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Absolventi
sāk jaunu
dzīves
posmu

Es pārbridu ziedu pļavu,
Samta kurpes kājiņā;
Pilnas manas samta
kurpes
Zelta ziedu piebirušas.
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A: Annija Jakovļeva

Katras beigas ir sākums kaut
kam jaunam un nebijušam. Kā
jau katru gadu, jaunu sākumu
meklējumos ir arī skolu beidzēji.
Iecavas vidusskolu šogad absolvē četras klases, kopā 74 skolēni. Savukārt apliecības par pamatskolas izglītību visā Iecavas
novadā šogad saņēma 129 skolēni, no kuriem 13 skolēni mācījās Dzimtmisas pamatskolā,
24 internātpamatskolā un 92
Iecavas vidusskolā. No šiem absolventiem daļa 1. septembrī
sāks savas vidusskolēnu gaitas.
Kāds priecājas, ka viens dzīves posms ir noslēdzies, kādu
pārņem skumjas. Bet pamatā
absolventu domas ir aizņemtas
ar nākotnes plāniem, profesijas
un augstskolas izvēli. Daži ir
pārliecināti par sevi un atklāj savas nākotnes vīzijas. Vitālija Deņisova (12.b) plāns ir veiksmīgi
iestāties Rīgas Juridiskajā

F: Sandis Spolītis

12. b klases meitenes, priecīgas par 12 gados paveikto, soļo
pretī eksāmeniem.
augstskolā, lai mācītos par juristu. Dāvis Mediņš (12.a) plāno
iestāties Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē.
Atšķirīgas domas ir Līgai Mazu-

rekai (12.d) - viņa nolēmusi, ka
jāsāk strādāt, bet vēl īsti nezina,
kur.
2.lpp.

Iestāžu apmeklētāju
ievērībai!
Līgo svētku dēļ
darbdiena no
piektdienas, 25. jūnija,
pārcelta uz sestdienu,
19. jūniju.
Cienījamie lasītāji!
«Iecavas Ziņu» nākamais
numurs iznāks 2.jūlijā.

Pārupes tilta būvniecība sāksies jūlijā
A: Beata Logina

No 1. jūlija līdz
1. oktobrim laikā, kad paredzēta
pārupes gājēju tilta
izgatavošana un
uzstādīšana, būvmateriālus objektam
piegādās pa Sporta ielu.

Lai nerastos satiksmes traucējumi, plānots izvietot ceļazīmes, kas minētajā periodā darba
dienās no pulksten 8 līdz 18 aizliegs automašīnām stāvēt pie
mājas Sporta ielā 1.
Pašvaldības izsludinātajā
iepirkumā par gājēju tilta būvniecību uzvarēja SIA «Merks»,
kas apņēmās darbus veikt par
Ls 37 267,96 (ar PVN). Objekta
nodošana plānota 15. oktobrī,

bet jāteic, ka darbu izpildes termiņš noteikts ar rezervi, ievērojot piesardzības principu.
Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs norāda, ka apstiprinātā projekta ietvaros ir
pieļaujama lielāka apjoma darbu veikšana, tāpēc apsvērta doma iepirkuma rezultātā ietaupītos līdzekļus izmantot lietderīgi
un uzbūvēt arī kāpnes no jaunā
tiltiņa līdz Pārupes ielai. Vis-

tuvākajā laikā tiks izstrādāts
ieceres tehniskais risinājums un
būvdarbu izmaksu tāme.
Pārupes gājēju tilta būvniecības projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.-2013. gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem» ietvaros.

2010. gada 18. jūnijā

9.a klase kopā ar skolotājām.

A: Agra Zaķe

Iecavas vidusskolas direktore
Šogad 166 skolēni beidz skolu. Skolotāju kolektīvs ir
gandarīts par skolēnu mācību rezultātiem, īpaši par
9. klašu absolventiem: Raivitu Lauciņu-Veineri,
Annu Čonku, Asnati Kaupi, Lāsmu Ansoni,
Meldru Madžuli, Katrīnu Mercu,
kā arī par 12. klašu absolventiem:
Elīnu Kabaļinu, Martu Mežsargu, Elīnu Spolīti,
Tatjanu Tiščenko, Janu Vizuli, Madaru Bērziņu,
Zani Cēsnieci, Katrīnu Onzuli, Lieni Sagatu un
Līgu Lasmani.
Paldies skolēnu vecākiem par drošības un mīlestības
pamata radīšanu, par sadarbību ar skolu. Īpaša
pateicība Dz. Valderšteinai par ilggadēju Skolas
padomes vadīšanu. Pateicība arī skolotājiem par
veikto audzināšanas un mācīšanas darbu, par
palīdzību izzināt pasauli un
atrast savu vietu dzīvē.

1.lpp.

Katra augstskola piedāvā gan līdzīgas, gan atšķirīgas studiju iespējas, fakultātes un dzīves apstākļus. Liela daļa absolventu plāno uzsākt stu-dijas
Latvijā, bet citi, lai iegūtu izglītību, dodas uz ārzemēm.
Absolventu vidū domas par izglītības iespējām Latvijā
mēdz dalīties, bet vairums tomēr uzskata, ka mūsu
valstī iegūstamā izglītība ir diezgan augstā līmenī.
Sintija Ruķere (12.c) to ap-stiprina: «Latvijā ir diezgan
labas izglītības iespējas, tikai, manuprāt, dažas jomas
nav tik daudz attīstītas kā ārzemēs; daudzas lietas
mums pasniedz tīri teorētiski, bet nedod tik daudz
iespēju apgūt praktiski.»
Cerēsim uz labiem eksāmenu rezultātiem, kā arī
sekmīgu turpmāko dzīves ceļu!

Klašu audzinātājas par savējiem...
9.a Pārsla Ratkus: «Komandā strādājot, atklājās spilgtas personības,
kas sevi atklāj gan sportā, gan mūzikā, gan dejās. Man bērni visus šos
kopā pavadītos gadus deva daudz jauku brīžu, daudz spēka un
mundruma. Vēlu viņiem iet pa taisnākajiem un gaišākajiem ceļiem!
Paldies par kopā pavadīto laiku!»
9.b Anitra Taurene: «Jautri, nevaldāmi un atraktīvi. Apveltīti ar
organizatora talantu, spēju saliedēties grūtos brīžos. Pēdējo gadu laikā
kļuvuši ļoti draudzīgi. Daudzi ir aktīvi arī ārpus skolas mācījušies
mūzikas skolā, dejo šova dejas, ir aktīvi sportisti. Mīļi un atraisīti.»
9.c Liene Logvina: «Radoši, aizrautīgi un atraktīvi. Klases kodols palicis
nešķirams no pirmajiem gadiem sākumskolā «Dartija». Mani skolēni
nāk no brīnišķīgām, izpalīdzīgām ģimenēm, kas aktīvi iesaistās skolēnu
izglītošanā, audzināšanā un klases, skolas pasākumu
organizatoriskajos jautājumos. Paldies vecākiem par jaukajiem
bērniem, ar kuriem man bija patiess prieks būt kopā šo pamatskolas
posmu. Ideāla klase! Ļoti mīļi man viņi ir!»
9.d Janīna Kazaroveca: «Klasi audzinu no 5. klases. Šajos gados mēs
sadraudzējāmies, iemācījāmies saprast viens otru, uzticēties. Esmu ļoti
pateicīga audzināmās klases vecākiem par atbalstu klases jautājumu
risināšanā. Labas sekmes visus mācību gadus uzrādīja Katrīna Merca,
kas mūs, skolotājus, iepriecināja; paldies vecākiem par to. Skolēni
turpinās mācības Iecavas vidusskolas 10. klasē, bet daļa skolēnu vēl
domā, ko darīs. Novēlu visiem skolēniem rast prieku mācīties, apgūstot
nākamo profesiju, un atcerēties, ka, tikai neatlaidīgi veicot darbu, var
gūt labus rezultātus.»
9.e Zanda Zīvārte: «Saliedēts un draudzīgs kolektīvs. Jaunieši ir
dzīvespriecīgi, sirsnīgi un atklāti. Ar aizrautību sporto. Patstāvīgi, ar
labām praktiskā darba iemaņām. Tā kā klasē pamatā ir puiši, tad
nebēdnīgums un draisks humoriņš neizpaliek. Ar šiem jauniešiem ir
jautri un interesanti. Saglabājiet sevī optimismu un labestību! Lai
veicas iecerēto mērķu sasniegšanā!»
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Klašu
audzinātājas
par savējiem...

