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AKTUĀLI
Par godu pilsētas svētkiem
Šajā numurā:
tapusi brīvdabas gleznu taka

Apstiprināts 3.
jauns atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Gita Kravala
A:

Anta Kļaveniece

Biedrība «RaDam» ar savu
devumu, brīvprātīgo darbu un
entuziasmu ir iesaistījusies

Iecavas pilsētas svētku sajūtas
radīšanā.
Ar pašvaldības līdzfinansējumu 2520 eiro, kas iegūts atbilstoši
noteikumiem «Par pašvaldības atbalstu ar kultūru saistītu radošu

darbību veicināšanai Iecavas novadā», biedrības pašas līdzekļiem
un labvēļu atbalstu Iecavas parkā
ir tapusi brīvdabas gleznu taka
«Iecava no miesta līdz pilsētai».

6.lpp.

Aicina izteikt
11.
viedokli
publiskajā un
sabiedriskajā
apspriešanā
Cienījamie lasītāji!

Šis ir pēdējais Iecavas novada
pašvaldības izdotā informatīvā
izdevuma «Iecavas Ziņas»
numurs. No 1. jūlija
Iecavas novads ietilps
jaunajā Bauskas novadā.

Izvērtē skolas direktora Jaunieši iesaistās
Radošo dienu veidošanā
amata pretendentus
A:

Beata Logina

Iecavas vidusskolas direktora
amata konkursam iesniegti
septiņi pieteikumi.
Noteiktajā termiņā no 2. līdz
22. jūnijam iesniegumi saņemti
ne tikai no iecavniekiem, savas
skolas patriotiem, bet arī no amata kandidātiem, kuru dzīvesvieta
deklarēta Bauskā, Rīgā, Ludzā.
Konkursa komisijas pārrunas ar pretendentiem norisinājās
29. jūnijā. Izvērtējot iesniegtos do-

kumentus un kandidātu pausto
redzējumu par Iecavas vidusskolas turpmāko attīstību, komisija
izraudzījās perspektīvāko pretendentu pašvaldības izglītības iestādes vadīšanai.
Ja komisijas izvirzītā kandidatūra gūs pašvaldības deputātu
atbalstu, vidusskolas direktors
tiks apstiprināts Iecavas novada
domes ārkārtas sēdē 30. jūnijā.
Jau ziņots, ka 30. jūnijā savas
darba gaitas skolā beidz līdzšinējā
direktore Agra Zaķe, kas skolu vadījusi kopš 1993. gada.

A:

Anta Kļaveniece

Šonedēļ Iecavas Jauniešu
centra rīkoto Radošo dienu
pirmo trīs dienu ciklu izbauda
12 bērni vecumā no
septiņiem līdz 13 gadiem.
28. jūnija rītā satikšanās mulsumu ātri vien nomainījis darbošanās prieks un jautrība. Pirmajā dienā, kas veltīta mākslai, keramikas
entuziastes Gintas Zaumanes vadībā tapuši māla formiņās izlieti ģipša dekori, spēlētas dažādas spēles.
Jauniešu centra vadītāja pienāku-

mu izpildītāja Līga Briģe ir gandarīta, ka Radošo dienu organizēšanā
lieliski savu varēšanu pierāda pieci
vasaras nodarbinātības pasākumā
iesaistītie jaunieši. Tieši viņi veido
Radošo dienu saturu, mācās plānot, uzrunāt publiku, vadīt spēles,
un tādējādi arī paši gūst jaunas
iemaņas. Arī formāts jaunietis jaunietim abām pusēm ir saistošāks.
Jauniešiem darbošanās tā iepatikusies, ka viņi ir gatavi brīvprātīgi
iesaistīties trešā cikla organizēšanā,
jo darba līgums tad jau būs beidzies.
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Arī turpmāk būt savas kopienas Pasniegti vairāki
interešu aizstāvjiem!
apbalvojumi
Anta Kļaveniece

Līga Egle, Beata Logina
Aivars Mačeks
Iecavas novada domes
priekšsēdētājs
Šis gads pašvaldībai nesis lielas
pārmaiņas. Gan pozitīvas un
gribētas, gan tādas, no kurām
labprāt būtu izvairījušies.
Ir gandarījums, ka no 1. jūlija Iecava kļūs par pilsētu, taču ir
skumji, ka administratīvi teritoriālās reformas dēļ vairs nebūsim patstāvīgs novads. Tūlīt ir gaidāmas
izmaiņas novadu un pilsētu administratīvajās teritorijās, reģiona
iedzīvotāju apkalpošanā un administratīvo centru attīstībā, jo visa
Iecavas novada teritorija, pašvaldības institūcijas un to infrastruktūra iekļausies Bauskas novadā.
Atliek pieņemt šo izaicinājumu
un cerēt, ka jaunā Bauskas novada izveide nebūs tikai tehnisks risinājums un lielajā pašvaldībā tiks
cienītas un saglabātas katrā pagastā un pilsētā esošās tradīcijas,
vajadzības un vērtības, ka neviena
no apvienotajām pašvaldībām nekļūs par varas aizmirstu nostūri, bet turpinās būt par pievilcīgu
dzīvesvietu ne tikai vārdos, bet arī
praktiskos darbos.
Uzskatu, ka tikai ar cieņu pret
daudzveidību mēs varam panākt
jaunā novada vienotību, jo daudz-

