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Saistošie
6.
noteikumi
par NĪN
atvieglojumu
piešķiršanu
A: F: Annija Jakovļeva

14. jūnijā Iecavas novada
«Kveriņos» notika
Jāņu ielīgošana.

Lai gan lietus nepārstāja līt,
tas netraucēja iemācīties līgot
pēc visām Jāņu tradīcijām.
Pasākumā kopā salīgojām 97
cilvēki. Folkloras grupa «Tark-

šķi» spēlēja un dziedāja gan populāras, gan ne tik pazīstamas līgo dziesmas.
4.lpp.

13.
Turpinās
pārvērtību
projekts

Asins donoru skaits paliek nemainīgs
A: F: Annija Jakovļeva

Šomēnes tiek svinēti
vispasaules asins donoru
svētki.
Katru gadu 14. jūniju kā Pasaules asins donoru dienu par
godu Karla Landšteinera dzimšanas dienai jau kopš 2004. gada atzīmē apmēram 70 valstīs.
16. jūnijā bija iespēja nodot
asinis Valsts asinsdonoru centra
specializētajā donoru autobusā
pie Iecavas poliklīnikas. Tieši tā-

pat kā iepriekšējā Iecavas donoru dienā 23. martā, arī šoreiz asinis ziedoja 58 cilvēki, to skaitā
13 jaunieši.
«Asinis nododu galvenokārt
naudas apsvērumu dēļ, jo šobrīd
nekur nestrādāju,» sacīja Viktors Nikolajevs.
Vilma Lakstīgala asinis ziedoja jau 122. reizi: «Mana motivācija ir - dāvāt citiem dzīvību,
palīdzēt.» Savukārt Baiba Gavare, kura asinis nodevusi trīs
reizes, atzina: «Interesantas sajūtas raisās, jo zini, ka vari palīdzēt citiem.»

2009. gada 19. jūnijā

No pamatskolas atvadoties...
A: F: Annija Jakovļeva

12. un 13. jūnijā
Iecavas vidusskolas
aktu zāle bija ziedu
smaržu pildīta –
norisinājās 9. klašu
izlaidumi.

9. klašu audzinātājām
jautāju:
Ar ko Jūsu audzināmā
klase atšķiras no pārējām?
Kā Jūs vienā vārdā
raksturotu savu klasi?
Ko Jūs viņiem novēlat?

Dace Greiža (9.b kl.)
Ar B burtu. Bet pārsvarā jau tādi paši kā citi.
Daudzkrāsaini.
Dzīvot saskaņā ar savu sirdsapziņu!

Regīna Savinska (9.c kl.)
Viņi sāka Iecavas vidusskolā mācīties tikai no 5.klases.
Viņi atnāca uz mūsu skolu kā uz 1. klasi.
Pagāja laiks, kamēr viņi šeit pierada.
Jautri.
Atrast pareizo ceļu dzīvē, uzstādīt mērķi un to sasniegt!

Daudzkrāsainie 9.b

Dace Riekstiņa (9.a kl.)
Viņi ir īpaši - mīļi, sirsnīgi, atsaucīgi, izpalīdzīgi.
Manējie!
Esiet tādi, kādi esat - paši feinākie!

Olga Petrišina (9.d kl.)
Atšķiras ar to, ka ir ļoti atbildīgi.
Jautri.
Izvēlēties mērķi un to sasniegt!

Zanda Zīvārte (9.k kl.)
Jautri, atraktīvi, sirsnīgi.
Draudzīgi.
Saglabājiet sevī optimismu, labestību un cilvēcību.
Lai izvēlētā profesija nebūtu tikai maize,
bet arī sirds darbs!
9.c klase ieklausās sklotājas Daces Greižas runā.
9.a, 9.d. un 9.k klases absolventi gatavojas sveikt vecākus.
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79. izlaidums Dzimtmisas pamatskolas vēsturē
A: Lolita Krēmere

direktores vietniece izglītības jomā
F: Juris Bidzāns

Apliecības par vispārējās
pamatizglītības apguvi
saņēma visi 15 absolventi.
Šogad valsts pārbaudes darbus Dzimtmisas pamatskolas 9.
klases skolēni nokārtoja optimālā līmenī; visaugstākie sasniegu-

mi bija sporta ieskaitē - vidējais
apguves koeficients 0,8. Skolēni
valsts pārbaudījumus kārtoja atbilstoši savām spējām un ieguldītajam darbam. Priecājamies,
ka visi absolventi vēlas turpināt
mācības, ir izvēlējušies turpmākās mācību iestādes.
Daudz enerģijas, degsmes,
sirsnības savai audzināmajai
klasei sniegusi absolventu klases
audzinātāja Māra Slapiņa. Pārsteigums visiem bija skolēnu

sagatavotais videomateriāls Ainiņas no absolventu skolas dzīves deviņu gadu garumā.
Izskanējusi polonēze, valsis
kopā ar vecākiem, saņemti ziedi,
ceļa vārdi turpmākajai dzīvei,
apsveikumi no skolotājiem, vecākiem, radiem un draugiem.
Pārkāpts pirmais zinību ieguves
slieksnis - iegūta pamatizglītība.
Lai pirmais slieksnis ir kā drošība un stabilitāte turpmākajiem
pakāpieniem zinību apguvē!

Jaunumi bibliotēkā
Informējam par jaunāko
literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēka.

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
v
Balode J. «Latviešu-zviedru
sarunvārdnīca»
v
Benfelde S. «Par ko domā
politiķi»
v
Bikše K. «Lūdzu skolotāj…»
3. d.
v
Burouss D. «Galdniecības
pamatpaņēmieni»
v
Dimants A. «Žurnālistika»
v
Dingls E. «Ķīmisko elementu periodiskā tabula»
v
«25 zivju vietas Latvijā»
v
Dombrovska L.R. «Cilvēkresursu kapitāla vadība»
v
«Dzīvs uzturs»
v
Frejs Dž. «Kā uzrakstīt sasodīti labu romānu»
v
Guļevska L. «Sūtiet rēķinu
uz mājām»
v
Gundars L. «Dramatika jeb
racionālā poētika»
v
«Jāņubērna rokasgrāmata»
v
Kijosaki R.T. «Bagātā tēva
biznesa skola»
v
Kovtuņenko R. «Mores
kauja»
v
«Mazā planēta un lielais Visums»
v
«Mazais Latvijas ceļu atlants»
v
«Nerātnas spēles iereibušiem viesiem»
v
Rācenāja Ņ. «Darba līgums
kā tiesību avots»
v
Ruks M. «Lielzirneklis» Latvija Valērija Kargina tīklā
v
Šefa E. V. «Noslēpums»
v
«Vai man vajadzīga diēta?»
v
Žukovskis I. J. «Arodmedicīna»

Oriģinālliteratūra
v
Laukmane M. «Upes plūst
atpakaļ»
v
Liniņš V. «Nāves ceļa būvētāji»
v
Niedra A. «Raksti» 9. sēj.
v
Rudzītis E. «Straupes skiču
burtnīca»
v
Spāre V. «Odu laiks»
v
Zīle A. «Draudzīgi kodieni»

Tulkotā daiļliteratūra
v
Burda B. «Mīlestība dara, ko
grib»
v
Čailds L. «Nāves zona»
v
Filipsa E.F. «Mīlestības
teātris»
v
Hāss V. «Silentium!»
v
Kūpers G. «Mirušo bibliotēka»
v
Meiere S. «Aptumsums»
v
Vaingārdners M. «Krusttēvs atgriežas»
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Satiekas līgo mācībās
1.lpp.