12.a,b,c klašu skolēni svinīgi skaita I. Ziedoņa «Taureņu uzbrukuma» pantus un, sakot
paldies skolotājiem, atvadās no mācībām.

12.a Maruta Lasmane:
«10. klasē skolēni simboliski
savu kolektīvu iztēlojās gan kā
bultu, kas mērķtiecīgi virzās
augšup,
kā vienotībā sadotas rokas, jo
klases moto ir: roku rokā!
Kā pūci - simbolizējot to, ka
ikviens ir zinošs kādā jomā,
Kā gaisa balonu - jo vēl atrodas
lidojumā starp zemi un
debesīm,
Kā draudzības lietussargu, kur
visiem kopā patverties,
Kā neregulāru daudzstūri reizē individualitāti un
sadarbību.
Var droši teikt, ka tā arī šie trīs
gadi aizvadīti: roku rokā lielajos
un mazajos darbiņos.
Romantiski humorpilnie
Optimisti. Viņu
Kapitāls Uzticamība, pašcieņa.
Radoši ideju nesēji,
skOlas patrioti.
Kārtīgi sportisti,
Ātri vienojas dziesmās un
darbos.
Ticiet sev, un visas ieceres
īstenosies!»

12.b Iveta Cera. Līdz dekrēta
atvaļinājumam Sigita Dīce.
Iveta Cera: «Jaunieši ir
atraktīvi, draudzīgi, ar viņiem
nekad nav garlaicīgi, vienmēr
kaut ko izdomā. Audzēkņiem ir
liela pienākuma apziņa, ļoti
labas sekmes mācībās. Izcilas
un teicamas sekmes ir Tatjanai
Tiščenko un Janai Vizulei.
Labas un teicamas sekmes ir
Elīnai Kabaļinai, Marta
Mežsargai un Elīnai Spolītei.
Labi panākumi sportā ir
Edgaram Ērglim un Evai
Rampānei.»
12.a klases zēni kopā ar savām dāmām un audzinātāju Marutu Lasmani iestāda piemiņas
koku skolai.

12.c Zanda Zīvārte: «Jaunieši, ar kuriem vienmēr ir patīkami un interesanti komunicēt, jo viņi
ir humorpilni un dzīvespriecīgi. Katrs ir personība. Kolektīvā draudzīgi, izpalīdzīgi un ļoti
cilvēcīgi. Viņu interešu loks ir daudzveidīgs - dejas, sports, foto. Žetonu vakara izrāde atklāja
daudzus aktiera talantus. Daļai jauniešu «kabatā» jau ir šofera tiesības un darba pieredze.
Neaizmirstamas ir kopīgās ekskursijas un pikniki, fukšu un žetonu vakari, smiekli un jautrība.
Ticiet sev un izvirzītajam mērķim! Esi vienmēr pozitīvs!»

12.d Iveta Cera: «Patstāvīgi
cilvēki ar atbildīgu attieksmi
pret darbu un mācībām. Klase
ir saliedēta, cits citam palīdz
gan mācībās, gan dzīvē. Labas
sekmes mācībās Sanitai
Mūrniecei.»
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Absolventi dodas dzīvē
A: Inga Čipena

direktores vietniece
F: Sarma Zepa

Jūnijs ir laiks, kad no
skolas rūpīgi auklētajām
kūniņām brīvībā
izspraucas spilgti tauriņi.
Tās ir krāšņi tērptas meitenes
un neierasti svinīgi puiši. Viņi
šķiet pieauguši. Nekad iepriekš
neesam tos pazinuši tik nopietnus. Vēl tikai daži kopīgi mirkļi,
un viņi aizlido. Aizlido katrs savas zvaigznes virzienā, kur vienam tā ir tepat netālu, reāla un
sataustāma, pieticīga un droša,
bet citam mirdz augstu debesīs
kādā no vēl nezināmiem zvaigznājiem.
Iecavas internātpamatskola
10. jūnijā svinēja raženus izlaiduma svētkus. Apliecību par pamatizglītības apgūšanu saņēma
astoņi 9.a klases un sešpadsmit
9.c klases absolventi. Kopā ar absolventiem nozīmīgu dzīves posmu veiksmīgi noslēguši arī abu
klašu audzinātāji. Lielu ieguldījumu 9.c klases absolventu pārliecībā un attieksmēs sniegušas
skolotājas Dale Oškalne un Lida
Tītiņa, bet 9.a klasi gluži vai par
saviem bērniem piecu gadu ilgumā uzskatījis cienījamais skolotājs Vilis Zeps.

9.a klase kopā ar skolotājām.
Skolotājs Vilis Zeps Iecavas
internātpamatskolai veltījis 33
savas dzīves darbīgos gadus. Dzīvē devušies aptuveni pusotra
simta audzināmo klašu absolventu, veidota veiksmīga sadarbība ar daudzajām kolēģēm. Kā
vienmēr darbīgs, radošs un humora pilns, šogad arī skolotājs
Zeps izlēmis vienlaikus ar savu

audzināmo 9.a klasi «absolvēties».
Tomēr Iecavas internātpamatskolas kolektīvs turpinās viņu uzskatīt par savējo, par savu
kolēģi un padomdevēju. Galu galā, tepat vien jau viņš dzīvo. Kad
paša un audzināmās klases dāvana skolai - jaunais ābeļdārzs sāks ilgoties saimnieka rūpju,

viņš būs klāt. Jo labs saimnieks
un krietns cilvēks savus darbus
vienmēr paveic godam.
Mēs ticam, ka skolas
sniegtais devums palīdzēs arī
absolventiem saskatīt dzīvē patiesās vērtības un atrast sevi tur,
kur ieguldījums sabiedrībā
sniedz vislielāko gandarījumu
pašiem.

Jaunumi bibliotēkā
Zepi.
Marija
un Vilis
kopā dzīvē,
darbā un
atpūtā.

Informējam par jaunāko literatūru, ko lasītājiem
piedāvā Edvarta VirzasIecavas bibliotēka.

Zinātniskā un uzziņu
literatūra
v
Amata Selga «Nekādu brīnumu»
v
«Darba likums. Darba aizsardzības likums»
v
Grūtups Andris «Maniaks»
v
Siņeļņikovs V. «Dzīves formula»
v
Virza Edvarts «Kārlis Ulmanis»

Oriģinālliteratūra
v
Dreimane Linda «Vilcenes
stāsts»
v
Freimane Ilze «Cik tālu līdz
mīlestībai»
v
Gulbis Harijs «Brīnišķīgā
dzīve»
v
Kūlis Ēriks «Viesu nama
romāns»

v
Rožkalne Anita «Rono, Rono..»
v
Šmite Linda «Ar māju plecos» sēr. Lata Romāns

Tulkotā
daiļliteratūra
v
Filipsa Sūzana «Spožā mazulīte»
v
Jangs V.P. «Būda»
v
Kolinsa Sūzana «Spēle ar
uguni»
v
Levina Ira «Pirmsnāves
skūpsts»
v
Mariņina
Aleksandra
«Skats no mūžības» 2. gr.
«Ceļš»
v
Martella Morīna «Ideāli
partneri»
v
Robertsa Nora «Baltā vīzija»
v
Robertsa Nora «Melnie kalni»

5.