veidība dara mūs bagātus. Un tas,
kā mums veiksies, kā dzīvosim
jaunajā novadā, ir atkarīgs tikai no
mums pašiem - gan jaunievēlētajiem deputātiem, gan novada iedzīvotājiem. Tieši tādēļ aicinu iedzīvotājus - kā dažādas sabiedrības
grupas, tā indivīdus - arī turpmāk
būt aktīviem savas kopienas interešu aizstāvjiem, uzrunājot, ierosinot, vēršoties ar savām idejām un
priekšlikumiem, sadarbojoties ar
jauno pašvaldību.
Šī darba cēliena noslēgumā
vēlos izteikt pateicību visiem, kas
ar aktīvu un pašaizliedzīgu darbu
veicinājuši Iecavas novada attīstību, atpazīstamību un iedzīvotāju
labklājību: deputātiem, pašvaldības administrācijai, iestādēm un
kapitālsabiedrībām,
biedrībām,
uzņēmējiem un citiem sadarbības
partneriem, kā arī ikvienam novada iedzīvotājam, jo mēs katrs ar
savu individuālo devumu veidojam
vietējo kopienu un sabiedrību kopumā. Es augstu novērtēju jūsu
uzticību un sadarbību, kā arī novēlu veiksmi un izdošanos it visā!
Tāpat vēlos pateikties iedzīvotājiem par izrādīto atbalstu pašvaldību vēlēšanās. Strādājot jaunā
Bauskas novada deputātu sastāvā, centīšos jūsu uzticību nepievilt.
Lai rezultāti sekmējas labi padarītā
darbā!

Iecavas novada pašvaldības papildus izsludinātajā
projektu konkursā
«IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI»
iesniegti seši projektu pieteikumi.
Līdz 30. jūnijam pieteikumi
tiks izvērtēti un iesniedzējiem tiks izsūtītas
vēstules par projektu konkursa rezultātu.

Atklājot 22. jūnija domes
klātienes sēdi, tika pasniegti
apbalvojumi pašvaldības
darbiniekiem un uzņēmējam.
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītājai Vijai Ielejai (attēlā) domes
priekšsēdētājs Aivars Mačeks pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par ieguldījumu izglītības nozares attīstībā.
Zemgales plānošanas reģions izteicis atzinību aktīvajam, radošajam
un godprātīgajam Iecavas novada
uzņēmējam AS «Balticovo» par ieguldījumu novada un Zemgales reģiona

attīstībā 2020. gadā. Iecavas novada domes priekšsēdētājs pasniedza
Zemgales plānošanas reģiona Atzinības rakstu Gada uzņēmējs Zemgalē
2020 un apliecinājumu par 500 eiro
naudas balvu AS «Balticovo» valdes
priekšsēdētājam Vladimiram Mhitarjanam (attēlā).
Savukārt Reģionālās pašvaldības
policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Germans Ivanovs apbalvoja
un piešķīra tiesības nēsāt Reģionālās
pašvaldības policijas apbalvojumu Goda zīmi «Par sadarbību» - Iecavas
novada priekšsēdētājam Aivaram
Mačekam.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi
spriedumu par Iecavas novada
apvienošanu topošajā Bauskas novadā
Satversmes tiesa 21. jūnijā
pieņēmusi spriedumu lietā
Nr. 2020-41-0106 par administratīvi
teritoriālās reformas atbilstību
Satversmei un Eiropas vietējo
pašvaldību hartai pēc vairāku
novadu domju pieteikumiem.
Satversmes tiesa ir nospriedusi, ka Ilūkstes novada pievienošana
Augšdaugavas novadam un Ozolnieku novada pievienošana Jelgavas
novadam neatbilst Satversmei. Attiecībā uz Jaunjelgavas, Carnikavas,
Rugāju, Iecavas, Rundāles, Auces,
Salas, Salacgrīvas, Alojas, Babītes,
Kandavas un Mazsalacas novadiem
administratīvi teritoriālā reforma
atbilst Satversmei.
Par Iecavas novada domes
apstrīdētajām normām
Satversmes tiesa secināja, ka
līdzšinējā Iecavas novada teritorijā
nav reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centra. Šāda attīstības

centra nebūtu arī nevienā no Iecavas
novada piedāvātajiem līdzšinējo novadu apvienošanas variantiem. Tādējādi ne Iecavas novada kā patstāvīgas pašvaldības saglabāšana, nedz
arī citi pašvaldības ierosinātie administratīvi teritoriālā iedalījuma risinājumi neatbilstu vismaz vienam no
reformas pamatā esošajiem kritērijiem – tam, ka novada teritorijā jābūt
reģionālās vai nacionālās nozīmes
attīstības centram. Savukārt jaunais
Bauskas novads, kurā iekļauts arī
līdzšinējais Iecavas novads, atbilst
reformas pamatā esošajiem kritērijiem. Līdz ar to, lemjot par līdzšinējā
Iecavas novada iekļaušanu Bauskas
novadā, likumdevējs ir ievērojis reformas mērķi un kritērijus.
Satversmes tiesas spriedums ir
galīgs un nepārsūdzams, tas stājas
spēkā tā publicēšanas dienā.
Sagatavojusi Beata Logina
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Novada domē :::
Līga Egle
sabiedrisko attiecību speciāliste
Notikusi kārtējā domes sēde
22. jūnijā deputāti izskatīja
domes sēdes darba kārtībā
iekļautos jautājumus. Sēdē
attaisnojošu iemeslu dēļ
nepiedalījās deputāts Juris
Ludriķis.
Kā ierasts, domes deputāti pieņēma zināšanai informāciju par iepirkumu procedūrām, kuras notikušas
iepriekšējā mēnesī. Pašvaldības administrācijas izpilddirektors Mārtiņš
Veinbergs iepazīstināja ar objektiem,
kuros pašreiz notiek intensīvi būvdarbi, un atbildēja uz deputātu jautājumiem par izsludinātajām iepirkumu procedūrām.
Jūnijā noslēgtās iepirkumu
procedūras:
-) 7. jūnijā noslēgts līgums (izpildes laiks - pieci mēneši no līguma
noslēgšanas dienas) ar SIA «KVĒLE»
par Zemgales ielas apgaismojuma
modernizāciju (no Edvarta Virzas
ielas līdz Dārza ielai un no Rīgas ielas
līdz Dzirnavu ielai), līguma summa
20 999,55 EUR ar PVN;
-) 4. jūnijā noslēgts līgums ar
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» par lietus kanalizācijas tīklu
apkopi, caurteku uzturēšanu un lie-