Dziesmu pavadījumā darbojās četras darbnīcas: siera siešanas, klimpu taisīšanas, pīrādziņu gatavošanas un vainagu pīšanas. Mazākie līgotāji labprāt no
mīklas veidoja pīrādziņus ar speķi, formas bija dažādas un izmēri
tāpat - apaļi, pusmēness, lieli,
mazi. Pīrāgus cepa un krāsnī uzmanīja Janīna un Uldis Kareļi.
Kamēr cepās pīrāgi, blakus
istabā notika siera siešana; šis
process gan ir daudz garāks par
pīrāgu cepšanu, bet visi siera mīļi
pulcējās tieši šeit. Pirmais izgatavotais siers bija ar ķimenēm, bet
pēc tam to dažādoja ar zaļumiem.
Ar padomiem, kā izgatavot pašiem savu Jāņu sieru, dalījās Nadežda Šaveiko un Inta Branta.
Interesantu netrūka arī tur,
kur no rudzu mīklas tika veidotas klimpas ar rabarberu pildījumu. Daudzi vēlējās noskaidrot,
kā tādas var izgatavot. Pēc mīklas pildīšanas klimpas tika vārītas katlā virs atklātas uguns. Par
šī garduma tapšanu parūpējās
Sandra, Ieva un Daina. Varēja arī
izgaršot pašbrūvētu dzērienu, ko
bija pagatavojis pats «Kveriņu»
saimnieks Modris Zakarītis. Uz
jautājumu - vai tas ir alus? - vēl
pozitīvu atbildi sniegt nevarēja,
jo brūvējumam vajagot pastāvēt
vēl pāris dienas, līdz tas kļūst par
īstu alu.
Bērni un pieaugušie piedalījās dažādās rotaļās apkārt
ugunskuram. Spītējot lietum, rotaļās visi labi pavadīja laiku. Kas
ir Jānis, Līga un citi līgotāji bez
pienācīga vainaga? Ziedu vainagus pina Iveta Cera kopā ar citām
meitenēm. Vainagi tapa no pīpenēm, āboliņa, jasmīniem un lupīnām. Ar folkloristes Ilgas Reiznieces ierašanos sākās līgo svētku dejas. Lai gan daļa klātesošo
daudzas dejas jau pārzināja,
I. Reizniece katram iemācīja kaut
ko jaunu. Pēcāk apsēžoties aplī,
līgotāji dziedāja Jāņu dziesmas,
un folkloriste pastāstīja par dažu
dziesmu vārdiem, kā tās dziedāt.
Sieviešu klubs «Liepas» piedalījās šī pasākuma organizēšanā.
Kluba vadītāja Agita Hauka priecājās, ka tas izdevies un pateicās
par sadarbību gan saimniekam
M. Zakarītim, gan floristei I. Cerai un «Tarkšķu» vadītājai K. Karelei.
Kā jau vecā latviešu ticējumā
ir teikts: «Ja gulēs Jāņu nakti,
gulēs visu cauru gadu» - tāpēc,
lai tā nenotiktu, dziedāsim Jāņu
dziesmas, dejosim, sieru ēdīsim
un vainagus pīsim!

Puķīte pie puķītes - Iveta (centrā) meitenēm rāda, kā pareizi
jāpin vainagi.

PADOMI
īpaši gardam:
Jāņu sieram:
·
Tam jābūt
treknam
·
Konsistencei
vijīgai
·
Ar mīlestību gatavotam
·
Jāņu naktī jāliek uz ugunskura

Gardēžiem top klimpas ar rabarberu pildījumu.

·
Kārtīgi
jāizmīca
mīkla
·
250o
temperatūrā

Jāņu pīrāgam:

·
Ar mīlestību
ceptam
·
Pirms cepšanas uz pīrādziņa
jāievelk krustiņš, lai Dievs svētī

Ilga Reizniece (priekšplānā) ierādīja deju soļus un atgādināja:
«Līgot nozīmē ‘’savienoties‘’ , ‘’atkal apvienoties ‘’.»

·
Jāņem
medus,
Jāņu alum:
raugs,
ūdens
·
Uz vienu
litru
250 gr medus,
mazliet raugs (uz 5 l ¼ rauga)
·
Var liet klāt arī dabīgu ābolu
sulu rūgšanai
·
Rūgšanas process - dažas
dienas

5.
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Novada Domē
Vēlēšanu komisija
jaunievēlētos deputātus
uz pirmo Domes sēdi
sasauc 1. jūlijā.
Līdzšinējais sasaukums
uz pēdējo Domes sēdi
sanāca 9. jūnijā, kad tika
izskatīti 17 jautājumi.
- Kā ierasts, Domes pārvaldes
informāciju sniedza izpilddirektors M. Veinbergs, par Sabiedriskās kārtības dienesta veikumu
ziņoja L. Muceniece.
Dome lēma:
- par detālplānojumu uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem: «Vecbrāļi»; «Ķezberi»,
«Jaunķezberi», «Bondari»;
- par nekustamo īpašumu
«Kalna Vāveres», «Mazvāveres»,
«Meža Vāveres», «Anniņas» detālplānojuma apstiprināšanu galīgajā redakcijā;
- par Iecavas novada pašvaldības 2008. gada publiskā pārskata apstiprināšanu (skatīt
7. lappusē);
- par Iecavas novada Domes
2009. gada saistošo noteikumu
Nr. 12 «Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2009. gadam»
apstiprināšanu;
- par Iecavas novada Domes
saistošo noteikumu Nr. 10 «Par
pabalstu piešķiršanu sociālajai
palīdzībai un sociālajiem pabalstiem» apstiprināšanu;
- par Iecavas novada Domes
saistošo noteikumu Nr. 11 «Par
pabalstu piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus» apstiprināšanu;

9. jūnija sēdē
deputāti
saņēma
pašvaldības
piemiņas
veltes par
paveikto
darbu.
Baiba
Gāga
un Aigars
Grīnbergs
nolēmuši
vairāk laika
veltīt savam
tiešajam
darbam,
tāpēc uz
jauno
sasaukumu
nekandidēja.

- par naudas balvas piešķiršanu Iecavas novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 80 un 85
gadu vecumu;
- par nolikuma «Par Iecavas
novada Domes apbalvojumiem»
apstiprināšanu;
- par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam Iecavas novada «Raunkriknas», īpašumam Edvarta Virzas ielā 42A
un īpašumam «Priedītes»;
- par samaksas samazināšanu izpērkamajai zemei;
- par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo
īpašumu;
- par jaunu adrešu apstiprināšanu un citus jautājumus. IZ

Der zināt
Pašvaldības aģentūras «Iecavas
veselības un sociālās aprūpes centrs»
darba laiki svētku nedēļā:
20. jūn. - dežūrārsts 9:30-13:00
21. jūn. - brīvdiena
22. jūn. - dežūrārsts 9:30-13:00
23. jūn. - brīvdiena
24. jūn. - brīvdiena
25. jūn. - darba diena
26 .jūn. - darba diena
27. jūn. - darba diena (pieņemšanas laiki pa tālruni 63941481)
28. jūn. - brīvdiena

Veselības un sociālās
komitejas pēdējā sēde
notika 16.jūnijā.
Deputāti skatīja sociālā
budžeta izlietojumu laika
periodā līdz 10. jūnijam.
Vislielākā summa novirzīta
komunālo maksājumu pabalstiem - Ls 20 760 (šī gada budžetā visam gadam paredzētā
summa Ls 40 000), tā izmaksāta
171 personai/ģimenei, t. sk. otro
reizi - 72 personām/ģimenēm).
GMI pabalstos jau izmaksāti
Ls 16 429,15 (visam gadam plānots Ls 26 530) - 49 personām/ģimenēm, t. sk. 13 personām/ģimenēm otro reizi. Medicīnas pakalpojumu segšanai izmaksāti Ls 5236,99 (Ls 9350).
Apbedīšanas pabalstos par
52 personām izmaksāti Ls 5 200,
bet dzimšanas pabalstos par 61
personu - Ls 6 100. Katram no
šiem abiem pabalstu veidiem gada budžetā paredzēti Ls 13 000.
52 bērnu brīvpusdienām no-

virzīts finansējums Ls 3039,91
(Ls 9 000). Pabalstus saņēmuši
arī 22 aizgādņi - Ls 2100,46
(Ls 5150), astoņi aizbildņi Ls 1513,85 (Ls 4104), piecas
audžuģimenes - Ls 3695,45
(Ls 10 000) un citas iedzīvotāju
grupas.
Komitejas un Sociālā dienesta pārstāvji sprieda, kā valstī notiekošās radikālās izmaiņas un
budžeta grozījumi atsauksies uz
iedzīvotājiem, novada pašvaldības funkcijām un maciņu. Taču
līdzšinējās lielās neskaidrības
dēļ prognozēt pat tuvāko nākotni
ir ļoti grūti. Pašlaik vien skaidrs,
ka ir jāpārskata sociālā budžeta
sadalījums un jāmeklē iespējas
piesaistīt papildu finansējumu,
lai arī gada otrajā pusē varētu
nodrošināt ar likumu noteikto
pabalstu izmaksu.
Jūnijā vēl paredzētas arī Finanšu komitejas un Lauksaimniecības, vides un attīstības komitejas sēdes. IZ

Melnās ziņas
- Naktī uz 10. jūniju Puškina
ielā, uzlaužot garāžas durvis,
nozagti elektroinstrumenti un
zāles pļāvējs. Uzsākts kriminālprocess.
- Laikā no 9. jūnija plkst.
13:00 līdz 12. jūnija plkst. 10:00
no vasaras mājiņas un blakus
esošā metāla konteinera nozagta
apkures krāsniņa, televizors,
elektriskā plīts. Uzsākts kriminālprocess.
- 14. jūnijā laika posmā no
plkst. 00:00 līdz plkst. 10:30

Zorģos no automašīnas VW
Transporter nozagta auto reģistrācijas apliecība, automagnetola Pioneer un citi priekšmeti.
Uzsākts kriminālprocess.
- Laikā no 15. jūnija plkst.
21:00 līdz 16. jūnija plkst. 8:00
Edvarta Virzas ielā, atverot degvielas tvertnes vāku, no automašīnas VW Golf nozagti 30 litri dīzeļdegvielas. Uzsākts kriminālprocess.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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6.