2010. gada 18. jūnijā

Novada Domē
A: Beata Logina

Dome 8. jūnija sēdē lēma par
SIA «Iecavas siltums»
koģenerācijas stacijas izbūves
projekta realizācijas
termiņiem.
Iecavas novada Dome
2009. gada 13. oktobrī pieņēma
lēmumu «Par SIA «Iecavas siltums» koģenerācijas stacijas izveides nepieciešamību un sadarbības modeļa apstiprināšanu»,
ar kuru nolēma konceptuāli atbalstīt koģenerācijas projekta
realizāciju Iecavas novadā un
uzdeva SIA «Iecavas siltums» izstrādāt tehniski-ekonomiskos
pamatojumus piedāvātajiem trīs
sadarbības modeļiem.
SIA «Iecavas siltums» uzdevumā koģenerācijas stacijas izbūves pamatojumu 2010. gada aprīlī izstrādāja SIA «Strasa konsultanti».
14. maijā Domē tika prezentēts SIA «Iecavas siltums» pamatojums koģenerācijas stacijas izbūvei. Atbildes uz deputātu jautājumiem prezentācijas laikā
sniedza SIA «Iecavas siltums»
darbinieki un SIA «Strasa konsultanti» pārstāvis Uģis Strazdiņš.
Pamatojuma kopsavilkumā
konstatēts, ka finanšu analīze
uzskatāmi liecina - koģenerācijas stacijas izveidei viennozīmīgi
ir pozitīvs ekonomisks efekts, tomēr būtisks tas ir, tikai projektu
realizējot par kredīta līdzekļiem
vai stacijas nomas gadījumā.
Prezentācijā tika nolemts uzdot SIA «Iecavas siltums» izstrādāt koģenerācijas stacijas izbūves projekta realizācijas laika
grafiku iesniegšanai un apstiprināšanai Domē.
8. jūnija sēdē Dome vienbalsīgi nolēma atbalstīt SIA «Iecavas
siltums» sagatavoto koģenerācijas stacijas izbūves projekta
realizācijas laika grafiku, kurā
paredzēts, ka līdz 31. jūlijam notiks būvprojektēšanas sagatavošanas darbi un konkursa materiālu izstrāde, turpmāko divu
mēnešu laikā tiks realizēta konkursa procedūra, tad piedāvājumu izvērtēšana un līguma noslēgšana būs iespējama oktobra
beigās, savukārt būvdarbus varēs veikt laika posmā no šī gada
novembra līdz nākamā gada
31. maijam, tādējādi koģenerācijas stacija tiktu nodota ekspluatācijā 2011. gada jūnijā.
Par IVSAC vidēja termiņa
darbības stratēģijas

apstiprināšanu
Pamatojoties uz Iecavas
novada Domes pārvaldes līgumu, Iecavas novada attīstības
plānu, valstī apstiprināto veselības aprūpes attīstības plānu,
statistikas analīzi un Veselības
norēķinu centra līgumiem, pašvaldības aģentūra «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs»
ir izstrādājusi vidēja termiņa
darbības stratēģiju 2010.2012. gadam.
Stratēģija izskatīta Veselības
un sociālo jautājumu komitejas
20. maija sēdē ar ieteikumu Domei to atbalstīt. 8. jūnija sēdē, ar
14 balsīm «par» un vienai deputātei (B. Mīlgrāve) atturoties,
stratēģija tika apstiprināta. Šo
dokumentu, tāpat kā visus pārējos lēmumus, interesenti varēs
skatīt interneta mājaslapā
www.iecava.lv.
Par sociālā darbinieka
štata vienību
Izskatījusi Veselības un sociālo jautājumu komitejas
20. maija sēdes priekšlikumu
lielā darba apjoma dēļ Sociālajā
dienestā izveidot vēl vienu sociālā darbinieka štata vienību,
Dome vienbalsīgi nolēma izdarīt
izmaiņas Sociālā dienesta štatu
sarakstā un no 1. augusta izveidot štata vienību sociālais darbinieks, nosakot mēnešalgas likmi Ls 460 apmērā. Papildu štata
vienības ieviešana ļaus vairāk
laika un vērības veltīt cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām un veicināt sadarbību ar nevalstiskajām
organizācijām, skaidroja Sociālā
dienesta vadītāja Sigma Strautmale.
Par Sociālā dienesta
reorganizāciju
Likuma «Par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību» (SPSP) 10. pants nosaka:
lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, katra pašvaldība izveido pašvaldības iestādi - sociālo dienestu. Pašlaik valsī ir noteikta politika, ka, lai sniegtu sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību, šāda iestāde jāreģistrē
Sociālo pakalpojumu sniedzēju
reģistrā LR Labklājības ministrjā.
MK noteikumu Nr. 951 «Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu
sniedzējs tiek reģistrēts sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā
un izslēgts no tā» 3. punkts nosaka, ka reģistrā reģistrē privāt-

personas, valsts un pašvaldību
iestādes un to institūcijas, filiāles
un struktūrvienības, kuras
sniedz Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā noteiktos sociālos pakalpojumus.
Jautājums par Iecavas novada pašvaldības Sociālā dienesta reorganizāciju izskatīts Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē 20. maijā, Finanšu komitejas sēdē 25. maijā un abās
atbalstīts.
Lai optimizētu Iecavas novada Sociālā dienesta darbu, uzlabotu darba organizāciju un
kvalitāti, Dome vienbalsīgi nolēma:
- ar 01.01.2011. reorganizēt
Iecavas novada Domes struktūrvienību «Sociālais dienests» par
Iecavas novada pašvaldības
iestādi «Iecavas novada Sociālais
dienests»;
- iekļaut pašreizējā Sociālā
dienesta štata vienības Iecavas
novada pašvaldības iestādes
«Iecavas novada Sociālais dienests» sastāvā un pārcelt tur
esošos darbiniekus, nemainot
atalgojumu (dienesta vadītājs,
sociālais darbinieks darbam ar
ģimeni un bērniem, 3 sociālie
darbinieki, 2 sociālās palīdzības
organizatori, sociālais pedagogs,
psihologs, sociālais aprūpētājs,
aprūpētājs un automobiļa vadītājs);

- apstiprināt pašvaldības
iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» nolikumu;
- noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Iecavas novada
Sociālā dienesta vadītāja Sigma
Strautmale.
- S. Strautmalei līdz
01.07.2010. izstrādāt un
iesniegt izskatīšanai Domē Sociālā dienesta reorganizācijas
plānu.
Par atvaļinājuma
piešķiršanu
Domes priekšsēdētājam
Deputāti vienbalsīgi nolēma
piešķirt Domes priekšsēdētājam
Jānim Pelsim ikgadējo atvaļinājumu, sākot ar 28. jūniju.
Priekšsēdētāja prombūtnes laikā
viņa pienākumus uzdots veikt
Domes priekšsēdētāja vietniecei
Agrai Zaķei.
Deputāti uzklausīja arī Domes izpilddirektora Mārtiņa
Veinberga un Sabiedriskās kārtības dienesta vecākās inspektores Lūcijas Mucenieces ziņojumu, lēma par dzīvojamo telpu
piešķiršanu, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu, pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz
nekustamo īpašumu, piekrišanu
nekustamo īpašumu iegūšanai
īpašumā un jaunu adrešu apstiprināšanu. IZ

Melnās ziņas
- 9. jūnija pēcpusdienā, veicot meža uzmērīšanas darbus
Dzimtmisā, atrasti četri kara laika lādiņi. Paziņots nesprāgušās
munīcijas neitralizēšanas vienībai.
- Laikā no 9. jūnija plkst. 19
līdz 10. jūnija plkst. 11:30 Vīnkalna ielā, atlaužot dārza mājas
durvis, nozagts trimmeris Jonsered un dārza frēze Stiga JB 55.
- 10. jūnija priekšpusdienā
Rīgas ielā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols kādam 1974. gadā dzimušam vīrietim, kurš Latvijas Republikas teritorijā dzīvo bez deklarētas dzīvesvietas.
- Laikā no 7. jūnija plkst. 15
līdz 10. jūnija plkst. 20:45 Iecavas novadā graudu novākšanas
kombainam Jeņisej 1200 no
priekšējās dzenošās ass nozagtas abas riepas ar diskiem. Sākts
kriminālprocess.
- 13. jūnijā laika posmā no
plkst. 15:30 līdz 16:20 Edvarta
Virzas ielā novietotai automašī-

nai Renault Megane nozagtas
abas valsts reģistrācijas numura
zīmes. Sākts kriminālprocess.
- 14. jūnija rītā dārza mājai
Sila ielā noņemta piekaramā atslēga un nozagta ķerra.
- Laikā no 14. jūnija plkst. 23
līdz 15. jūnija plkst. 4:27 no mājas pagalma Skolas ielā nozagta
1991. gada izlaiduma automašīna BMW 524. Sākts kriminālprocess.
- 15. jūnijā ap plkst. 14:50
Skolas ielā aizturēts 1967. gadā
dzimis vīrietis, kurš vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko
dzērienu iespaidā.
- 15. jūnijā saņemta informācija par to, ka 13. jūnijā ap plkst.
23 kāds 1976. gadā dzimis vīrietis nodarījis miesas bojājumus
savai faktiskajai sievai. Sākts
kriminālprocess.
Diāna Purviņa,
VP ZRP KPB
Prevencijas nodaļas
inspektore
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Iecavas novada pašvaldības
2009. gada publiskais pārskats
Iecavas novada Dome 8. jūnija sēdē, atklāti balsojot, «par» 14 (J. Arāja, G. Arājs, A. Avots,
I. Freimane, A. Grundmanis,
J. Krievs, J. Ludriķis, A. Mačeks,