tus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu
apkalpošanu Iecavā, līguma summa
12 097,58 EUR ar PVN, līguma termiņš - līdz 2021. gada 31. decembrim;
-) 9. jūnijā noslēgts līgums (izpildes laiks – divi mēneši no līguma noslēgšanas dienas) ar SIA «U.B.S» par
nomaļu grunts uzauguma noņemšanu, līguma summa 24 161,40 EUR
ar PVN;
Reģionālās pašvaldības policijas
Iecavas novada nodaļas priekšnieks
Gundars Dzenis deputātiem sniedza
ieskatu par policijas darbu Iecavas
novadā laika posmā no 22. maija līdz
18. jūnijam. Kopumā bijuši 166 izsaukumi - visbiežāk par alkoholisko
dzērienu lietošanu neatļautās vietās.
Kopumā jūnijs aizvadīts ļoti mierīgi
un veiksmīgi.
Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifa
apstiprināšanu
Saskaņā ar «Dabas resursu nodokļa» likumu un likumu «Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā»,
sadzīves atkritumu radītājam vai
valdītājam laikposmā no 2021. gada
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim tiek piemērota likme par atkritumu apglabāšanu 65,00 EUR/t.
Pamatojoties uz to, SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība» iesniegusi

Deputāti pēc 22. jūnija domes sēdes.

saskaņošanai domē iesniegumu «Par
izmaiņām atkritumu tarifā», kurā
atspoguļots sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa aprēķina projekts, sākot no 2021. gada 1. jūlija.
Sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja
jaunā tarifa apstiprināšanu, nosakot maksu par atkritumu savākšanu
9,12 EUR /m3 un atkritumu apglabāšanu 8,39 EUR/m3.
Par ēdināšanas izmaksu
apstiprināšanu
vasaras mēnešos
Pamatojoties uz to, ka pirmsskolas izglītības iestādē «Dartija» vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts)
izglītības iestādes pakalpojumi tiek
sniegti jaukta vecuma grupās, deputāti lēma visiem izglītojamajiem ēdināšanas maksu noteikt vienotu, t. i.,
1,49 EUR dienā. PII «Dartija» vadītāja
Irīna Freimane apstiprināja, ka izglītojamo vecāki ir aptaujāti un iebildumu viņiem nav. Vienotu ēdināšanas
maksu vasaras mēnešos deputāti
atbalstīja.
Par Iecavas parka attīstības
koncepcijas apstiprināšanu
1. redakcijā
Publiskā apspriešana notika
no 2021. gada 8. maija līdz 2021.
gada 5. jūnijam. 19. maijā no plkst.
18.00 līdz plkst. 20.00 tika rīkota
publiskās apspriešanas sanāksme
zoom.us vidē. Publiskās apspriešanas sanāksmei kopumā pieslēdzās
40 dalībnieki.
Pēc publiskās apspriešanas bei-

gām parka koncepcijas izstrādātājs
apkopojis tās rezultātus. Kopā publiskajā apspriešanā piedalījušies
767 iedzīvotāji - vairākums no tiem
atbalsta izstrādāto Iecavas parka
attīstības koncepciju. Domes sēdē
deputāti apstiprināja publiskās apspriešanas «Vai jūs atbalstāt izstrādāto Iecavas parka attīstības koncepciju» rezultātus un koncepcijas
1. redakciju.
Par līdzfinansējuma
piešķiršanu nekustamo
īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas
sistēmai
Līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgas saņemt
fiziskas personas, kuru dzīvesvieta
deklarēta Iecavas novada administratīvajā teritorijā (vismaz vienu gadu
pirms pieteikuma iesniegšanas), un
dzīvokļu īpašnieku kopības pašvaldības teritorijā esošam īpašumam.
Pašvaldības līdzfinansējums ir
10 eiro par vienu garuma metru pieslēguma izbūvei, 30 eiro par
vienu skataku, bet ne vairāk kā
750 eiro par pieslēgumu. Apmēra ierobežojums var tikt palielināts līdz 1500 eiro gadījumā, ja
pieslēguma izbūves rezultātā to
varēs izmantot vēl ne mazāk kā
divi noteikumu prasībām atbilstoši nekustamie īpašumi, neskaitot
līdzfinansējumu saņēmušās fiziskās personas nekustamo īpašumu.
Kopumā
tika
iesniegti 11 pieteikumi. Pamatojoties uz izvērtēšanas rezultātiem,
komisija 17. jūnijā
iesniegusi domē
ziņojumu par to,
kuriem pretendentiem pienākas līdzfinansējums. Deputāti
iepazinās ar izvērtējumu un,
deviņiem deputātiem balsojot
«par», atbalstīja
šo lēmumprojektu.
Domes sēdē
apstiprināja arī
• Iecavas novada
attīstības
programmas
2020.–2026. gadam Uzraudzības ziņojumu
par 2020. gadu;
• Iecavas novada
pašvaldības
2020. gada publisko pārskatu.
Visi sēdes
lēmumi pieejami
www.iecava.lv.