Iecavas novada Domes 2009.gada saistošie noteikumi Nr. 6

«Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Iecavas novadā»
Bauskas rajona Iecavas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
14.04.2009. lēmumu
(prot. Nr. 4, 10.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma «Par
pašvaldībām» 14. panta pirmās
daļas 3. punktu un likuma «Par
nekustamā īpašuma nodokli»
5. panta trešo un ceturto daļu
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie saistošie noteikumi
nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļu
maksātāju kategorijām par Iecavas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.
1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo
saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē Iecavas novada Domes Finanšu komiteja, un lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
pieņem Iecavas novada Dome.
1.3. Iecavas novada Domes
izdoto administratīvo aktu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas jautājumos privātpersona var pārsūdzēt, vēršoties Administratīvajā
rajona tiesā.
2. Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumi
2.1. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas
piešķirami šādos apmēros:
2.1.1. personām, kurām ar
Iecavas novada Domes Sociālā
dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas personas statuss - 90%;
2.1.2. 1. vai 2. grupas invalīdiem - 50%;
2.1.3. vientuļiem pensionāriem - 50%. Vientuļie pensionāri

šo saistošo noteikumu izpratnē
ir personas, kurām nav laulātā,
pilngadīgu bērnu un nav personu, ar kurām ir kopīga deklarēta
dzīvesvieta.
2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir ar
šādiem nosacījumiem:
2.2.1. nekustamā īpašuma
adrese ir nodokļa maksātāja
deklarētā dzīvesvieta;
2.2.2. nekustamais īpašums
vai tā daļa netiek izmantota
saimnieciskajā darbībā;
2.2.3. taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa pārsniedz Ls 20.
2.3. Personām, kas minētas
šo noteikumu 2.1.2. un 2.1.3.
punktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar 2.2. punktā minētajiem
nosacījumiem, ja zemes lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme vai
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kurā atrodas dzīvokļa īpašums.
2.4. Ja personai ir tiesības
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma
un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku 2.1. punktā paredzēto nosacījumu pamata,
Iecavas novada Dome piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam,
personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.
2.5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par
visu taksācijas gadu, izņemot
gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt
atvieglojumus, ir piešķirts uz noteiktu laiku vai arī apstākļi, kuri
ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai, pastāv vai ir pastāvējuši noteiktu laika periodu. Šajā
gadījumā atvieglojumus piešķir
par periodu, kurā pastāv vai ir
pastāvējuši apstākļi, kuri ir par

pamatu atvieglojumu piešķiršanai.
2.6. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir,
ja:
2.6.1. gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi nekustamā īpašuma maksātāju par pašvaldības saistošo
noteikumu neievērošanu;
2.6.2. nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājam jautājuma
par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir pašvaldības
budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi
par nomāto pašvaldības īpašumu.
3. Kārtība, kādā tiek
piešķirti atvieglojumi
3.1. Persona, kurai saskaņā
ar šo saistošo noteikumu nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem, iesniedz Iecavas novada
Domei iesniegumu:
3.1.1. līdz taksācijas gada 1.
februārim, ja nekustamā īpašuma maksāšanas pienākums pastāvēja uz taksācijas gada 1. janvāri;
3.1.2. līdz taksācijas gada
1. maijam, ja nekustamā īpašuma maksāšanas pienākums radās uz taksācijas gada 1. aprīli;
3.1.3. līdz taksācijas gada
1. augustam, ja nekustamā īpašuma maksāšanas pienākums
radās uz taksācijas gada 1. jūliju;
3.1.4. līdz taksācijas gada
1. novembrim, ja nekustamā
īpašuma maksāšanas pienākums radās uz taksācijas gada
1. oktobri.
3.2. Iesniegumā persona norāda atvieglojumu piešķiršanas
pamatojumu, apliecina, ka ir
sniegusi precīzas un patiesas zi-

ņas par sevi, kā arī iesniedz šādus dokumentus:
3.2.1. saistošo noteikumu
2.1.1. punktā minētajos gadījumos - trūcīgas personas statusu
apliecinoša dokumenta kopiju;
3.2.2. saistošo noteikumu
2.1.2. punktā minētajos gadījumos - invaliditātes apliecības kopiju.
3.3. Apliecinājumu par atbilstību vientuļā pensionāra statusam Iecavas novada Domes Finanšu nodaļa pieprasa un rakstiski saņem no Iecavas novada
Domes kancelejas.
4. Tiesību zaudēšana
uz atvieglojumiem
4.1. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par
šajos saistošajos noteikumos
paredzētajā kārtībā sniegto ziņu
patiesumu.
4.1.1. Nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāja tiesības uz
šajos saistošajos noteikumos
paredzētajā kārtībā piešķirtajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem izbeidzas
ar nākamo kalendāro gadu.
5. Noslēguma jautājumi
5.1. Iecavas novada Domes
Finanšu nodaļa ir atbildīga par
šo saistošo noteikumu piemērošanu.
5.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2009. gada 1. jūliju.
5.3. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku
zaudē Iecavas novada Domes
2007. gada 13. novembra saistošie noteikumi Nr. 23 «Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība fiziskām
personām Iecavas novadā».
5.4. Noteikumus publicēt
laikrakstā «Iecavas Ziņas» un
novada mājas lapā www.iecava.lv.
Priekšsēdētājs J. Pelsis

Paziņojums pensionāriem
Latvijas Pasts aicina pensionārus, kuri līdz šim saņēmuši
pensiju mājās, bet kādu no
iepriekšējo mēnešu pensijām
nav saņēmuši (nav bijuši mājās dienā, kad pastnieks pensiju piegādā), līdz 30. jūnijam
doties uz pasta nodaļu un
nesaņemto pensiju izņemt.

Uz pensionāriem, kuri pensiju saņem savā Pensijas kontā jeb
PNS kontā, šis paziņojums neattiecas - pensijas izmaksas kārtība netiek mainīta.
Pensiju, kuru pensionārs nav
saņēmis dzīvesvietā, var saņemt
savā pasta nodaļā nākamo 12
mēnešu laikā, tomēr Valsts so-

ciālās apdrošināšanas aģentūra
(VSAA) ir nolēmusi ar 1. jūliju no
neizņemtajām pensijām ieturēt Ls 1,22. Tas nozīmē, ka pensionārs varēs saņemt savu pensiju par šādu summu mazāk.
VSAA šādu kārtību skaidro ar informācijas apstrādi, un nesaņemtās pensijas tiks nosūtītas

piegādei pensionāriem dzīvesvietā atkārtoti kārtējā izmaksas
datumā.
No PNS konta pensionārs joprojām varēs izņemt savu pensiju jebkurā laikā vai tieši pretēji - uzkrāt to kontā bez kādiem
citiem papildu maksājumiem vai
ieturējumiem. IZ
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Novada Domē
9. jūnija sēdē Dome lēma
par Iecavas novada
pašvaldības 2008. gada
publiskā pārskata
apstiprināšanu.
Iecavas novada Dome, atklāti balsojot, «par» - 10 (G. Arājs,
A. Avots, S. Drozdovs, B. Gāga,
A. Grīnbergs, A. Grundmanis,
J. Krievs, A.Mačeks, S. Mašiņenkovs, J.Pelsis), «pret» - nav,
«atturas» - nav, nolēma:
1. Apstiprināt Iecavas novada pašvaldības 2008.gada
publisko pārskatu.
2. Iecavas novada pašvaldības 2008. gada publisko
pārskatu viena mēneša laikā
iesniegt Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijai publicēšanai tās mājas lapā.
3. Informāciju (ziņojumu) par
Iecavas novada pašvaldības
2008. gada publiskā pārskata
apstiprināšanu un iespēju iepazīties ar tā pilnu tekstu publicēt
laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».
4. Iecavas novada pašvaldības 2008. gada publiskā pārskata pilnu tekstu publicēt Iecavas novada Domes mājas lapā.
5. Iecavas novada pašvaldības 2008. gada publiskā pārskata pilnu tekstu nodot visām
Iecavas novada bibliotēkām.
Šajā un nākamājās lappusēs
atrodams ieskats - pašvaldības
vadības ziņojums un pārskati
skaitļu tabulu formā.
8.lpp.