S. Mašiņenkovs, B. Mīlgrāve,
J. Pastars, J. Pelsis, I. Vaičekone, A. Zaķe), «pret» - nav, «atturas» - 1 (A. Vītola), nolēma apstiprināt Iecavas novada pašval-

2010. gada 13. aprīļa (Prot. Nr.5, 6. p.) lēmums
PAR IECAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009.GADA
KONSOLIDĒTĀ PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU
Iepazinusies ar Iecavas novada pašvaldības 2009. gada konsolidēto pārskatu, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21. panta1. daļas 2. apakšpunktu, Iecavas novada Dome, atklāti balsojot,
«par» - 12 (J. Arāja, G. Arājs, A. Avots, I. Freimane, A. Grundmanis,
J. Krievs, J. Ludriķis, A. Mačeks, S. Mašiņenkovs, J. Pastars, J. Pelsis, I. Vaičekone), «pret» - nav, «atturas» - 2 (B. Mīlgrāve, A. Vītola), nolēma apstiprināt Iecavas novada pašvaldības 2009. gada konsolidēto
pārskatu un šādus gada pārskata rādītājus:
1. Bilances kopsumma uz 31.12.2009.
Ls 9487457
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
Ls 683072
3. Faktiskie ieņēmumi (pēc uzkrāšanas principa) 2009. gadā:

dības 2009. gada publisko pārskatu.
Pilns pārskata teksts mēneša laikā pēc apstiprināšanas tiks
publicēts Iecavas novada Domes

mājas lapā www.iecava.lv, kā arī
būs pieejams visās novada bibliotēkās. «Iecavas Ziņu» lasītājiem piedāvājam ieskatu publiskajā pārskatā.

3.1. pamatbudžeta
Ls 5986527
3.2. speciālais budžets
Ls 110629
3.3. ziedojumu un dāvinājumu
Ls 7025
4. Faktiskie izdevumi (pēc uzkrāšanas principa) 2009. gadā:
4.1. pamatbudžeta
Ls 5279794
4.2. speciālais budžets
Ls 135464
4.3. ziedojumu un dāvinājumu
Ls 5851
5. Naudas plūsma - ieņēmumi 2009. gadā:
5.1. pamatbudžeta
Ls 6131636
5.2. speciālais budžets
Ls 110629
5.3. ziedojumu un dāvinājumu
Ls 3351
6. Naudas plūsma - izdevumi 2009. gadā:
6.1. pamatbudžeta
Ls 6073207
6.2. speciālais budžets
Ls 150576
6.3. ziedojumu un dāvinājumu
Ls 4356

Ziņas par pašvaldību
Pašvaldības nosaukums:

Iecavas novads

Adrese:

Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913

Pārskata gads:

01.01.2009. - 31.12.2009.

Novada domes deputāti:
Atskaites periodā novada Domes priekšsēdētājs:

15
Jānis Pelsis

Galvenais grāmatvedis:

Dzidra Baltace

Zvērināts revidents:

Elga Bernāne (sertifikāta Nr.33)

Pašvaldības budžeta iestādes:

Iecavas novada Dome
Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde «Cālītis»
Sākumskola «Dartija»
Iecavas mūzikas skola
Iecavas novada sporta skola «Dartija»
Iecavas vidusskola
Dzimtmisas pamatskola
Iecavas kultūras nams
PA «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs»
Iecavas internātpamatskola
Zālītes speciālā internātpamatskola

Pašvaldības kapitālsabiedrības:

«Iecavas siltums», SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība», SIA
«Iecavas tirgus», SIA

Pārskatā lietotā valūta:

LVL
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Vadības ziņojums
1. Vispārējais
raksturojums.
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 2009. gada 14. jūlijā apstiprinātais Iecavas novada pašvaldības nolikums.
Iecavas novada Domes darbs
noritēja Domes, komiteju un komisiju sēdēs. 2009. gadā ir notikušas:
- 17 Domes sēdes, kurās pieņemti 354 lēmumi;
- 19 Finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīti 146 jautājumi;
- 14 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdes - izskatīti 56 jautājumi;
- 13 Attīstības komitejas sēdes - izskatīti 80 jautājumi;
- 13 Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēdes - izskatīti
64 jautājumi.
Iecavas novada pašvaldības
darbu nodrošināja Iecavas novada Domes administrācija un desmit pašvaldības izveidotās iestādes.
Iecavas novada iedzīvotāju
skaits 2009. gadā ir samazinājies
par 9 cilvēkiem: no 9 716 iedzīvotājiem 2009. gada 4. janvārī līdz
9 707 iedzīvotājiem 2010. gada
1. janvārī.
2009. gadā izsniegtas 115
bērnu dzimšanas apliecības, miruši 115 cilvēki. Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētas 27 laulības.
Iecavas novada Domes kancelejā reģistrēti 668 fizisku personu un 1 321 juridisku personu
iesniegumi. Nosūtīti 2 157 dokumenti.
Bauskas rajona būvvalde
2009. gadā Iecavas novada teritorijā būvējamiem objektiem ir
izsniegusi 74 būvatļaujas, 56
plānošanas arhitektūras uzdevumus un 89 valsts pieņemšanas aktus.

2. Pārskata gada
galvenie notikumi.
2009. gada 6. jūnijā notika pašvaldības vēlēšanas. No
septiņiem iesniegtajiem partiju
deputātu kandidātu sarakstiem
5% barjeru pārvarēja pieci saraksti. Visvairāk balsu - 52,68% saņēma apvienība «Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK» un Centriskā
partija «Latvijas Zemnieku savienība», iegūstot astoņas deputātu

vietas. «Jaunais laiks» ieguva
12,81% un divas vietas, «Pilsoniskā savienība» - 11,54% un
divas vietas, «Sabiedrība citai politikai» - 10,36% un divas vietas,
Latvijas Sociāldemokrātiskā
strādnieku partija - 7,35% un
vienu vietu.
Ar 2009. gada 1. jūliju beidza
pastāvēt rajona padomes, un
notika jaunievēlēto deputātu pirmās Domes sēdes deviņās pilsētās un 109 novados.
Iecavas novada Domē iepriekšējo 11 deputātu vietā ievēlēti 15
deputāti. Novada Domes priekšsēdētāja amatam izvirzīts Jānis
Pelsis ar pašvaldību vēlēšanās
visvairāk saņemtajām 2618 balsīm un Astrīda Vītola - ar 554
balsīm. Aizklāti balsojot, ar
astoņām balsīm par, sešām balsīm pret un vienu zīmi atzīstot
par nederīgu, par priekšsēdētāju
ievēlēts Jānis Pelsis. Par priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Agra
Zaķe.
Pamatojoties uz Bauskas rajona padomes 2008. gada 23.
decembra lēmumu «Par Bauskas
rajona pašvaldības reorganizācijas plāna apstiprināšanu», ar
2009. gada 1. septembri Iecavas
novada Domes pārziņā nonāca
divas izglītības iestādes - Iecavas
internātpamatskola un Zālītes
speciālā internātpamatskola.
2009. gada 16. jūnijā, apstiprinot grozījumus likumā «Par
Valsts budžetu 2009. gadam»,
ievērojami tika samazināti Iecavas novada pašvaldības ieņēmumi, kā rezultātā pašvaldības lielākā ieņēmumu avota - iedzīvotāju ienākuma nodokļa - prognoze
tika samazināta par 6,4% , t. i.,
par 168 673 latiem.
Ar 2009. gada 5. augusta vēstuli Nr.413-2-8330 «Par atteikumu izmaksāt mērķdotāciju» Ekonomikas ministrija informēja
Iecavas novada Domi, ka saskaņā ar ekonomikas ministra
03.07.2009. rīkojumu Nr. 261
«Par apstiprināto Ekonomikas
ministrijas budžeta apakšprogrammas Nr. 32.03.00 «Atbalsts
mājokļiem» finansējuma sadalījumu 2009. gadā» 1. punktu,
apakšprogrammas «Atbalsts mājokļiem» finansējums ir novirzīts
valsts līdzfinansējuma dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu nodrošināšanai 2009. gadā,
kā rezultātā Iecavas novada Domei tika atteikts izmaksāt valsts
mērķdotāciju dzīvokļa jautājumu risināšanai par sociālās mājas «Aizupieši» rekonstrukcijas
laikā izpildītajiem darbiem. Iecavas novada Domes 2009. gada

