē sezonas darbiniekus, iesaistīties akcijā,
reģistrēt sezonas darba piedāvājumus NVA CV un vakannorādīti apdrošinātie riski, un ču portālā (https://cvvp.nva.
apdrošināšanas prēmiju sa- gov.lv) vai jebkurā NVA filiālē
maksu apliecinošu dokumentu visā Latvijā.
kopijas.
Atbalstu piešķir tikai par spēkā Darba devēju reģistrētās seesošām un līdz 2020. gada 1. zonas vakances tiks operatīvi
decembrim pilnībā apmaksā- publicētas vienkopus un ik
tām apdrošināšanas polisēm.
Atbalsta pretendentam Lauku
atbalsta dienestā ir jāiesniedz
projekta iesniegums un atbalsta pretendenta deklarācija.
Projekta iesnieguma veidlapa
pieejama mājaslapā www.lad.
gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” –
“Projekti un investīcijas”.
Projektu iesniegumus var iesniegt LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstītus ar drošu elektronisko
parakstu. Tālrunis uzziņām
67095000.
Raksts tapis sadarbībā ar LAD

dienu aktualizētas sadaļā „Sezonas darbi” NVA tīmekļvietnes
galvenajā lapā (www.nva.gov.
lv), kā arī sadaļās „Klientiem”
un „Darba devējiem”. Līdz ar to
darba meklētāji varēs ērti un
ātri iegūt informāciju par aktuālajām sezonas vakancēm un
piemeklēt sev vispiemērotāko
darbavietu, savukārt darba
devējiem tā būs iespēja atrast
sezonas darbiniekus.
Sociālajā vietnē Facebook “ ir
izveidots konts CV un vakanču
portāls, kurā publicēta informācija par akcijas „Sezonas
darbi” norisi, NVA CV un vakanču portālu, tā iespējām, aktuā-

lajām vakancēm un piemērotu pretendentu atlasēm.
NVA reģistrētie bezdarbnieki,
strādājot sezonas darbus, var
saglabāt arī bezdarbnieka
statusu, jo līdz šī gada 31.decembrim bezdarbniekiem ir
pagarināts īslaicīgās nodarbinātības periods, proti – NVA
reģistrētais bezdarbnieks saglabā bezdarbnieka statusu,
ja ir nodarbināts uz noteiktu
laiku, kas gada periodā nepārsniedz kopumā 120 dienas.

Raksts tapis sadarbībā ar NVA

“Altuma” aizdevuma programma
“Mazie aizdevumi lauku teritorijās”
ALTUM aizdevumu programmas “Mazie aizdevumi lauku teritorijās” mērķis ir palīdzēt
situācijās, kad saņemt aizdevumu uzņēmējdarbības īstenošanai lauku teritorijās komercbankās nav iespējams. Atbalstu līdz 25 000 eiro var saņemt bez papildu nodrošinājuma,
tikai ar privāto galvojumu. Nav jāieķīlā nekustamais īpašums vai vērtīga tehnika. Savukārt, aizdevumam virs 25 000 eiro nodrošinājums ir uzņēmuma manta, t.sk. aizdevuma
ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Par papildu nodrošinājumu var kalpot cits īpašums,
īpašnieku u.c. galvojumi. Vairāk informācijas par programmu var iegūt ALTUM mājaslapā.
Raksts tapis sadarbībā ar ALTUM

OZOLNIEKU AVĪZE / LUZŅĒMĒJDARBĪBA, LAUKSAIMNIECĪBA
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Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2020
APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes
2020. gada 23. aprīļa lēmumu Nr. 13(prot. Nr. 9)

3.2.4.4. ar dienu, kad bērns ir nodrošināts ar vietu citas pašvaldības
izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu;

Grozījumi 2014. gada 14. oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr. 8/2014
“Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti”

3.2.4.5. ar dienu, kad vecākiem tiek atņemtas vai pārtrauktas
aizgādības tiesības, vai izbeidzas pabalsta pieprasītāja aizbildnība;

Izdoti saskaņā ar

3.2.4.6. ar dienu, kad neviens no bērna vecākiem vai likumiskais
pārstāvis nav deklarēts Ozolnieku novadā.

likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 43. panta trešo daļu

OZOLNIEKU AVĪZE / SAISTOŠIE NOTEIKUMI

3.2.4.3. ar dienu, kad par bērnu ir piešķirts Ozolnieku novada pašvaldības līdzfinansējums privātajai pirmsskolas izglītības iestādei;