No pašvaldības 2008. gada
publiskā pārskata

2009. gada 19. jūnijā
7.lpp.

1. Vispārējais
raksturojums.
Iecavas novada pašvaldība ir
vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu
vēlētas pārstāvniecības - Domes
- un tās izveidoto institūciju un
iestāžu starpniecību nodrošina
likumos noteikto funkciju, Ministru kabineta doto uzdevumu
un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un
Iecavas novada iedzīvotāju intereses.
Iecavas novada pašvaldības
darbības vispārīgos noteikumus,
ekonomisko pamatu un kompetenci reglamentē likums «Par
pašvaldībām».
Iecavas novada Domes un tās
izveidoto institūciju darba organizāciju un pašvaldības pārvaldi
nosaka Domes 2005. gada
24. maijā apstiprinātais Iecavas
novada pašvaldības nolikums.
Iecavas novada Domes darbs
noritēja Domes, komiteju un komisiju sēdēs. 2008. gadā ir notikušas:
1. 15 Domes sēdes, kurās pieņemti 486 lēmumi, t. sk. 13 lēmumi par nekustamo īpašumu
sadalīšanu un 29 - par nekustamo īpašumu atdalīšanu, apstiprināts 31 saistošais noteikums;
2. 14 Finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīti 139 jautājumi;
3. 12 Veselības un sociālās
komitejas sēdes - izskatīti 52 jautājumi;
4. 12 Lauksaimniecības, vides un attīstības komitejas sēdes - izskatīti 93 jautājumi;
5. 11 Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēdes - izskatīti
58 jautājumi.
6. 40 Bāriņtiesas sēdes, pieņemti 85 lēmumi.
Iecavas novada iedzīvotāju
skaits 2008. gadā pieaudzis par
35 cilvēkiem: no 9681 iedzīvotāja
2008. gada 4. janvārī līdz 9716
iedzīvotājiem 2009. gada 1. janvārī. Jau otro gadu dzimstība ir
lielāka par mirstību.
Iecavas novada Domes kancelejā reģistrēti 929 iedzīvotāju
iesniegumi, saņemti 1586 un nosūtīti 2842 dokumenti.
Bauskas rajona būvvalde
2008. gadā Iecavas novada teritorijā būvējamiem objektiem ir
izsniegusi 76 būvatļaujas, 59
plānošanas arhitektūras uzdevumus un 117 valsts pieņemšanas aktus.
Iecavas novada pašvaldības
budžeta institūcijas 2008. gadā
ir veikušas 96 iepirkuma procedūras. Notikuši 11 atklāti kon-

8.

Vadības ziņojums
kursi, 7 cenu aptaujas, 2 sarunu
procedūras un 75 iepirkumi no
1 000 līdz 10 000 latiem.

2. Pārskata gada galvenie notikumi.
2008. gadā ir notikušas izmaiņas Iecavas novada Domes
sastāvā. 2008. gada 12.augustā
tiek pieņemts lēmums par Iecavas novada Domes priekšsēdētaja vietnieka Mareka Šlihtas atbrīvošanu no deputāta pienākumu
pildīšanas sakarā ar dzīves vietas
maiņu. Deputāta pienākumus
uzsāk pildīt Baiba Gāga. Par
Iecavas novada Domes priekšsēdētāja vietnieku ievēl Juri Krievu.
2008. gadā Dome ir apstiprinājusi divus Iecavas novada ilgtermiņa attīstības dokumentus:
1. Iecavas novada teritorijas
plānojuma grozījumi 2005.2017. gadam ar 2008. gada grozījumiem;
2. Iecavas novada tūrisma
attīstības stratēģija 2008.2013. gadam.
2008. gads Iecavas novada
pašvaldībai nozīmīgs ar vairāku
investīciju projektu realizēšanu:
1. Pabeigta sākumskolas
«Dartija» ēkas rekonstrukcija un
teritorijas labiekārtošana, kur
kopumā ir ieguldīti 1 000 092 lati;
2. Pabeigta Iecavas kultūras
nama lielās zāles un vestibila renovācija, kuru kopējās izmaksas
ir 523 144 lati;
3. Veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu «Ziemeļi» rekonstrukcija Iecavas novada Dimzukalnā, šim mērķim izlietojot 183
811 latus;
4. Veikta pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs» ēkas jumta rekonstrukcija un seguma nomaiņa par 80887 latiem.
Projektam «Iecavas kultūras
nama un vestibila renovācija»
2008. gadā no valsts budžeta saņemta mērķdotācija 50 000 latu
apmērā un projekta «Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu «Ziemeļi»
rekonstrukcija Iecavas novada
Dimzukalnā» realizācijai Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums - 12 625 lati.
Domājot par Iecavas novada
pašvaldības infrastruktūras attīstību, 2008. gadā ir veikts
darbs pie tehnisko projektu izstrādes šādiem projektiem:
1. Sociālās mājas «Aizupieši»
rekonstrukcija, tehniskā projekta izmaksas - Ls 41300,08;

2. Pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» rekonstrukcija, tehniskā projekta izmaksas Ls 73224,90;
3. Vienkāršotas renovācijas
darbi Iecavas kultūras nama mazajai zālei, tehniskā projekta izmaksas - Ls 3669,80;
4. Peldbaseina Iecavā, Skolas
ielā 37, būvniecība, tehniskā
projekta izmaksas - Ls 57796,40;
5. Iecavas novada mūzikas un
mākslas skolas ēkas rekonstrukcija, tehniskā projekta izmaksas
Ls 74930;
6. Sporta kompleksa - Iecavas stadions - būvniecība, tehniskā projekta izmaksas Ls 19543,70;
7. Pārupes gājēju tilta Iecavā
rekonstrukcija, tehniskā projekta izmaksas Ls 7380.
2008. gada decembrī tika uzsākti sociālās mājas «Aizupieši»
rekonstrukcijas darbi.
Aizvadītajā gadā turpinājās
2004. gadā uzsāktais darbs pie
projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 pašvaldībās Zemgalē»: noslēgts līgums ar
SIA «Firma L4» par projektēšanas
darbu veikšanu. Lai šo projektu
sekmīgi varētu realizēt, Iecavas
novada Dome SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» pamatkapitālā ieguldīja 198 500 latus.
2008. gada augustā noslēdzās ERAF atbalstītais projekts
«Publisko interneta pieejas
punktu izveide Bauskas un Aizkraukles rajonos», kura ietvaros
ierīkots publiskais interneta pieejas punkts ar četrām pilnībā aprīkotām interneta lietotāju vietām.
Pārskata gadā Iecavas novada pašvaldība ir veikusi infrastruktūras uzlabošanas un sakārtošanas darbus:
1. Pabeigts daudzdzīvokļu māju energoaudits;
2. Ierīkots ielu apgaismojums
Skolas ielā, Raiņa ielā, Pļavu ielā,
Lauku ielā, Zemgales ielā, Dzirnavu ielā, Upes ielā, Cēsnieku
ielā, Sila ielā, Dzintaru ielā un
Dimzukalnā;
3. Noasfaltēta Rūpniecības
iela - 752 m;
4. Izveidots trotuārs Ozolu
ielā - 138 m;
5. Labiekārtota aktīvās atpūtas zona - peldvieta pie Iecavas
upes;
6. Uzstādītas bērnu rotaļu
konstrukcijas Iecavas novada
apdzīvotās vietās: Zorģos, Zālītē
un Dimzukalnā;
7. Izgatavotas un uzstādītas
ielu un objektu norādes Iecavā;
8. Ar Latvijas Vides fonda atbalstu veikti latvāņu izplatīšanās