Beata Logina
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«Cālīša» bērni izzina Jāņu tradīcijas
Egija Vēja
Iecavas PII «Cālītis» pirmsskolas
izglītības skolotāja
Siltajā un saules pielietajā
22. jūnija rītā Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde
«Cālītis» ielīgoja Līgo svētkus
un Jāņus.
Mazie līgotāji ar Jāņu zālēm
rokās un ziedu vainagiem galvās
pieskandināja pirmsskolas teritoriju ar skanīgām dziesmām,
rotaļām, prieku un smiekliem.
Kas tā ir par staltu ēku, līgo,
līgo!
Pašā Iecavas vidiņā(i), līgo!
Tas ir mūsu bērnudārzs «Cālītis», līgo, līgo!
Visiem tas tik ļoti mīļš, līgo!
Ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, Jāņa bērni
kopā ar skolotājām papildināja
savas zināšanas par Jāņu dienas latviskajām tradīcijām: godināja sauli, ejot rotaļā «Saule un
Mēness», runāja par Jāņu zāļu
plūkšanu, māju pušķošanu un
vainagu vīšanu, par mazgāšanos
rasā, tās maģisko un ārstniecisko nozīmi.
Bērni simboliski «iededza»
Jāņu ugunskuru ar košiem
Jāņu ziediem, lēca pāri mazajam
mākslīgajam ugunskuram, jo tas
solot lielu laimi un to, ka nekodīs
odi.
Līgotāji meklēja papardes ziedu, jo ticējumos teikts, ka papardei piemīt daudz Saules spēka,

no PII «Cālītis» albuma

tā aizdzen māņu tēlus un ilūzijas, izstaro mīlestību un gaismu.
Runājām par zīlēšanas tradīcijām. Godinājām mūsu Jāni, liekot galvā ozollapu vainagu.
Bērni kopā ar skolotājām atkārtoja drošības noteikumus,
kādi ir jāievēro mājās svētku
laikā. Daudz līgojām, aplīgojot
visus iestādes darbiniekus, bērnus un pašu PII «Cālītis». Gājām
rotaļās, dejojām, dziedājām un

priecājāmies, kā arī mielojāmies
ar vecāku sagādātu svētku mielastu - Jāņu sieru, pīrāgiem un
kvasu.
Svētku pasākuma organizēšanu
uzņēmās pirmsskolas
izglītības skolotājas Egija Vēja,
Ina Kanopka, Santa Trokša, Antra Bāgante, Ruta Baltrušaite un
Linda Liepiņa.
Sakām lielu paldies vecākiem
par visu svētkiem sarūpēto!

Iecavnieki
ielīgoja
pie kultūras
nama
Iecavas kultūras nams un biedrības
«Iecavas sieviešu klubs «Liepas»»
saimnieces aicināja iecavniekus uz
ielīgošanu 22. jūnijā vakarā.
Ar līdzi paņemtajām jāņuzālēm varēja
piedalīties kopīgā Jāņu vainaga
darināšanā, kas svētku dienās priecēja
garāmbraucējus un gājējus. Bija iespēja
nobaudīt Jāņu gardumus, kā arī uzpīt
vainagu sev, kādai Līgai vai Jānim.

Līga Egle
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Ieskandina gada garāko dienu
Anta Kļaveniece
sabiedrisko attiecību speciāliste
21. jūnijā, gada garākajā dienā,
pļaviņā pie Jauniešu centra tika
darināts lielais svētku vainags,
vasaras saulgriežus ar dziesmām
un dančiem ieskandināja folkloras
kopa «Tarkšķi». Līgotāju pulciņu
papildināja arī Jauniešu centra
darbinieki un citi interesenti,
kurus nebija nobiedējis lielais
karstums.
Lielais Jāņu vainags parka apmeklētājus priecēja arī svētku dienās, visiem bija iespēja to izmantot
foto uzņemšanai.
Savukārt plkst. 15.45 ar jestru
apdziedāšanās dziesmu «Jānīt’s kliedza, Jānīt’s brēca» folkloras kopa
«Tarkšķi» iesaistījās Radio 2 organizētajā tiešsaistes akcijā «Gadsimta
garākā līgodziesma».
Iecavnieku izpildītā līgodziesma
radio ēterā izskanēja no Ozoliņu ģimenes lauku mājām, kuru pagalmā
«Tarkšķi» kopš maija pulcējas arī uz
saviem mēģinājumiem, pastāstīja
kopas vadītāja Kristīne Karele.
«Gadsimta garāko līgodziesmu»
visas dienas garumā skandēja vairāki simti dziedātāju Latvijā un visā
pasaulē. Dienas gaitai varēja sekot līdzi Latvijas Radio 2 ēterā, mājaslapā
un sociālajos tīklos, kā arī lsm.lv. Šis
pasākums tiek organizēts jau sesto
gadu.
Ielīgošanas pasākumu plejādi
«Tarkšķi» šogad uzsākuši 18. jūnijā, kad muzicējuši Augstākajā tiesā.
Taču arī bez ielīgošanas pasākumiem darbošanos bijis gana. Līdz
maija beigām tapuši video ar dalībnieku priekšnesumiem, kas iesūtīti
tradicionālās dziedāšanas konkursam «Dziesmu dziedu, kāda bija».
Visi 15 dalībnieki, kas dziedājuši gan
pa vienam, gan pa čupiņām - duetos,
trio un kvartetos -, no Zemgales reģiona konkursa veiksmīgi iekļuvuši
finālā. Pašlaik norit fināla ierakstu
vērtēšana, un konkursa rezultāti būs
zināmi pēc 30. jūnija. Jāpiebilst, ka