plānotie ieņēmumi tika samazināti par 99 670 latiem.
Neskatoties uz ievērojamu finanšu līdzekļu samazinājumu,
2009. gadā Iecavas novada pašvaldība spēja realizēt šādus investīciju projektus:
- veikta dzīvojamās mājas
«Aizupieši» rekonstrukcija, kuras
kopējās izmaksas ir 563 277 lati;
- pabeigta Iecavas kultūras
nama mazās zāles renovācija,
kurā ieguldīts 58 191 lats, no kuriem 50% tika segti no saņemtās
valsts budžeta mērķdotācijas;
- renovēta Iecavas vidusskolas sporta zāles piebūve par
14 486 latiem;
- daļēji īstenojot ERAF līdzfinansēto projektu «Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Iecavas vidusskolā», par
20 018 latiem renovēti un aprīkoti ar mēbelēm trīs dabaszinātņu
kabineti, kā arī pilnveidots skolas bibliotēkas fonds.
Domājot par Iecavas novada
pašvaldības infrastruktūras attīstību, 2009. gadā tika turpināts
darbs pie tehnisko projektu izstrādes šādiem projektiem:
- pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» energoefektivitātes
paaugstināšana;
- vienkāršotas rekonstrukcijas darbi Iecavas brīvdabas estrādes labiekārtošanai;
- peldbaseina Iecavā, Skolas
ielā 37 būvniecība;
- Iecavas novada mūzikas un
mākslas skolas ēkas rekonstrukcija;
- sporta kompleksa - Iecavas
stadions - būvniecība;
- Pārupes gājēju tilta Iecavā
rekonstrukcija.
Aizvadītajā gadā turpinājās
2004. gadā uzsāktais darbs pie
projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 pašvaldībās Zemgalē»: 2009. gada maijā
noslēdzās darbs pie projekta tehniskās dokumentācijas izstrādes. Lai šo projektu sekmīgi varētu realizēt, Iecavas novada Dome
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» pamatkapitālā ieguldīja
137 875 latus.
Lai veicinātu izglītības iestāžu
pedagogu profesionālo pilnveidi,
Iecavas novada Dome 2009. gadā
iesaistījās LR Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā
«Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos». 2009. gadā
38 pedagogi no dažādām novada
izglītības iestādēm saņēma stipendiju 100 latu apmērā, četru

mēnešu garumā veicot savu profesionālo pilnveidi.
Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru 2009. gadā
Iecavas novadā ir uzsākts projekts «Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai
un uzturēšanai». Iecavas pašvaldībā mazkvalificētos darbos tika
nodarbināti 120 bezdarbnieki,
kuri četru mēnešu garumā saņēma stipendiju 100 latu apmērā.
2009. gadā, pēc statistikas
datiem, sociālos pabalstus saņēmušas 1 158 personas. Pabalstiem pārskata gada laikā izlietoti 138 867 lati.
Garantēto minimālo ienākumu (GMI) saņēmušas 84 ģimenes jeb 300 personas 32 264 latu
apmērā.
2009. gadā 298 ģimenēm
piešķirts maznodrošinātas personas statuss un pabalstos izmaksāti 44 064 lati.
Dzīvokļa pabalstus, kopsummā 36 510 latus, saņēmušas
267 ģimenes jeb 548 personas.
Medicīnas pabalstus saņēmušas 149 personas; materiāli
atbalstītas 20 ģimenes, kurām
bērni uzsākuši mācības 1. klasē,
izvērtējot ģimenes ienākumus,
103 bērniem piešķirtas brīvpusdienas. 2009. gadā pašvaldība
turpināja nodrošināt brīvpusdienas visiem 2.-4. klašu izglītojamajiem.
14 ģimenēm sniegta palīdzība ārkārtas situācijās. Pašvaldībai nodrošinot normatīvajos
aktos noteiktās sociālās garantijas, seši bāreņi uzsākuši patstāvīgu dzīvi. Seši bērni atradās
audžuģimenēs. Mājas aprūpes
mobilās grupas pārraudzībā bijušas 30 personas.
Izmaksāti 114 pabalsti apbedīšanas gadījumos, bērnu piedzimšanas gadījumos atbalstītas 124 ģimenes.
Citiem pabalstiem (par aizgādņa vai aizbildņa pienākumu
pildīšanu, bāreņu ikmēneša pabalstiem) 245 ģimenēm izlietoti
29 550 lati.
Par 22 647 latiem pašvaldība
pirkusi dažādus pakalpojumus
no citām institūcijām, tai skaitā
par bērnu atrašanos krīzes centros vai bērnu iestādē «Elizabete», no Pestīšanas Armijas par
zupas virtuves pakalpojumu un
bērnu dienas centra uzturēšanu.
2009. gadā notikušas 32
Iecavas novada Bāriņtiesas sēdes.
8.lpp.
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Bāriņtiesā 2009. gadā pieņemti 84 lēmumi, no kuriem astoņi - vienpersoniski. 14 vecākiem atņemtas bērnu aprūpes
tiesības, sešiem vecākiem atjaunotas. Pieņemti četri lēmumi par
valsts pabalstu piešķiršanu bērna faktiskam audzinātājam vai
pašam bērnam. 12 personām
pieņemts lēmums par prasības
sniegšanu tiesā par aizgādības
tiesību atņemšanu. Deviņi lēmumi pieņemti par bērna mantu.
Sniegti četri atzinumi. Iecelti deviņi aizgādņi, pieciem bērniem
iecelts aizbildnis, seši bērni
ievietoti aprūpes iestādē, trīs
bērni adoptēti, par četriem bērniem pieņemts lēmums par
adopciju uz ārvalstīm.

3. Būtiskās pārmaiņas
pašvaldības darbībā un
to ietekme uz finanšu
rezultātiem.
Pašvaldību teritoriālās reformas rezultātā Iecavas novada
Dome no Bauskas rajona padomes pārņēma divas izglītības
iestādes - Iecavas internātpamatskolu un Zālītes speciālo internātpamatskolu. Tā rezultātā
būtiski ir mainījušies Iecavas
novada pašvaldības konsolidētā
gada pārskata rādītāji uz
2009. gada sākumu salīdzinājumā ar Iecavas novada Domes apstiprināto pašvaldības konsolidēto pārskatu par 2008. gadu.
Pamatojoties uz normatīvo aktu
prasībām, sagatavojot Iecavas
novada pašvaldības konsolidēto
pārskatu par 2009. gadu, tajā tika iekļauti pilnībā Iecavas internātpamatskolas un Zālītes speciālās internātpamatskolas gada
pārskati un to rādītāji uz pārskata gada sākumu un par
2008. gadu. Rezultātā:
1. Iecavas novada pašvaldības konsolidētā bilances kopsumma uz 2009. gada sākumu ir
palielināta par 187 834 latiem;
2. Budžeta izpildes rezultāts
palielinājās par 56 807 latiem;
3. Naudas līdzekļu atlikums
uz 01.01.2009. palielināts par
2166 latiem.
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
2009. gada budžetu»», Iecavas
novada Domei tika plānots saņemt 361 048 latus pašvaldības
infrastruktūras sakārtošanai.
Faktiski saņemti 332 402 lati.
Bauskas rajona pašvaldības
reorganizācijas plāns paredzēja
kopējas iestādes veidošanu, lai
nodrošinātu pašvaldību funkci-