ierobežošanas pasākumi Iecavas
novadā;
9. Iegādāts nekustamais īpašums - ½ no ēkas «Zorģi 1» - Zorģu bibliotēkas telpu paplašināšanai.
2008. gadā sociālo palīdzību
ir saņēmušas 1228 personas.
Trūcīgās personas statuss piešķirts 111 personām.
Pārskata gadā garantēto minimālo ienākumu saņēmušas 16
ģimenes, dzīvokļu pabalstu - 177
ģimenes, medicīnas pabalstus 163 personas, 64 bērniem no
maznodrošinātām ģimenēm, sākot no 5. klases, piešķirtas brīvpusdienas, izmaksāti 129 bērnu
piedzimšanas un 113 pabalsti
sakarā ar apbedīšanu.
6 ģimenēm sniegta palīdzība
ārkārtas situācijās. Pašvaldībai
nodrošinot normatīvajos aktos
noteiktās sociālās garantijas, 6
bāreņi uzsākuši patstāvīgu dzīvi.
8 bērni atradās audžuģimenēs.
Mājas aprūpes mobilās grupas
pārraudzībā bijušas 34 personas.
2008. gadā no pašvaldības
budžeta līdzekļiem tika nodrošinātas brīvpusdienas 197 bērniem, kas apmeklē pirmsskolas
sagatavošanas grupas, un 237
2.-4.klases audzēkņiem. No
2008. gada 1. janvāra līdz
31. maijam pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas saņēma arī
88 1. klašu skolēni. Sākot ar
2008. gada 1. septembri, brīvpusdienas 1. klašu skolēniem
apmaksā valsts.

3. Būtiskās pārmaiņas pašvaldības darbībā
un to ietekme uz finanšu
rezultātiem.
Lai uzlabotu pakalpojumu
pieejamību novada iedzīvotājiem, 2008. gadā Iecavas novada
Domē tika izveidotas divas jaunas štata vienības: Domes sekretārs un kapitālās celtniecības
galvenais speciālists.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai izveidots Sabiedriskās
kārtības dienests un jauna štata
vienība - sabiedriskās kārtības
dienesta vecākais inspektors.
Pārskata gadā pieņemts lēmums par pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs» grāmatvedības
iekļaušanu Iecavas novada Domes centralizētajā grāmatvedībā,
izveidojot Iecavas novada Domē
jaunu štata vienību grāmatvedis.
9.lpp.
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Vadības ziņojums
2008. gada decembrī VOAVA
pārtrauca līgumu ar pašvaldības
aģentūru «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs» par paliatīvās aprūpes pakalpojuma
nodrošināšanu Zemgales reģiona
pacientiem un tika slēgta paliatīvās aprūpes nodaļa, kā rezultātā
tika pārtrauktas darba attiecības
ar 8 iestādes darbiniekiem.
Ar 2008. gada 1. septembri tika palielināts atalgojums pedagoģiskajiem darbiniekiem. Visi
iepriekš minētie notikumi būtiski
palielināja sākotnēji 2008. gadam plānoto pašvaldības darba
algas fondu.
2008. gadā tika pieņemts lēmums par sākumskolas «Dartija»
reorganizāciju par pirmsskolas
izglītības iestādi, kas nākotnē
palielinās iestādes uzturēšanas
izdevumus.
2008. gada 29. decembrī Iecavas novada Dome pieņēma lēmumu par pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā, ar kuru pašvaldības budžeta iestādēm un
pašvaldības aģentūrai 2009. gadam plānotais finansējuma apjoms atlīdzībai tika samazināts
par 15%. Ar 2009. gada 1. janvāri
tika apturēta koplīgumos noteiktu atvaļinājumu pabalstu, ceļa
izdevumu kompensāciju, mācību maksas kompensāciju un citu
pabalstu un piemaksu izmaksa.

2009. gada budžetu»», Iecavas
novada Dome saņems 361 048
latus pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai.
Ar 2009. gada 1. janvāri ir
mainīta norēķinu kārtība par
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem, kas
būtiski palielinās Iecavas novada
pašvaldības izdevumus par saņemtajiem izglītības iestāžu pakalpojumiem no citām pašvaldībām.
Sakarā ar Administratīvi teritoriālo reformu Domes deputātu
skaits ar 2009. gada 1. jūliju palielināsies par 4 vietām.
Jaunajai Domei 3 mēnešu laikā jāpieņem lēmums par esošā
Iecavas novada teritorijas plānojuma atstāšanu spēkā vai grozījumu veikšanu tajā.
Jāpārskata novada Investīciju plāns 2008.-2011. gadam.
Ar 2009. gada 1. septembri
tiks ieviests jauns izglītības sistēmas finansēšanas modelis
«Nauda seko skolēnam», kas izmainīs arī Iecavas novada pašvaldības izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un apjomu.
Ņemot vērā šobrīd esošo kredītpolitiku, tiks ierobežota Iecavas novada infrastruktūras attīstība un izaugsmes iespējas.

5. Informācija par būtiskiem riskiem un ne4. Paredzamie notiskaidriem apstākļiem, ar
kumi, kas varētu būtiski
kuriem pašvaldība saskaietekmēt pašvaldības
ras.
darbību nākotnē.
2009. gadā līdz ar Bauskas
rajona padomes reorganizāciju
Iecavas novada pašvaldības pārziņā tiks nodotas divas izglītības
iestādes: Iecavas internātpamatskola un Zālītes speciālā internātskola ar tām piekrītošo nekustamo īpašumu un kustamo
mantu.
Bauskas rajona padomes
reorganizācijas rezultātā Iecavas
novada Domei jārisina jautājums
par izglītības pārvaldes un būvvaldes funkciju izpildes nodrošināšanu.
Pamatojoties uz Bauskas rajona pašvaldības reorganizācijas
plānu un Bauskas rajona padomes 2009. gada 2. aprīļa lēmumu
«Par grozījumiem Bauskas rajona padomes 29.01.2009. saistošajos noteikumos Nr. 32 «Par
Bauskas rajona padomes

Sakarā ar liegto iespēju pašvaldībai ņemt aizņēmumus investīciju projektu realizācijai, tai
skaitā iepriekšējos gados uzsākto projektu realizācijai, kā arī
ar Ekonomikas ministrijas neskaidro nostāju par 2008. gadā
apstiprinātās mērķdotācijas sociālās mājas «Aizupieši» rekonstrukcijai saņemšanas iespējām,
pastāv zināms risks par iespēju
pilnībā realizēt 2008. gadā uzsākto projektu «Sociālās mājas
«Aizupieši» rekonstrukcija».
Ar Iecavas novada Domes
2009. gada 12. maija lēmumu
«Par Iecavas novada Domes
2009. gada saistošo noteikumu
Nr. 8 «Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2009. gadam»
apstiprināšanu» (prot. Nr. 5, 2.1.)
no Bauskas rajona padomes piešķirtajiem līdzekļiem - 361 048
lati pašvaldības infrastruktūras

sakārtošanai - 300 000 ir novirzīti sociālās mājas «Aizupieši»
rekonstrukcijas projekta realizācijai.
Sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem 2009. gadā nav
iespējams uzsākt saskaņā ar apstiprināto Iecavas novada investīciju plānu 2009. gadā plānoto:
1. Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» renovāciju;
2. Iecavas mūzikas un mākslas skola rekonstrukciju;
3. Peldbaseina Iecavā, Skolas
ielā 37, būvniecību.
Izšķiroša loma investīciju
projektu realizācijā Iecavas novada pašvaldībā gan iepriekšējos,
gan turpmākajos budžeta gados
ir valsts kredītpolitikai, budžeta
kopējam apjomam, kā arī
iespējām piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus.
Plānotie grozījumi likumā
«Par valsts budžetu 2009. gadam»:
1. Ieņēmumu samazinājums no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa;
2. Mērķdotāciju pašvaldības
pasākumiem un pašvaldību investīcijām samazinājums;
3. Finansējuma pašvaldību
ceļiem samazinājums;
varētu radīt būtisku apdraudējumu ne tikai apstiprinātā
Iecavas novada pašvaldības budžeta 2009. gadam izpildei, bet
arī pašvaldības funkciju veikšanai.
Administratīvās rajona tiesas
tiesvedībā atrodas 3 administratīvās lietas:
1. Lieta Nr. A42588808, Initas Grāveres pieteikumā par
Iecavas novada Domes 2008. gada 25. aprīļa lēmuma Nr. 317/13-869 atcelšanu un morālā
kaitējuma atlīdzinājumu Ls 5000
apmērā. Tiesas sēde nozīmēta izskatīšanai 2010. gada 3. februārī.
2. Lieta Nr. A42456608,
ierosināta pēc SIA «Dialtek» pieteikuma par Iecavas novada Domes 2007. gada 11. decembra lēmuma (prot. Nr. 14, 12. p.) «Par
SIA «Dialtek» dolomīta ieguvi derīgo izrakteņu atradnē Iecavas
novada «Purmales»» atcelšanu un
labvēlīga administratīvā akta izdošanu. Tiesas sēde nozīmēta izskatīšanai 2010. gada 17. martā.
3. Lieta Nr. A42683508, Daces Vītolas un Andras Biconas
pieteikumā par Iecavas novada
Domes 2008. gada 12. augusta
lēmuma (prot. Nr. 9, 28. p.) atcelšanu. Tiesas sēde nozīmēta iz-

skatīšanai 2009. gada 21. oktobrī.