veiksmīgākie konkursa dalībnieki
iegūs ceļazīmi dalībai XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku Folkloras programmā «Rotā
bite, rotā saule».
«Tarkšķi» nupat piedalījušies vēl
vienā vērienīgā projektā «Gadskārtas.lv», kas ir digitāls palīgs dziesmu
un deju apguvē. Šajā krātuvē atrodami gan gadskārtu ieražu apraksti, gan
ar gadskārtām saistītas dziesmas, dejas un ieteikumi to kustību partitūras
apgūšanai, rotaļas un ar gadskārtu
ieražām saistītas prasmes. Krātuve
tiek pastāvīgi papildināta, un drīzumā
tā tiks papildināta arī ar 20 dziesmām
«Tarkšķu» izpildījumā, kas jau ierakstītas studijā «Lauska». Gadskārtas.lv
projekts ir cieši saistīts ar Gadskārtu
grāmatu, kuru veidojuši Latvijā pazīstamie folkloras bagātību pārzinātāji
Māra Mellēna, Valdis Muktupāvels,
Ernests Spīčs un Iveta Irbe.
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Par godu pilsētas svētkiem
tapusi brīvdabas gleznu taka
1.lpp.
Tajā ar Iecavas vārdu saistītus vides objektus Iecavas parkam ir radījuši 14 profesionāli un
amatiermākslinieki, kā arī Iecavas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi: Ilga Daina Āboliņa,
Jeļena Kažoka, Agita Hauka, Ilze
Buša, Dārta Stafecka, Gita Kravala, Ginta Zaumane, Kate Zaumane, Dace Okolovska, Ilze Buša,
Vija Spalva, Lidija Kudapa, Anda
Sproģe, Daņils Lapickis. Kopā izstādīti 15 gleznojumi un informācijas stends.
Vides objekti uzstādīti Iecavas parka mazāk apgūtajā daļā – kreisajā pusē no Iecavas puses pirms tiltiņa uz Iecavas Brīvības pieminekli. «Tajos ar interesi
var vērot mūsu daudzpusīgo Iecavu – gan tās dabu, gan vēsturiskās celtnes, gan iejusties putna lidojumā vai teju sadzirdēt čalojam
Iecavas upīti un saskatīt atspulgu
piemājas dīķī. Tā ir iespēja pabūt pagātnē vai nākotnē, kādu to
redz mākslinieki, un radīt jaunas
leģendas. Bet varbūt kāds vēlreiz
atminēsies krāspilnās debesis pār
Iecavu vai sajutīs, ka esam ne tikai «zemes rūķi», bet attīstāmies
arī industriāli,» izstādītos darbus
raksturo «RaDam» pārstāves Gita
Kravala un Ginta Zaumane.
Ideja Gitai radusies, apskatot
Baldones novada meža galeriju,
un viņai dzimusi doma radīt šādu
dāvanu Iecavas pilsētai, kuras
dibināšanas diena ir 2021. gada
1. jūlijā. «RaDam» saka paldies
Baldones novada tūrisma organizatorei Irinai Sietiņai par iedrošinājumu un atbalstu.
Gitai un Gintai šis projekts
bija īsts izaicinājums, jo tā realizēšanas gaitā nācās saskarties ar
divām sievietēm teju neiespējami
izdarāmām lietām. Projekts izrādījās divām dāmām «nepaceļams» šī
vārda vistiešākajā nozīmē, jo vides
objekti ir 1,25 reiz 1,9 metrus lieli
un ļoti smagi. Tāpēc dāmas saka
lielu paldies visiem, kas iesaistījās
projektā!
Pirmais paldies māksliniekiem, kuri nenobijās no izaicinājuma radīt tik lielas gleznas un
veltīja tam savu darbu un laiku.
Paldies arī viņu vīriem Dainim
Kravalam un Jānim Pētersonam, bez kuru atbalsta nebūtu
iespējama šī projekta loģistika;
projekta atbalstītājiem: Iecavas
novada pašvaldībai, SIA «TLM» Dzintaram Zaumanim un Andrim Jurbergam, kuri mākslas ob-

jektus sagatavoja uzstādīšanai,
SIA «Vizulo» un Jānim Zeltiņam,
SIA «Aisis» un Ivaram Upmalim,
Oļegam Junolainenam, Zemessardzes 1. brigādes inženieru rotai,
Kreicšteinu ģimenei, Jurim Kudapam, Augustam Kudapam un arī
Mirdzai Celmiņai, kura atsaucās
biedrības aicinājumam atbalstīt
ideju un ziedoja.
Otra projekta sadaļa ir speciāli Iecavas pilsētas svētkiem radītie Gintas Zaumanes keramikas