3.2.5. pabalstu izmaksā reizi mēnesī, pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja
iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu Pielikumā vārdus “nav nodrošināts ar vietu
Izdarīt Ozolnieku novada domes 2014. gada 14. oktobra saistošajos nopašvaldības izglītības iestādē” ar vārdiem “neapmeklē izglītības iestādi, kas
teikumos Nr. 8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” šādus grozījumus:
īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.
1. Izteikt saistošo noteikumu 2.1.2. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 				
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„2.1.2. pabalsts vecākiem, kuru bērns neapmeklē izglītības iestādi, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 3.2. punktu sekojošā redakcijā:
„3.2. pabalsts vecākiem, kuru bērns neapmeklē izglītības iestādi, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu, tiek piešķirts uz pabalsta pieprasītāja, kas ir
viens no bērna vecākiem vai likumiskais pārstāvis un ne mazāk kā 12 mēnešus ir
deklarēts Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā, iesnieguma (Pielikumā)
un tam pievienoto dokumentu pamata:
3.2.1. pabalsts tiek piešķirts EUR 80,00 (astoņdesmit eiro) apmērā
mēnesī par katru pabalsta pieprasītāja bērnu, kurš:
3.2.1.1. ir deklarēts Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā;

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2020
„Grozījumi 2014. gada 14. oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir atbalstīt novada vecākus, kuru bērns neapmeklē izglītības iestādi, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi maina nosacījumus pabalstam
vecākiem, kuri neapmeklē izglītības iestādi, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu, izslēdzot prasību par
bērna reģistrāciju rindā uz Ozolnieku novada pašvaldības
izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

Tiek prognozēts, ka papildus plānotajiem līdzekļiem
konkrētajam pašvaldības pabalstam papildus līdzekļi
pašvaldības budžetā nebūs nepieciešami.

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

Nav ietekmes.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Pabalsta pieprasītājam jāvēršas Ozolnieku novada
pašvaldībā ar rakstveida iesniegumu un citiem dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai attiecīgā pašvaldības pabalsta veidam.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas

3.2.1.2. ir vecumā no pusotra gada līdz obligātā izglītības apguves
vecumam;
3.2.1.3. nav pašvaldības izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmu, vai privātās pirmsskolas iestādes izglītojamais;
3.2.1.4. ir pirmsskolas iestādes izglītojamais, bet neapmeklē
iestādi ārkārtas situācijas dēļ ilgāk par vienu mēnesi un dome ir
pieņēmusi lēmumu par pabalsta piešķiršanu;
3.2.1.5. ir pirmsskolas iestādes izglītojamais, bet neapmeklē
iestādi attaisnojošu iemeslu dēļ ilgāk par vienu mēnesi un ir no
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes;
3.2.2. ģimenei, kura atgriezusies no pastāvīgās dzīvesvietas ārvalstīs
un par dzīvesvietu ārvalstīs sniegtas ziņas Iedzīvotāju reģistra likumā
noteiktajā kārtībā, ir tiesības saņemt pabalstu, neievērojot Noteikumu 1.3. un 3.2. punktos noteiktos deklarēšanās termiņus, kopš brīža,
kad bērns un viņa vecāki vai likumiskais pārstāvis ir deklarēti Ozolnieku novadā;
3.2.3. piešķirtais pabalsts tiek aprēķināts ar dienu, kad saņemts pabalsta pieprasītāja iesniegums un dokumenti, kas nepieciešami
lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu, par nepilnu mēnesi
aprēķinot pabalstu proporcionāli dienu skaitam;
3.2.4. pabalsta izmaksu pārtrauc:
3.2.4.1. ar dienu, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu Ozolnieku
novada pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmu;

3.2.4.2. ar dienu, kad viens no bērna vecākiem vai likumīgais
pārstāvis ir atteicies no bērnam piedāvātās vietas Ozolnieku
novada pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 		
izglītības programmu;

Andris Ozoliņš

11. maijā sasauktajā ārkārtas domes sēdē Ozolnieku novada domes
deputāti nolēma atbalstīt Ozolnieku novada saglabāšanu kā patstāvīgu
administratīvo teritoriju, neapvienojot to ar citām pašvaldībām.
Šāds lēmums pieņemts aizvien trūkstošās reformas lietderības
argumentācijas dēļ.
Atsaucoties uz Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas
priekšsēdētāja aicinājumu paust Ozolnieku novada domes viedokli domes lēmuma formā par Komisijas atbalstīto administratīvi teritoriālā
iedalījuma modeli, kurā Jelgavas pilsēta saglabā atsevišķas pašvaldības
statusu, bet Jelgavas novads un Ozolnieku novads tiek apvienoti jaunveidojamā Jelgavas novadā, Ozolnieku novada domes deputāti ar balsojumu 10 - par, viens - nepiedalās, viens - pret un viens - atturas, nolēma
atbalstīt Ozolnieku novada saglabāšanu kā patstāvīgu administratīvo
teritoriju, neapvienojot to ar citām pašvaldībām.
Sabiedrisko attiecību
un informācijas daļa

NĪN maksājumiem
pagarināts termiņš

Atgādinām, ka, saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Ozolnieku novada domes 26. marta sēdē pieņēma lēmumu pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu bez soda procentu
piemērošanas līdz 2020. gada 17. augustam.
Ārkārtas situācijas laikā nomaksāt NĪN iespējams internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu.
Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Portālā www.epakalpojumi.
lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas
īpašumiem.
Lidija Žukovska, nodokļu inspektore

Informējam, ka “Ozolnieku avīze” turpmāk tiks izdota ar mazāku
lappušu skaitu un tajā tiks atspoguļota būtiskākā informācija tikai par
Ozolnieku novada pašvaldības darbu.