6. Attīstības pasākumi.
Budžetā nepieciešami daudz
lielāki finanšu resursi, kā arī pieeja kredītresursiem, lai varētu ne
tikai nodrošināt pašvaldības
autonomo funkciju izpildi, bet arī
ieguldīt līdzekļus novada infrastruktūras objektu sakārtošanai un attīstībai, lai varētu realizēt pilnībā uzsākto darbu pie šādiem projektiem:
1. «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 pašvaldībās
Zemgalē»;
2. Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» renovācija;
3. Iecavas mūzikas un mākslas skola rekonstrukcija;
4. Peldbaseina Iecavā, Skolas
ielā 37, būvniecība;
5. Iecavas novada mūzikas un
mākslas skolas ēkas rekonstrukcija;
6. Sporta kompleksa - Iecavas stadions - būvniecība;
7. Pārupes gājēju tilta Iecavā
rekonstrukcija.

7. K o n s o l i d ā c i j ā
iesaistītās iestādes, pārraudzībā esošās iestādes.
Iecavas novada pašvaldības
konsolidētajā 2008. gada pārskatā ir iekļauti šādu pašvaldības budžeta institūciju pārskati:
1. Iecavas novada Dome;
2. Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde «Cālītis»;
3. Sākumskola «Dartija»;
4. Dzimtmisas pamatskola;
5. Iecavas vidusskola;
6. Iecavas mūzikas skola;
7. Iecavas novada sporta skola «Dartija»;
8. Iecavas kultūras nams;
9. Pašvaldības aģentūra
«Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs».
Iecavas novada pašvaldības
konsolidētajā 2008. gada pārskatā ir atspoguļoti arī pašvaldības kapitālsabiedrību 2008. gada darbības rezultāti.
Visu kapitālsabiedrību darbība 2008. gadā noslēgusies ar
zaudējumiem:
1. SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» - 20 948 lati;
2. SIA «Iecavas tirgus» - 1 726
lati;
3. SIA «Iecavas siltums» - 48
310 lati (pārskata gads ir no
1. oktobra līdz 30. septembrim).
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LAD līdz 1. jūlijam
Izmaiņas sabiedrisko
pieņems projektu pieteikumus pakalpojumu regulēšanā
Lauku atbalsta dienests (LAD)
no 1. jūnija pieņem projektu
iesniegumus Lauku attīstības
programmas 2007.-2013. gadam pasākuma «Lauku
saimniecību modernizācija»
6. kārtā, pasākuma
«Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem»
7. kārtā, pasākuma «Atbalsts
uzņēmumu radīšanai un
attīstībai» 5. kārtā un
pasākuma «Tūrisma
aktivitāšu veicināšana»
3. kārtā. Projektu
iesniegumus pieņems līdz
1. jūlijam.
Pasākuma «Lauku saimniecību modernizācija» 6. kārtas kopējais publiskais finansējums
noteikts 21 559 796 latu apmērā. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju. Uz atbalstu var pretendēt juridiska vai fiziska persona, kas ražo nepārstrādātu
lauksaimniecības produkciju,
izņemot zivsaimniecības produkciju, vai arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība.
Atbalsta pasākumā «Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem» pasākuma mērķis
ir atbalstīt investīcijas infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
Uz atbalstu var pretendēt pašvaldības, kas atrodas Latvijas
lauku teritorijā, izņemot Rīgas
rajona vietējās pašvaldības, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Novadi ar lauku teritoriju
un pilsētas ar lauku teritoriju
pasākumu drīkst īstenot tikai
lauku teritorijā. Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas

7. kārtai piešķirts publiskais finansējums 5 000 000 latu apmērā.
Pasākuma «Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)» mērķis
ir veicināt ar lauksaimniecību
nesaistītu uzņēmējdarbību vai
nodarbinātību lauku teritorijā,
dažādojot aktivitātes, kas nav
saistītas ar lauksaimniecību, lai
attīstītu alternatīvus ienākumu
avotus un ienākumu līmeņa palielināšanos lauku reģionos. Atbalsta pretendents var būt gan fiziska, gan juridiska persona, kas
vēlas dibināt jaunu vai attīstīt
esošo uzņēmumu lauku teritorijā. Pasākuma 5. kārtas publiskais finansējums noteikts 3 000
000 latu apmērā.
Pasākuma «Tūrisma aktivitāšu veicināšana» mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un
pilnveidojot lauku tūrismu un ar
tūrismu saistītos pakalpojumus
un infrastruktūru. Pasākums jāīsteno Latvijas lauku teritorijā,
izņemot Rīgas rajonu. Uz tūrisma aktivitāšu veicināšanas atbalstu var pretendēt zemnieku
saimniecība vai fiziska persona,
kura veic saimniecisko darbību,
vai komersants. Pasākumam
3. kārtas publiskais finansējums
noteikts 1 500 000 latu apmērā.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās
adreses. Projektu īstenošanas
beigu datums pasākumiem noteikts divu gadu laikā no līguma
noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un LAD.
Vairāk informācijas interneta
mājas lapās: www.zm.gov.lv un
www.lad.gov.lv.

No šī gada novembra valstī
būs vienota sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas
sistēma. To paredz
Saeimas 11. jūnijā trešajā
galīgajā lasījumā
atbalstītie
Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās
politikas komisijas
sagatavotie grozījumi
likumā «Par sabiedrisko
pakalpojumu
regulatoriem».
Saeimas sēdē, raksturojot izmaiņu būtību, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisijas deputāts
Dzintars Zaķis (JL) norādīja, ka
ar šo likumu pašvaldību regulatori tiek pievienoti lielajam regulatoram, un tas notiks no
1. novembra.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) pārņems pašvaldību regulatoru
funkcijas – tā turpmāk izskatīs
un apstiprinās pakalpojumu
tarifus.
Vienota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas sistēma ļaus
nodrošināt vienādu pieeju reģionālajiem pakalpojumu sniedzējiem un noteikt vienotu valsts
nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.
Turpmāk visi uzņēmumi, kas
darbojas valsts regulējamās no-

zarēs, maksās nodevu 0,2 procentu apmērā no uzņēmuma neto apgrozījuma iepriekšējā gadā.
Līdz šīm uzņēmumi, kas darbojās pašvaldības regulējamās nozarēs, maksāja divreiz lielāku nodevu – 0,4 procentu apmērā.
Šobrīd Latvijā darbojas divu
veidu regulēšanas sistēmas –
valsts un pašvaldību līmenī.
Valsts regulējamās nozarēs ir izveidots viens regulators - SPRK.
Savukārt pašvaldībās regulatora
funkcijas veic attiecīgās pašvaldības vai vairāku pašvaldību kopīgi izveidota iestāde.
Pašvaldību interešu pārstāvēšanai SPRK darbā tiks izveidota pašvaldību konsultatīvā institūcija, kurai kandidātus izvirzīs
Latvijas Pašvaldību savienība.
Likuma izmaiņas SPRK dod
tiesības pieprasīt uzņēmumu tarifu pārskatīšanu, ja ir mainījušies tarifus ietekmējošie faktori.
Turpmāk SPRK lēmumus varēs
pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, un SPRK būs tiesīga
saņemt informāciju, kas uzskatāma par valsts noslēpumu. Pielaide valsts noslēpumiem nepieciešama, jo SPRK pieņemtie lēmumi elektroenerģijas, gāzes
un sakaru jomā var ietekmēt
valsts drošību.
Grozījumi likumā «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» trešajā galīgajā lasījumā tika pieņemti, 85 deputātiem balsojot «par». IZ

Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā
uzsākts jauns kurss TOPOŠO VECĀKU SKOLĀ.
Nodarbības notiek trešdienās. Nākamā - 1. jūlijā.
Dalības maksa reģistratūrā - Ls 2.