ju izpildi, kuras iepriekš veica
Bauskas rajona padome vai tās
izveidotas institūcijas, t. i., izglītības pārvalde, centrālā bibliotēka, sporta pārvalde, tūrisma informācijas centrs, IT kompetenču centrs un būvvalde.
Tā kā Bauskas novada Domes, Iecavas novada Domes, Vecumnieku novada Domes un
Rundāles novada Domes pieņemtie lēmumi par kopīgas iestādes veidošanu bija atšķirīgi, netika izveidota kopīga starpnovadu
iestāde iepriekš minēto funkciju
nodrošināšanai.
Par būvvaldes funkciju nodrošināšanu Iecavas novada administratīvajā teritorijā ir noslēgts deleģēšanas līgums ar
Bauskas novada Domi. Arī par
centrālās bibliotēkas funkcijas
veikšanu tika noslēgts līgums,
un šo pakalpojumu saņemam
iepriekšējā apmērā. Ņemot vērā
plašo un specifisko izglītības
iestāžu skaitu, izglītības jomā
Iecavas novada Dome nolēma
balstīties uz pašu spēkiem un
iespējām. 2009. gadā pieaugušo
izglītības speciālista štata vienība tika pārveidota par izglītības
speciālista štata vienību un izveidota jauna štata vienība - izglītības metodiķis, ar perspektīvu
veidot Izglītības nodaļu.
2009.gadā tika veikti pasākumi ar mērķi samazināt plānotos
pašvaldības budžeta izdevumus
un darba algas fondu.
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 noteikto atvaļinājumu pabalstu, ceļa
izdevumu kompensāciju, mācību maksas kompensāciju izmaksa, kā arī citu pabalstu un sociālo garantiju izmaksas ierobežojumi.
2009. gada 30. jūnijā Iecavas
novada Dome pieņēma lēmumu
par deviņu štata vienību likvidēšanu un deviņu štata vienību slodzes samazināšanu no 1,0 slodzes uz 0.5 slodzēm Iecavas novada Domes administrācijā, trīs
štata vienību samazināšanu sākumskolā «Dartija», vienu Dzimtmisas pamatskolā, deviņām - Iecavas vidusskolā un
trīs - p/a «Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centrs». Dome
pieņēma lēmumu par mēnešalgu
samazināšanu pašvaldības budžeta iestāžu un pašvaldības
aģentūras darbiniekiem, spēkā
esošajām algām piemērojot koeficientu no 0,6 līdz 0,8.
Ar 2009.gada 1. septembri ti-

ka samazināts valsts finansējums pedagoģisko darbinieku atalgojumam, kā rezultātā samazinājās arī darba samaksa izglītības iestādēs nodarbinātajiem
pe-dagogiem.
Ar 2009. gada 1. janvāri tika
mainīta norēķinu kārtība par
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem, kas
būtiski palielināja Iecavas novada pašvaldības izdevumus par
saņemtajiem izglītības iestāžu
pakalpojumiem no citām pašvaldībām:
·
Iecavas novada pašvaldības
izglītības iestādes (vidēji mēnesī)
apmeklēja 47 izglītojamie no citām pašvaldībām;
·
Citu pašvaldību izglītības
iestādes apmeklēja 167 izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta
ir Iecavas novada teritorijā.

4. Paredzamie notikumi,
kas varētu būtiski
ietekmēt pašvaldības
darbību nākotnē.
Pašvaldības darbu nākotnē
būtiski varētu ietekmēt valsts finansiālā nestabilitāte un rudenī
gaidāmās Saeimas vēlēšanas.
Līdz ar pašvaldību teritoriālo
reformu tika pieņemti normatīvie dokumenti, kas maina pašvaldību norēķinus par sociālās
palīdzības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem. Izmaiņas paredz valsts budžeta finansējumu
tikai par tām personām, kas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim.
Rezultātā 2010. gadā ievērojami
pieaugs Iecavas novada pašvaldības izdevumi norēķiniem par
sociālās palīdzības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem.
Tā kā valsts budžeta mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām apstiprinātas tikai no 2010. gada 1. janvāra līdz
31. augustam, nav zināms finansējuma apjoms uz vienu izglītojamo ar 2010. gada 1. septembri.
Ņemot vērā šobrīd neskaidro
valsts finanšu politiku, ir ierobežota Iecavas novada infrastruktūras attīstības un izaugsmes
iespēju ilgtermiņa plānošana.
Informācija par būtiskiem
riskiem un neskaidriem
apstākļiem, ar kuriem
iestāde saskaras.
Sakarā ar samazinātiem finanšu resursiem un ierobežotu
iespēju pašvaldībai ņemt aizņēmumus investīciju projektu realizācijai, pastāv zināms risks par
iespēju tuvākā laikā pilnībā
realizēt saskaņā ar apstiprināto
Iecavas novada investīciju plānu
iecerētos investīciju projektus:

8.

- Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» renovāciju;
- Iecavas mūzikas un mākslas
skolas ēkas rekonstrukciju;
- peldbaseina Iecavā, Skolas
ielā 37 būvniecību;
- sporta kompleksa - Iecavas
stadions - būvniecību;
Izšķiroša loma investīciju
projektu realizācijā Iecavas novada pašvaldībā gan iepriekšējos,
gan turpmākajos budžeta gados
ir budžeta kopējam apjomam.

5. Attīstības pasākumi.
Budžetā nepieciešami daudz
lielāki finanšu resursi, kā arī
elastīgāka 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 investīciju un infrastruktūras sakārtošanas projektiem.
2010. gadā turpinās darbs pie
projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 pašvaldībās Zemgalē».
2010. gadā pašvaldība turpina īstenot ERAF līdzfinansēto
projektu «Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Iecavas vidusskolā».
2010. un 2011. gadā plānots
realizēt ERAF līdzfinansētos projektus:
1. «Izglītības iestāžu informatizācija», kā rezultātā četrās pašvaldības izglītības iestādēs plānots pilnveidot lokālo datortīklu
un modernizēt tehnisko nodrošinājumu;
2. «Mācību vides uzlabošana
izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Zālītes speciālajā internātpamatskolā». Projekta ietvaros plānots veikt skolas divu ēku
ārējo būvkonstrukciju renovācijas darbus, kā arī dušas un tualetes telpas rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanas darbus.
Ir uzsākts darbs pie Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai atbalstītā projekta
«Pārupes gājēju tilta būvniecība»
īstenošanas.
Turpinot pašvaldības publisko teritoriju infrastruktūras
sakārtošanu un domājot par sabiedrības iespējām baudīt brīvdabas kultūras pasākumus augstākā kvalitātē, ir apstiprināti divi projekti dažādās Eiropas Savienības atbalsta programmās.

9.lpp.

2010. gada 18. jūnijā

9.
8.lpp.

Iecavas parka brīvdabas estrādes
labiekārtošanai (estrādes rekonstrukcija, skatītāju solu nomaiņa, taku un laukumu bruģēšana 2010.-2011. gadā) no
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai par kopējo projekta summu 127 050 lati, kā arī
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā apstiprināts projekts «Zemgales tradīcijas», kura ietvaros 2010. gadā
notiks jau tradicionālie Iecavas
Ziedu svētki un svētku kvalitatīvai norisei tiks iegādāta apgaismošanas tehnika.
Lai veicinātu izglītības iestāžu
pedagogu profesionālo pilnveidi,
Iecavas novada Dome turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu «Pedagogu konkurētspējas

veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos».
Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru 2010. gadā
Iecavas novadā tiek turpināts
projekts «Darba praktizēšanas
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai
un uzturēšanai».
Iecavas novada Dome
2009. gada 13. oktobrī (prot. Nr.
14, 28. p.) pieņēma lēmumu „Par
SIA «Iecavas siltums» koģenerācijas stacijas izveides nepieciešamību un sadarbības modeļa apstiprināšanu», ar kuru nolēma
konceptuāli atbalstīt koģenerācijas projekta realizāciju Iecavas
novadā un uzdeva SIA «Iecavas
siltums» izstrādāt tehniski-ekonomiskos pamatojumus piedāvātajiem trīs sadarbības modeļiem.