šķīvji, kurus apgleznojušas tuvu
un tālāku mākslinieku prasmīgās
rokas. Šķīvju «pirmizrāde» notiks
Iecavas svētku laikā, bet pēc tiem
šķīvji būs aplūkojami Dienas centrā «Iecavnīca».
«Mums ir liels prieks par sadarbību ar Andu Sproģi no Vecumniekiem un Jeļenu Kažoku no
Plakanciema, kuras piedalījās gan
šķīvju, gan gleznu radīšanā. Tas ir
īpašs skatījums uz Iecavu no kaimiņu puses! Milzīgs paldies Ainai

Ezergailei, ar kuras iniciatīvu šķīvju apgleznošanā iesaistījās Zorģu
amatiermākslinieki, radot deviņus
brīnišķīgus darbus! Pateicamies
par sadarbību arī Iecavas Mūzikas
un mākslas skolas pedagogiem un
audzēkņiem, kuri vasaras prakses
laikā radīja vidē izvietojamas apsveikumu kartītes Iecavas pilsētai
un apgleznotus Iecavas pilsētas
zvanus. Ar šiem darbiņiem arī varēs iepazīties svētku laikā,» stāsta
Gita un Ginta.
Lai arī brīvdabas gleznu taka
«Iecava no miesta līdz pilsētai» tapusi par godu pilsētas svētkiem,
«RaDam» rosīgās dāmas jau lūkojas uz mazliet tālākiem apvāršņiem. Pēc I. Sietiņas ierosinājuma, iespējams, taps jauns tūrisma maršruts, kurā būs iekļauta
Baldones, Iecavas un Vecumnieku
brīvdabas gleznu galeriju apskate,
jo arī Vecumniekos skolotāju Andas Sproģes un Indras Zālītes vadībā ir tapusi Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
brīvdabas izstāde «Tauriņu deja».
«Gribas ticēt, ka radītā gleznu
taka būs kā lielisks kārdinājums
daudziem novadniekiem un vēl
jo īpašāk – ciemiņiem, doties uz
mūsu lielisko un vēsturiski bagāto
Iecavas parku. Māksla ar vēsturi
vienviet visos gadalaikos ir skaista
un vērtīga!» ir pārliecinātas Gita
un Ginta.
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Gaidām svētkus
1. jūlijā Iecavas ciems oficiāli kļūst par pilsētu. Daudzi jautā: «Kāds iecavniekiem no tā būs
labums?»
Pilsētas statusam vislielākā ietekme būs uz iecavnieku pašidentitātes izjūtu. Iecava turpinās pilnveidoties kā mazpilsēta ar pievilcīgu un ērtu dzīves
vidi, uzlabojot dažādus pakalpojumus.
Līdz ar pilsētas statusu tiks stiprināta Iecavas
loma Zemgales reģionā, mainoties pašvaldību
administratīvajām robežām. Tam, visdrīzāk, būs
pozitīva ilgtermiņa nozīme, veicinot reģionālo un
starptautisko atpazīstamību.
Lai gan Iecava pašlaik vēl ir ciems, sabiedrības
lielākā daļa uzskata, ka Iecava jau sen ir pilsēta.
Tāds viedoklis ir īpaši populārs to iedzīvotāju vidū,
kuri nav iecavnieki. 88,25 % no publiskās apspriešanas dalībniekiem 2019. gadā atbalstīja pilsētas
statusa noteikšanu Iecavai.

Lai atzīmētu jauno statusu,
Iecavas pilsētas svētki būs 3. jūlijā.
Aicinām iedzīvotājus būt
saprotošiem, cienīt citam citu
un svētku dienā pārvietoties
kājām - izbaudīt svētku
gaisotni, neizmantojot savus
privātos transportlīdzekļus.

Sestdien, 3. jūlijā, tiks slēgta satiksme:
• Upes ielā plkst. 12.00–17.00 (ceļa posmā no Ozolu ielas līdz Upes ielai 13);
• Krasta ielā plkst. 9.00–24.00 (ceļa posmā no Puškina ielas krustojuma līdz parkam);
• Grāfa laukumā 1 plkst. 9.00–14.00 (no Upes ielas līdz viesu namam «Dārta»).
Aicinām ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus!

PASTAIGU TAKAS
KARTE
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3. jūlijā
Iecavas pilsētas
dibināšanas svētki -

IECAVNIEKIEM
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Gatavojoties Iecavas pilsētas svētkiem, Rīgas ielā pie
apgaismojuma stabiem
piestiprināti svētku karogi un košāki
kļūst apstādījumi.
Tuvojoties svinību dienai,
pilsētvidē tiks izvietoti arī
citi dekori.

Izgriez Iecavas karodziņu,
aplīmē ap kātiņu un
ņem līdzi pastaigā pa
svētku pilsētu!
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Izgriez Iecavas karodziņu,
aplīmē ap kātiņu un
dekorē savu māju vai
sētu par godu svētkiem!

Ikvienu, kas sirdī jūtas iecavnieks, aicinām
radīt svētku sajūtu savās mājās un no 1. jūlija līdz 3. jūlijam pacelt Latvijas valsts karogu.
Iecavas novada pašvaldība ir sarūpējusi
pilsētas svētku karodziņus un vējdzirnaviņas,
kuras no 1. jūlija varēs bez maksas saņemt
«Iecavas Ziņu» izplatīšanas vietās un 3. jūlijā
arī svētku norises vietās.
Liksim svētku atribūtus ziedus pušķos,
puķu dobēs un pie māju vārtiem, lai sev un
viesiem par prieku pilsētu ietērptu svētku
rotā.