Jaunieti, nepaliec malā - piedalies!
Latvijas čempionvienība
Basketbola klubs
«Ventspils» ir izsludinājusi
jauno un talantīgo
basketbolistu atlases
konkursu.
Dalībnieki, kuri ieinteresēs
žūrijas pārstāvjus, saņems ievērības cienīgas balvas - iespēju
noslēgt ilgtermiņa līgumu līdz
6000 Ls/gadā ar BK «Ventspils»,

dzīvot sporta internātā un apmaksātu ēdināšanu, trenēties
pie augsti kvalificētiem treneriem, īpaši pie individuālās sagatavotības trenera, mācīties
Ventspils vidusskolā, kā arī
iegūt bezmaksas augstāko izglītību. Tāpat jaunais talants
tiks nodrošināts ar sporta inventāru un saņems medicīnisko
aprūpi.
Konkursā aicināti piedalīties

zēni, kuri dzimuši no 1990. līdz
1994. gadam un atbilst noteiktajiem auguma parametriem:
Ø
1994. gads augums no 190 cm
Ø
1993. gads augums no194 cm
Ø
1992. gads augums no 197 cm
Ø
1991. gads augums no 200 cm
Ø
1990. gads -

augums no 203 cm.
Konkurss notiks 20. jūnijā
no pulksten 12.00 Olimpiskajā
centrā «Ventspils». Iebraukšana
jau no 19. jūnija plkst. 12.00,
konkursanti tiks nodrošināti ar
naktsmītni un ēdināšanu.
Nenokavē! Vēl vari paspēt
pieteikties, zvanot pa tālruni
63621966.
Vairāk informācijas
www.bkventspils.lv IZ
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Pārvērtību projekts turpinās
A: F: Anta Kļaveniece

Pirms...

Šoreiz mūsu
pārvērtību dalībniece
ir Aija Kalniņa (44).
Aija sešus gadus strādā par
aprūpētāju sociālās aprūpes
centrā «Iecava». Piesakoties pārvērtībām, viņa sacīja, ka tagad
vēlas izbaudīt mirkli, kurā kāds
parūpējas arī par viņu. Piedevām
šovasar atzīmējami divi nozīmīgi
notikumi: divas dienas pēc pārvērtībām, 11. jūnijā, Aija un viņas vīrs Guntis atzīmēja 26 gadu
kāzu jubileju, bet 1. augustā Aijai svinama 45. dzimšanas diena, tādēļ gribas sapucēties, kam
ikdienā ne vienmēr pietiek laika.
Pārvērtību dalībniece atzīst,
ka viņas raksturs ļoti atbilst
abām horoskopa zīmēm - lauvai
un pūķim. Aija esot aktīva un atraktīva, vienmēr izdomāšot, ar
ko pārsteigt gan savus tuviniekus un draugus, gan kolēģus.
Kādu laiku viņa bijusi kultūras
pasākumu organizatores amatā.
Aija ir laipna un sirsnīga; nesavtības dēļ viņu pat iesaukuši par
māti Terēzi, taču nepatiesi sevi
apvainot gan Aija neatļaus, jo
tad nāksies izbaudīt viņas pūķa
dabu.
Aijas un viņas vīra atraktivitāte izpaudusies, savulaik piedaloties masku ballēs. Reiz abi pārģērbušies par nēģeriem - matus
nokrāsojuši ar guaša krāsām,
sejas ar sodrējiem. Neviens nav
varējis pazīt, tikuši pie pirmās
vietas. Tēloti arī jūras pirāti un
raganas, bet vienā no pasākumiem Aija veiksmīgi iejutusies
Tīnas Tērneres lomā. Sešās vai
septiņās kāzās Aija ar Gunti bijuši arī vedēji.
Aija dzīvo lauku mājās «Surmīši», kur ģimenei pieder paliela
saimniecība: divas govis, desmit
cūkas, vistas un truši. Darba ir
daudz, taču Aija nesūdzas: «Šajā
ne tik vieglajā laikā tas ir labi, jo
ir pašiem savs pieniņš, biezpiens, krējums, olas, gaļa. Pietiek pašu un vēl paziņu un draugu galdam.» Pamazām tiek labiekārtota arī mājas apkārtne jau ierīkots bērnu laukums, akmensdārzs, puķu dobes, iegādāts traktoriņš pļaušanai, jo zātarītis Dāvis (6) vēl apmeklē bērliens vien aizņem pushektāru.
Aijas ģimene lepojas ar sa- nudārzu.
Par savu izskatu Aija teic, ka
viem trim bērniem. Meita Kintija
viņai bijuši gaiši, paīsi
ti!
(25) strādā par grāmatvedi vei- idpārsvarā
ī
a mati. Arī vīram labāk patīkot gaig
i
kalā Elvi Inčukalnā un p
studē
n
LaiGvido ši mati, tādēļ pārvērtībās kļūt
Banku augstskolā, dēls
(22) strādā par mēbeļnieku uz- par tumšmati viņai negriboties.
ņēmumā Spals Zorģos, bet pas- Apģērbā Aijai vislabāk patīkot

Pēc...

Apģērbs - mazlietotu apģērbu un apavu veikals
«Arka», Iecavā, Rīgas ielā 29.
Matu sakārtojums - meistare Anda Eniņa,
frizieru studija «Bon Vivant»,
Edvarta Virzas ielā 2a
(ieeja no Dzirnavu ielas),
tālr. pierakstam 22114239.
Meikaps - vizāžists Raitis Baltvilks,
frizieru studija «Bon Vivant».

Pēc pārvērtībām:
Aija: «Manuprāt, pārvērtības izdevās
ļoti labi. To atzina arī mani kolēģi,
sakot, ka šādu stilu man noteikti vajag
saglabāt. Pašai arī ļoti patika, sevišķi
matu krāsa un meikaps. Atzīšos, ka
pie profesionāla vizāžista pabiju pirmo
reizi mūžā. Tiešām bija vērts izbaudīt!
Visvairāk pārsteidza, kā uzacu formas
maiņa un iekrāsošana tik ļoti spēj
pārvērst izskatu. Pārvērtības man
sniedza īstu atpūtu, mirkļus, kas
bija veltīti tieši man.»
Pārvērtību sadaļa skatāma arī www.iecava.lv

gaiši zilā un baltā krāsa. Apģērba
izvēlē Aija bieži vien priekšroku
dod biksēm, jo tajās ir vieglāk vadīt automašīnu.
Friziere Aijas matu krāsojumam izvēlējās divus toņus - gaiši
blondu un sulīgi brūnu, kurus
iekrāsoja smalkās šķipsnās.

Šāds krāsojums ļauj izvairīties
no masīva iespaida, kontrastainie toņi rada krāsu saspēli. Tā
kā Aija ir vasaras tipa sieviete,
tad viņas meikapam un apģērbam tika izvēlēti atbilstoši vēsie
toņi - sulīgi un dzīvi, bet ne pārāk
koši un spilgti.
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Jāņu nakti jālīgo - vai iet šā, vai iet tā...

Mazais Jānis (Z. Zakarīte)

Klātbūtne (K. Ķepule)

Tikšanās (K. Ķepule)

«Iecavas Ziņas
pateicas par
iesūtītajām
bildēm un
ielūgumus uz
Jāņu pasākumu
Bauskas
pilskalna
estrādē dāvina
Katrīnai Ķepulei
un
Zanei Zakarītei.