6. Konsolidācijā
iesaistītās iestādes,
pārraudzībā esošās
iestādes.
Iecavas novada pašvaldības
konsolidētajā 2009. 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. Iecavas internātpamatskola;
10. Zālītes speciālā internātpamatskola;

11. Pašvaldības aģentūra
«Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs».
Iecavas novada pašvaldības
konsolidētajā 2009. gada pārskatā ir atspoguļoti arī pašvaldības kapitālsabiedrību 2009. gada darbības rezultāti.
Kapitālsabiedrības darbību
2009. gadā noslēgušas ar šādiem rezultātiem:
1. SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» ar 30 382 latu peļņu;
2. SIA «Iecavas tirgus» ar
3 609 latu zaudējumiem;
3. SIA «Iecavas siltums» ar
9 691 latu zaudējumiem.
Priekšsēdētājs
Jānis Pelsis

latos

Iecavas novada
pašvaldības
kopsavilkuma bilance

Uz pārskata
gada beigām

Uz pārskata
gada sākumu

1.

Aktīvi

9 487 457

8 843 971

1.1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

8 941 815

8 378 118

1.1.1.

Nemateriālie ieguldījumi

1.1.2.

Pamatlīdzekļi

1.1.3

Ilgtermiņa fnansu ieguldījumi

68 589

73 500

7 946 903

7 532 986

926 323

771 632

1.2.

Apgrozāmie līdzekļi

1.2.1.

Krājumi

545 642

465 853

1.2.2.

Norēķini par prasībām (debitori)

1.2.3.

Nākamo periodu izdevumi

1.2.4

Naudas līdzekļi

2.

Pasīvi

9 487 457

8 843 971

2.1.

Pašu kapitāls

7 349 642

6 666 570

2.1.1.

Iepriekšējo budžeta gadu izpildes rezultāts

2.1.2.

Budžeta gada izpildes rezultāts

30 334

29 286

129 520

61 230

10 878

17 904

374 910

357 433

6 666 570

6 488 675

683 072

177 895

2.2.

Kreditori

2.2.1.

Norēķini par aizņēmumiem

2 137 815

2.2.2.

Saistības par struktūrfondu projektiem

30 253

0

2.2.3.

Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

68 741

41 862

2.2.4.

Uzkrātās saistības

181 970

242 195

2.2.5.

Norēķini par par darba samaksu un ieturējumiem

23 569

116 589

2.2.6.

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

27 177

88 932

2.2.7.

Pārējās saistības

11 623

0

2.2.8.

Nākamo periodu ieņēmumi

127 339

16 102

1 667 143

2 177 401
1 671 721

latos

Iecavas novada
pašvaldības
nekustamā īpašuma
novērtējums

N.p.k.

Nekustamā
īpašuma veids

Bilances
vērtība
31.12.2009.

Bilances
vērtība
31.12.2008.

1

Zeme

967 047

964 386

2

Dzīvojamās ēkas

650 887

69 786

3

Nedzīvojamās ēkas

2 821 406

2 789 600

4

Inženierbūves

496 441

518 162

5

Transporta būves

2 066 225

2 321 564

6

Pārējais nekustamais īpašums

0

1 762

7

Nepabeigtās celtniecības
objektu izmaksas

339 628

239 325

8

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

602

315

10.lpp.
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9.lpp.

10.

Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem
latos

Budžeta izpilde
2008.gadā

Plāns

2009.gadā

2010.gadam

1.

Ieņēmumi

6 588 185

6 006 950

4 998 818

1.1.

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

3 294 282

2 543 907

2 734 963

1.1.1.

Nodokļu ieņēmumi

1.1.2.

Nenodokļu ieņēmumi

1.2.

3 266 485

2 521 267

2 722 466

27 797

22 640

12 497

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegta jiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi

227 332

226 901

221 057

1.2.1

Maksas pakalpojumi

220 035

225 348

221 057

1.2.2.

Citi pašu ieņēmumi

7 297

1 553

0

1.3.

Ārvalstu fnanšu palīdzība

9 769

11 305

19 848

1.4.

Transferti

3 056 802

3 224 837

2 022 950

1.4.1.

Valsts budžeta transferti

1 903 961

1 099 403

1 995 090

1.4.2.

Pašvaldību budžeta transferti

1 152 841

2 125 434

27 860

2.

Izdevumi

7 048 863

5 814 712

5 128 346

2.1.

Izdevumi pēc vadības funkcijām

7 048 863

5 815 349

5 128 346

2.1.1.

Vispārējie valdības dienesti

2.1.2.

Sabiedriskā kārtība un drošība

2.1.3.

Ekonomiskā darbība

2.1.4.

699 068

559 454

621 419

47 285

44 560

17 724

7 312

6 492

98 116

Vides aizsardzība

131 087

8 712

2 795

2.1.5.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

302 190

594 702

188 193

2.1.6.

Veselība

462 979

225 094

297 771

2.1.7.

Atpūta, kultūra un reliģija

689 339

325 853

325 428

2.1.8.

Izglītība

4 431 653

3 745 049

3 194 043

2.1.9.

Sociālā aizsardzība

277 950

305 433

382 857

2.2.

Izdevumi pēc izdevumu ekonomiskās
klasifkācijas

2.2.1.

Atalgojums

2.2.2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura
pabalsti un kompensācijas

2.2.3.

Komandējumi un dienesta braucieni

2.2.4.

7 048 863

5 815 349

5 128 346

3 293 515

2 759 034

2 121 281

888 233

710 230

546 624

41 604

31 334

38 183

Pakalpojumi

788 887

750 837

847 920

2.2.5.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs

468 891

399 749

372 462

2.2.6.

Grāmatas un žurnāli

17 743

5 993

5 050

2.2.7.

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

4 016

5 062

2 819

2.2.8.

Preces un pakalpojumi Eiropas Savienības
politiku instrumentu līdzfnansēto projektu
un (vai) pasākumu ietvaros

1 982

0

0

2.2.9.

Procentu maksājumi

75 568

88 298

96 027

2.2.10.

Subsīdijas un dotācijas

8 880

10 320

11 275

2.2.11.

Sociālie pabalsti

205 807

202 941

276 197

2.2.12.

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti

70 377

72 517

122 454

2.2.13.

Kapitālie izdevumi

1 183 360

779 034

688 054

11.
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latos

Budžeta izpilde
2008.gadā
1.

Ieņēmumi

1.1.

Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu
līdzekļu avotiem

Plāns

2009.gadā

2010.gadam

264894

110629

82496

264894

110629

82496

1.1.1.

Privatizācijas fonda līdzekļi

10701

579

0

1.1.2.

Dabas resursu nodoklis

1.1.3.

Autoceļu fonda līdzekļi

11669

12574

12500

242158

97231

69976

1.1.4.

Pārējie ieņēmumi

366

245

20

2.

Izdevumi

249113

141976

89854

2.1.

Izdevumi pa speciālā budžeta veidiem

136658

141976

89854

2.1.1.

No privatizācijas fonda līdzekļiem

2.1.2.

No dabas resursu nodokļa līdzekļiem

2.1.3.

No autoceļu fonda līdzekļiem

2.1.4.

No pārējiem ieņēmumiem

2.2.

Izdevumi pēc valdības funkcijām

2.2.1.

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

2.2.2.

Ekonomiskā darbība

2.2.3.

Vides aizsardzība

2.2.4.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

2.3.

Izdevumi pēc izdevumu ekonomiskās kla
sifkācijas

2.3.1.

Pakalpojumu apmaksa

2.3.2.

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

2.3.3.