Aicinām svētku laikā uzņemt fotomirkļus sev par piemiņu vai kā sveicienu
Iecavas pilsētai. Ja pēc tam ar attēliem
dalīsieties sociālo mediju kontos, pievienojiet mirkļbirku #iecavaspilsētassvētki!

Atgādinām, ka līdz 30. jūnijam (ieskaitot) gan iecavnieki, gan topošās pilsētas
viesi ir aicināti piedalīties orientēšanās izaicinājumā «IEPAZĪSTI MŪSU PILSĒTU».
Izvēlies kādu no trim orientēšanās distancēm, iepazīsti interesantus apskates objektus un laimē balvas! Sīkāka informācija www.iecava.lv.
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Jaunieši iesaistās Radošo dienu veidošanā
1. lpp.
Otrā diena bija veltīta sportam, kad
visi devās orientēšanās trasē, meklējot
kontrolpunktus un veicot tur dažādus uzdevumus, bet vēlāk ļāvās ūdens
kauju azartam. Savukārt trešajā dienā
visi rotājās ar luminiscējošiem elementiem un ļāvās mūzikai, cenšoties iekrāsot tumsu.
Līga ir pārliecināta, ka Radošās
dienas bērnos veicina radošumu, ļauj

paplašināt brīvā laika pavadīšanas
iespējas, attīsta uzticēšanos un sadarbības prasmes.

Iecavas Jauniešu centrs

Šajā vasarā norisināsies vēl divi
«Vasaras raibumu» cikli: laika periodā no 7. līdz 9. jūlijam un no 26. līdz
28. jūlijam. Pieteikšanās tām tiks
izziņota atsevišķi. Sekojiet līdzi,
jo vietas aizpildās ļoti ātri!

Paziņojums par lokālplānojuma
«Baldones iela 65»
publisko apspriešanu
Iecavas novada dome 22.06.2021. pieņēma lēmumu
prot. Nr. 10, 9. p. «Par lokālplānojuma «Baldones iela 65» redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai».
Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2021. gada
6. jūlija līdz 2. augustam. Publiskās apspriešanas sanāksme
notiks Zoom platformā 2021. gada 15. jūlijā plkst. 17.00. Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/Baldones65
Lokālplānojuma izstrādes mērķis: grozīt Iecavas novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, papildinot
lokālplānojuma teritorijā noteiktā funkcionālā zonējuma «Publiskās apbūves teritorija» (P1) teritorijas izmantošanas veidus ar
«Aizsardzības un drošības iestāžu apbūvi» (12006), lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ugunsdzēsēju depo
un tā funkcijām nepieciešamo ēku un būvju būvniecību.
Lokālplānojuma risinājumi: lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ugunsdzēsēju depo un tā funkcijām
nepieciešamo būvju būvniecību, zemes vienības «Baldones iela
65» teritorijā izveidota jauna funkcionālā apakšzona «Publiskās
apbūves teritorija» (P4), starp teritorijas izmantošanas veidiem
iekļaujot «Aizsardzības un drošības iestāžu apbūvi» (12006). Zemes vienībā esošajiem ceļiem ar lokālplānojumu noteikta funkcionālā zona «Transporta infrastruktūras teritorija» (TR).
Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu iespējams iepazīties:
1) izdrukas veidā Iecavas novada pašvaldības administrācijas
ēkā Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, pašvaldības darba
laikā, iepriekš sazinoties ar izstrādes vadītāju Kasparu Mallonu
(tālrunis 25645229);
2) elektroniskā veidā pašvaldības tīmekļa vietnē:
www.iecava.lv/lv/pasvaldiba/sabiedriska-apspriesana/
3) elektroniskā veidā portālā geolatvija.lv:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20133
Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz
2021. gada 2. augustam:
1) nosūtot pa pastu Iecavas novada domei Skolas ielā 4-40,
Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913;
2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi: dome@iecava.lv;
3) vietnē geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē
«Iesniegt priekšlikumu».
Informāciju par lokālplānojuma risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt:
1) sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju: Iecavas
novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciālistu Kasparu Mallonu (tālr.
25645229, e-pasts: kaspars.mallons@iecava.lv);
2) sazinoties ar lokālplānojuma izstrādātāju: SIA «Reģionālie projekti» pārstāvi Tāli Skuju (tālr. 29792097, e-pasts:
talis@rp.lv).