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI

Agris Ķīselis 1956.
Valdis Kalniņš 1958.
Uldis Berko 1955.

Paziņojums par izsoli
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā
īpašuma Iecavas ielā 2, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 5444 900 0927, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 (kopējā platība 47,6
m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 476/2338 domājamām daļām no
būves (kadastra apzīmējums 54440050293001) un zemes (kadastra numurs
54440050293) atkārtotu mutisku izsoli ar lejupejošu soli un slepeno cenu.
Izsoles dalībnieki pieteikumu izsolei var iesniegt sākot no 2020. gada 25.
maija līdz 2020. gada 26. jūnijam plkst.10:00 Ozolnieku novada pašvaldības
kancelejā (2. kabinetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. Izsole notiks 2020. gada 26. jūnijā plkst. 10:05 Ozolnieku novada pašvaldības
ēkas zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos.
Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR 1320,- (viens tūkstotis trīs simti divdesmit eiro). Maksāšanas līdzekļi – 100 % eiro. Izsoles dalībniekam pirms
izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 132,- (viens simts trīsdesmit divi eiro) apmērā Ozolnieku novada
domes kontā Nr.LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV22
ar norādi “Nodrošinājums nekustamā īpašuma Iecavas ielā 2 – 7, Brankās,
Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izsolei”. Nekustamā īpašuma apskate iespējama darba dienās, iepriekš vienojoties par laiku ar nekustamā īpašuma speciālisti Irinu Malahovsku, tālr. 63084713 vai 29991198, e-pasts: irina.
malahovska@ozolnieki.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos,
Ozolnieku novadā) darba laikā. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā
augstākā cena viena mēneša laikā no izsoles norises dienas, tās iemaksu
veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu nav personu ar pirmpirkuma
tiesībām. Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja
Svetlana Krūmiņa, tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.

Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā aprīlī izskatītas
27 administratīvo pārkāpumu lietas, pārkāpējiem piemērojot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus nepilngadīgajiem, brīdinājumus
un naudas sodus par kopējo summu EUR 1852,00.
KONSTATĒTIE PĀRKĀPUMI:
• Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos (LAPK 51. panta otrā daļa);
• Par zemes piesārņošanu ar atkritumiem un piegružošanu (LAPK 58. pants);
• par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK
75. panta pirmā daļa);
• Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības
organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā (LAPK 75. panta otrā daļa);
• Par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu (LAPK 106. panta pirmā daļa);
• Par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu, ja tādēļ nodarīts fizisks vai
materiāls zaudējums (LAPK 106. panta otrā daļa);
• Par dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentificēšanu (nemarķēšanu) (LAPK 107. panta pirmā daļa);
• Par patvaļīgu būvniecību (LAPK 152. panta otrā daļa);
• Par tādu būvniecību un būves ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo
aktu pārkāpšanu, kuru neievērošana var negatīvi ietekmēt būves konstrukciju nestspēju vai noturību, ietaišu, iekārtu un inženierkomunikāciju drošību
(LAPK 152. panta ceturtā daļa);
• Par uzbūvēto konstrukciju konservācijas vai norobežošanas neveikšanu, ja
rezultātā tiek samazināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība (LAPK 152. panta piektā daļa);
• Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos
alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 171.1 panta pirmā daļa);
• Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 172.2 pants);
• Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, ja tā rezultātā bērns izdarījis
sīko huligānismu vai atradies alkoholisko dzērienu ietekmē (LAPK 173. panta
otrā daļa).
Jana Vilciņa, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja
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4. maijā notikušajam virtuālajam gājienam “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai” tautas tērpos posās, fotografējās un pēc tam vietnēs Facebook
un Instagram savus attēlus publicēja arī Ozolnieku novada iedzīvotāji un amatiermākslas kolektīvu dalībnieki.

Lai gan Eiropā šogad nenotiek tradicionālā Muzeju nakts,
16. maijā Ozolnieku novadā ikvienam bija iespēja pabūt
mūsu slaveno novadnieku dzimtas mājās - Dzejas dārzā
''Billītēs'' un Mākslas dārzā ''Aučos''.