Zane, kas palēcienā tēlo Līgu (Z. Zakarīte)

15.
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Zvēra elpa aizved uz Golden Hammer
A: Beata Logina
F: no Līgas Lasmanes albuma

Iecavas vidusskolas avīzes
«Skolas Diena» redaktores
Līgas Lasmanes veidoto
reklāmu pamanīja
starptautiskā festivāla
«Golden Hammer» rīkotāji
un deva iecavniecei
iespēju pagājušajā nedēļā
klātienē vērot
festivāla norisi.
Katru gadu Junior Achievement Latvia organizē dažādus
konkursus skolēniem, kuri mācās ekonomiku. Vienā no tiem «Tava reklāma» - visiem 11. klašu
skolēniem bija jāizveido reklāma
par kādu no tēmām, ko piedāvāja konkursa nolikums. Kurš gribēja, varēja aizsūtīt savu reklāmu konkursam.
Līga nosūtīja savu reklāmu,
kuru bija veidojusi kā vides plakātu ar mērķi, lai cilvēki piedalītos Latvijas sakopšanas talkās.
Tie bija četru veidu plakāti ar vienotu saukli «IZJŪTI ZVĒRA ELPU - SAKOP VIŅA TELPU!». «Tad,
kad cilvēku vairs nevar aizkustināt dabas piemēslošana, jo tur
taču ir «tikai» augi, vajag atgādināt arī par dzīvajām radībām,
varbūt tā ir iespējams piesaistīt
vairāk talcinieku,» reklāmā
ietverto domu skaidro Līga. Viņas darbam izdevās uzrunāt
konkursa žūriju - a/s «Latvijas
valsts meži» un festivāla «Golden
Hammer» rīkotāji iecavniecei
piešķīra simpātiju balvas; viena
no tām bija iespēja vērot festivālu klātienē.
«Golden Hammer» ir starptautisks reklāmu festivāls, kurā
reklāmas aģentūras no vairākām valstīm iesūta savus darbus
un žūrija, tos izvērtējot, piešķir
īpašās festivāla godalgas - Zelta
un Sudraba āmurus - konkrētās
nominācijās.
10. «Golden Hammer» risinājās 11. un 12. jūnijā Jūrmalā,
kur sacentās iesūtītie reklāmas
darbi no 19 valstīm. Festivāla
pirmajā dienā astoņi reklāmas
jomas profesionāļi stāstīja par
to, kas ir laba reklāma; kā reklāmai ir iespējams izdzīvot krīzes
apstākļos; kas ir galvenais, strādājot reklāmas biznesā. Semināra lektori ieteica dažādus knifiņus un prezentēja, viņuprāt, la-

Līga festivāla laikā
Jūrmalā.

bākās reklāmas. Otro dienu veidoja Baltijas mārketinga direktoru forums, kurā piedalījās tikai
mārketinga direktori, un noslēguma ceremonija vakarā - tā sapulcēja kopā gan žūriju, gan festivāla dalībniekus, gan visus pārējos interesentus. Vakara gaitā

kopumā septiņās kategorijās radošā žūrija piešķīra 21 diplomu,
tostarp piecus Sudraba āmurus
un vienu Zelta āmuru.
«Bija lieliska iespēja redzēt,
kā, strādājot ar sirdi un dvēseli,
cilvēks spēj radīt kaut ko patiešām labu un kvalitatīvu, šajā ga-

dījumā - interesantu un biznesā
ienesīgu reklāmu,» atzīst Līga.
«Tā kā tas ir starptautisks festivāls, tā saturs bija klausāms tikai un vienīgi angļu valodā, kas
arī deva labu pieredzi. Pēc šīm divām dienām vēlreiz pārliecinājos,
ka tas, ko gribu darīt savā dzīvē,
ir saistīts tieši ar reklāmu. Lai šajā nozarē varētu konkurēt, ir nepieciešama ne tikai laba izdoma,
bet gan arī specifiskas zināšanas, pilnīga atdeve reklāmai un
paša attīstība.
Mēs nekad nevaram zināt,
kur tiksim tālāk vai kas mums
būs par to, ko darām, un arī nevajag par to domāt. «Galvenais ir
piedalīties» - šiem vārdiem, manuprāt, vajadzētu būt pirms ikviena starta, jo ne vienmēr, domājot pretējo «Es esmu labākais
utt.», tiksi pie kaut kā laba aizvests. Es nenojautu, ka mana
«zvēra» reklāma kaut kur aizvedīs, viss reklāmas veidošanas
process likās pārāk interesants,
lai vēl domātu par iznākumu, uzvarām vai balvām. Novēlu veiksmi visiem, kas turpmāk piedalīsies konkursos - dariet to ar
pareizo attieksmi un piedalīšanās prieku!» tā Līga.
Vairāk par Golden Hammer
festivālu - www.hammer.lv

2009. gada 19. jūnijā

IZ

Pērk : : :
egļu stabiņus (3 m garus,
diamterā no 8 cm, minimālais
daudzums 100 gb, cena 0,50
Ls/gb, ar piegādi Ls 0,60).
Tālr. 29125233.

Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Zāles pļaušana
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi
Tālr. 29457686

Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 5,25 Ls/45 min.

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:

malka, skaldīta malka,
zāģmateriāli, siltumnīcu stabi.
Tālr. 28392502.
zāģmateriālus: brusas, dēļus;
malku: klučos, nomaļus.
Izzāģējam pēc pasūtījuma,
impregnējam, ēvelējam.
Iespējama piegāde. Elastīgas
cenas. Tālr. 26975888.

smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.

smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.

Cienījamie
lasītāji!
«Iecavas Ziņu»
nākamais numurs
iznāks 3. jūlijā.
Iecavas vidusskola
2009./2010. m.g. uzņem
audzēkņus vakarskolas
izglītības programmas
10., 11., 12. klasēs.
Pieteikties skolas kancelejā.

IZLAIDUMI Iecavas vidusskolā:
20. jūnijā plkst. 15.00 - 12.a klase; plkst. 19.00 - 12.b, 12.c kl.
Paziņojums par detālplānojumu
Iecavas novada Dome 2009. gada 9. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu «Par detālplānojuma Iecavas novadā «Kalna Vāveres», «Mazvāveres», «Meža Vāveres», «Anniņas» grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem» (protokols Nr. 6., 3. p.).
Ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Iecavas novada Domē.

Aizsaulē aizgājuši
Pēteris Rozīte (03.09.1944. - 10.06.2009.)
Alla Kostjukoviča (01.05.1938. - 14.06.2009.)
Aina Pulkstene (07.04.1930. - 14.06.2009.)
Nadežda Lekne (19.08.1920. - 14.06.2009.)

Izdevējs - IECAVAS NOVADA DOME
Reģistrācijas apliecība Nr. 000701661
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā vai maina pret 1 istabas
dzīvokli. Tālr. 26078101.

Izīrē : : :
2 istabu dzīvokli E. Virzas ielā
25 (5. stāvs, ir remonts: metāla
durvis, pakešu logi, lamināta
grīdas). Tālr. 26225853.

Vēlas strādāt : : :

Kultūras namā
20. jūnijā plkst. 18:00
ar sirsnīgām Latvijas
animācijas filmām
KINOBUSIŅŠ
iepriecinās gan lielus, gan
mazus skatītājus. Atnāc arī
Tu un paņem līdzi draugus!
Ieeja - 1 santīms!
23. jūnijā
no plkst. 10:00
pie kultūras
nama
LĪGO
TIRDZIŅŠ.
Līgo dziesmas
skandēs
folkloras
ansamblis
no Svitenes
un pašmāju
«Tarkšķi».

Dažādi : : :
Organizē vienas dienas
braucienu 11. jūlijā uz
Igaunijas svētavotiem un
Pjuhticas klosteri.
Tālr. 26749190, 63942049.
Zāles pļaušana, mazdārziņu
apstrāde, kultivēšana,
frēzēšana.Mazu birstošu kravu
pašizgāzēja pakalpojumi.
Tālr. 29360004.

Sieviete un 16 gadu veca
meitene meklē darbu vasaras
sezonai (mājsaimniecībā,
lauksaimniecībā, var auklēt
bērniņu). Tālr. 26418553.

Visu veidu dārza un meža
tehnikas remonts,
tirdzniecība un noma.
Ja nepieciešams, ir pieejams
transports, 15 km radiusā
bez maksas. Tālr. 29683462.

Estrādē

Visu veidu veļas mašīnu
remonts.
Tālr. 29105506; 26544450.

23. jūnijā plānotā
LĪGO NAKTS BALLE
budžeta grozījumu
dēļ NENOTIKS.
Iestāžu apmeklētāju
ievērībai!
Līgo svētku nedēļā
darbdiena no
pirmdienas, 22. jūnija,
tiek pārcelta uz
sestdienu, 27. jūniju.

16.

Jumta seguma ieklāšanas
darbi. Skārda izgatavošana
pie meistara Iecavā. Tālr.
22048809, 29884534 (Mairis).
Turpinās bērnu pieņemšana
organizētā bērnu pieskatīšanas
centrā. Ir laipni gaidīti
pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērni. Cena - Ls 80
mēnesī. Netālu no Iecavas
(Bauskas šoseja-A7).
Tel. 29898415.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.
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