Paziņojums par sākotnējo
sabiedrisko apspriešanu
Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde
2020. gada 9. jūnija ietekmes sākotnējā izvērtējuma
Nr. ZE20SI0014 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu par ietekmes
uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dolomīta ieguvei
derīgo izrakteņu atradnē «Ailes» Iecavas novadā. 2021. gada
31. martā Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu
Nr. 5-02/9, ar kuru tiek aizstāts sākotnējais procesa dalībnieks.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA «Wilks» (reģ.
Nr. 40203210683, juridiskā adrese: Kurmales iela 51-2, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167).
Paredzētās darbības ietvaros tiek plānota dolomīta ieguve ar
spridzināšanas vai mehāniskās irdināšanas metodi, derīgo izrakteņu atradnē «Ailes» 8,64 ha platībā Iecavas novadā, zemes
vienībā ar kadastra numuru 40640100372.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā no 2020. gada 10. jūnija), sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 30. jūnija līdz
20. jūlijam.
Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 13. jūlijā plkst. 16.00. Sanāksmei varēs pieslēgties,
izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicētas SIA «Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment» tīmekļa vietnes www.environment.lv
sadaļā Aktualitātes.
Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto
darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t. sk. prezentācija) būs pieejams līdz 20. jūlijam SIA «Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment» tīmekļa vietnē www.environment.
lv. Atbildes uz sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem tiks sniegtas līdz 20. jūlija
plkst. 18.00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē
www.environment.lv.
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var
iepazīties:
1) papīra formātā: Iecavas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, iepriekš piesakoties (Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, tālr. 63974907;
66954893);
2) Iecavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.iecava.lv;
3) tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/jaunumi.
Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālr. 67321173, fakss:
67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz
š. g. 20. jūlijam.
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Paziņojumi : : :

Pateicība : : :

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informē, ka

MĒBELES un citi LIELGABARĪTA ATKRITUMI
		
tiek izvesti katra mēneša
		
ceturtajā otrdienā.
			

Tuvākais datums ir 27. jūlijs.

			
			
		

Mēbeles un citus lielgabarīta
atkritumus pie atkritumu konteineru
laukumiem drīkst novietot

iepriekšējās dienas vakarā vai izvešanas dienas rītā.

Zālītes speciālā pamatskola
2021./22. mācību gadā uzņem
izglītojamos četrās izglītības programmās
Speciālās pirmsskolas izglītības programmās
(kods 01015611, 01015811, 01015911);
Speciālās pamatizglītības programmās
(kods 21015811, 21015911);
Profesionālās pamatizglītības programmā «Ēdināšanas
pakalpojumi», kvalifikācija «Virtuves darbinieks»
(kods 22811021);
Profesionālās pamatizglītības programmā
«Kokizstrādājumu izgatavošana», kvalifikācija
«Koksnes materiālu apstrādātājs» (kods 22543041).
Nepieciešami šādi dokumenti:
Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmās:
- vecāka/aizbildņa iesniegums;
- valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;
- medicīniskā karte (026/u veidlapa).
Profesionālās pamatizglītības programmās:
- vecāka/aizbildņa vai pilngadīga izglītojamā iesniegums;
- apliecības par pamatizglītību, sekmju izraksta kopijas;
- medicīniskā karte (026/u veidlapa).
Skola nodrošina izglītojamos ar bezmaksas ēdināšanu, bezmaksas transportu nokļūšanai uz skolu un mājās, diennakts
uzraudzību, internāta pakalpojumiem, kā arī daudzpusīgas
iespējas piedalīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs.
Interesēties pa tālr: direktors 29483699, direktora vietnieks
29125206, lietvedis 25472888.

Aizsaulē aizgājuši
Vitālijs Dogadkins (24.07.1970.-11.06.2021.)
Imants Reimanis (13.05.1947.-14.06.2021.)

Liels paldies Vēsmai
Balodei un Iecavas NMPD
brigādei par palīdzību, iejūtību un rūpēm grūtā brīdī.

Iecavas luterāņu
draudzes rīkotie
KAPU SVĒTKI

Mārcis Strēlis

Vakances : : :
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», reģ. Nr.43603016206,
Edvarta Virzas ielā 21A, Iecavā,
Iecavas novadā, piedāvā darbu
apstādījumu kopējai (-m).
Darba samaksa no 550 EUR līdz
630 EUR mēnesī.
Pieteikties pa tālruni 29419247.

3. jūlijā
11.00 Raņķu kapsētā
12.00 Jaundedžu kapsētā
13.00 Pleču kapsētā
10. jūlijā
11.00 Kraukļu kapsētā
12.00 Upuru kapsētā
13.00 Stīveru kapsētā
17. jūlijā
11.00 Jaunkalniņu kapsētā
12.00 Baložu kapsētā
13.00 Sila kapsētā
24. jūlijā
11.00 Rumbu kapsētā
12.00 Smedes kapsētā
13.00 Gruzduļu kapsētā

21. augustā atpūtas vietā
«Dambis» notiks pludmales volejbola
sacensības un dažādas galda spēles.

Iecavas
novada
2021. gada
VASARAS
SPORTA
SVĒTKI
norisināsies
21. un
22. augustā.

22. augustā Iecavas novada stadionā

vieglatlētika, dip-dap sacensības, futbols 7:7,
basketbols 3:3, basketbola soda metieni, florbols 3:3,
šautriņu mešana, riteņbraukšana, šaušana,
hokeja stafete, veiklā jautrības stafete,
iespējams arī teniss.
Precīza informācija tiks paziņota mēnesi pirms
pasākuma dienām, publicējot nolikumu.

Bezmaksas informatīvais izdevums «Iecavas Ziņas» iznāk vienu reizi mēnesī.

Izdevējs – IECAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Adrese: Skolas iela 4-40
Iecava, Iecavas novads, LV-3913

Saziņa ar Komunikācijas nodaļu par materiālu iesniegšanu publicēšanai un izdevuma izplatīšanu:
rakstot e-pastā: avize@iecava.lv vai zvanot pa tālr. 26442201; 63941299.
Sagatavots drukai AS «DRAGONARA BALTICA». Metiens 900 eks.
Informatīvā izdevuma numuri internetā - tīmekļvietnē www.iecava.lv.