Kapitālie izdevumi

0

14649

834

11295

1065

18804

125359

125359

69976

4

903

249113

-

141976

240
89854

4

3943

240

237814

125359

69976

11295

940

18804

0

11734

834

249113

141976

237818

89854

130117

89520

0

125

334

11295

11734

0

latos

Budžeta izpilde
2008.gadā
1.

Plāns

2009.gadā

2010.gadam

Ieņēmumi

2513

3351

500

1.1.

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

2513

3351

500

1.1.1.

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskām personām

2080

2981

500

1.1.2.

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
fziskām personām

433

369

0

1.1.3.

Nenodokļu ieņēmumi

0

1

0

2.

Izdevumi

1483

4356

862

2.1.

Izdevumi pēc valdības funkcijām

1483

4356

862

2.1.1.

Vispārējie valdības dienesti

0

3

21

2.1.2.

Vides aizsardzība

0

0

0

2.1.3.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

0

0

0

2.1.4.

Brīvais laiks,sports, kultūra,reliģija

0

0

0

2.1.5.

Izglītība

1483

2258

841

2.1.6.

Sociālā aizsardzība

0

2095

0

2.2.

Izdevumi pēc izdevumu ekonomiskās kla
sifkācijas

1483

4356

862

2.2.1

Komandējumi un dienesta braucieni

0

442

2.2.2.

Pakalpojumu apmaksa

831

1245

562

2.2.3.

Materiāli, energoresursi un inventārs vērtībā
līdz Ls 50

219

504

300

2.2.4.

Grāmatu un žurnālu iegāde

0

0

0

2.2.5.

Sociālie pabalsti

0

2095

0

2.2.6.

Kapitālie izdevumi

433

70

0

-

Pārskats par
speciālā budžeta
ieņēmumiem
un izdevumiem

Pārskats par
ziedojumu un
dāvinājumu
ieņēmumiem
un izdevumiem
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Ziņas lauksaimniekiem

Par dīzeļdegvielas izmantošanu
A: Stepans Drozdovs

Novada lauksaimniecības
organizators

Vēlreiz informēju
lauksaimniekus par
dīzeļdegvielas izmantošanu
lauksaimniecības
produkcijas ražošanai,
lauksaimniecības zemes
apstrādei.
Šā gada 1. jūlijā stāsies spēkā
grozījumi likumā «Par akcīzes
nodokli», ar kuriem tiek mainīta
akcīzes nodokļa piemērošana dīzeļdegvielai. No akcīzes nodokļa
tiks atbrīvota dīzeļdegviela, ja to
izmanto lauksaimniecîbas produkcijas ražotājs, kas veic saimniecisko darbību, ir reģistrējies
kā nodokļu maksātājs un par
lauksaimniecībā izmantojamās
zemes apstrādi saņem vienoto
platību maksājumu.
Lauksaimniecības produkcijas ražotāji lauksaimniecības zemes apstrādei degvielu varēs
iegādāties bez akcīzes nodokļa,
līdz ar to Valsts ieņēmumu dienests (VID) turpmâk atmaksu
neveiks, bet atbrīvojumu piemērošanu par zemnieku iegādāto
degvielu administrēs Lauku atbalsta dienests (LAD).
Lai lauksaimniecības produkcijas ražotājs varētu iegādāties degvielu, kas atbrîvota no ak-

cīzes nodokļa, atbilstoði Ministra
kabineta noteikumiem Nr. 444.
prasībām, katru gadu no 1. maija
līdz 1. jūnijam jāiesniedz iesniegums LAD. LAD aprēķina un pieņem lēmumu par katram lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto degvielas daudzumu (litros) katram saimnieciskajam gadam. Iegādājoties
degvielu, lauksaimniecības produkcijas ražotājam jāuzrāda LAD
lēmuma kopija, personu apliecinošs dokuments un pilnvarojums, ja lauksaimniecîbas produkcijas ražotājs ir juridiska persona.
Lai saņemtu atbrīvojumu no
akcīzes nodokļa degvielas iegādei
2010./2011. saimnieciskajā
gadā, lauksaimniecības produkcijas ražotajam iesniegums LAD
jāiesniedz līdz 2010. gada 5. jūlijam. Savukārt līdz šā gada
30. jūnijam ir spēkā līdzšinējā
akcīzes nodokļa sistēma. Tāpēc
par degvielu, kura iegādāta līdz
2010. gada 30. jūnijam un par
kuru norēķini veikti līdz 2010.
gada 15. jūlijam, un pieprasījums par nodokļa atmaksu
iesniegts VID līdz 2010. gada
15. jūlijam, akcīzes nodoklis tiks
atmaksāts atbilstoši pašlaik spēkā esošajai kārtībai.
Lîdz 5. jūlijam lauksaimnieku
izvēlei būs četri varianti, kā
noformēt iesniegumu LAD.
Pirmais variants. Katrs pats

varēs aizbraukt uz LAD Jelgavā,
Dobeles ielā 41a, un iesniegt personīgi.
Otrais variants. Var iesniegt
LAD elektroniski.
Trešais variants. Aizpildītu
iesniegumu var nosūtīt vēstulē
LAD (Jelgava, Dobeles iela 41a).
Ceturtais variants. Iesnieguma veidlapu varēs saņemt Domes kancelejā, aizpildīt to, pie-

12.

reģistrēties sarakstā un iesniegumu atstāt kancelejā.
Pirmdien, 5. jūlijā, no pulksten 8.00 lîdz 12.00. pieņemšu
apmeklētājus, atbildēšu uz
jautājumiem un pēcpusdienā
visus pieteiktos un aizpildītos
iesniegumus aizvedīšu uz Jelgavu.
Lauksaimnieku ziņā ir, kuru
variantu labāk izvēlēties. IZ

Pēc publicētā : : :
11. jūnija laikrakstā «Iecavas
Ziņas» publicētais Iecavas novada Domes deputātes Astrīdas Vītolas raksts «Iecavas novads, vienīgais Latvijā, neizmanto iespēju
ietaupīt pašvaldības budžeta līdzekļus» ir nekorekts un maldinošs.
No visiem Latvijas novadiem
tikai 64 novadiem ir piedāvāts
šis ES finansējums. Un ne visi
novadi, zināmu iemeslu dēļ, to ir
pieņēmuši. Ir meklēti citi risinājumi. Un Iecavas novads ir
viens no tiem.
Pretruna piedāvātajam variantam ir tā, ka, saņemot atalgojumu no SIA «Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra» (LLKC), šis darbinieks ir nevis Iecavas pašvaldības darbinieks, bet gan LLKC un pilda tā
pasūtījumus un norādījumus.
Šādā situācijā pašvaldība nevar
un nedrīkst slēgt patapinājuma
līgumu ar citu iestādi, lai šim
speciālistam piešķirtu degvielu
transportam vai aprīkojumu
darbam (kabinets, telefons, dators u. c.). Arī Zemkopības mi-

nistrija un Pašvaldību lietu ministrija šos jautājumus nav atrisinājusi.
Pirms vairākiem gadiem
Zemkopības ministrija caur
LLKC novirzīja uz pašvaldībām
finansējumu lauku speciālistu
algošanai, un tad arī darbam tika iedalīts dators un printeris.
Viss bija juridiski pareizi un
likumīgi. Pašreizējā situācijā
LLKC ES finansējumu patur sev,
bet viss pārējais jānodrošina
pašvaldībai. Kāpēc? Kāds te ir
ietaupījums?
Līdz šim esmu nodrošinājis
novada lauksaimniekus ar informāciju un neskaidros jautājumos sniedzis iespējamo palīdzību. No LLKC vadītāja Mārtiņa Cimermaņa esmu saņēmis atzinīgus vārdus par savu darbu un
arī Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu.
A. Vītola nav ar mani ne runājusi, ne uzklausījusi, ne kā citādi iztaujājusi, tāpēc brīnos par
viņas kompetenci, manu darbu
vērtējot.
Stepans Drozdovs

Latvijas un Irākas sievietes politikā
A: Agita Hauka

2. jūnijā ASV vēstniecībā
Rīgā Latvijas Ārlietu
ministrijas (ĀM) Āzijas,
Āfrikas un Okeānijas
nodaļas projektā video
saruna Latvijas Irākas
sieviete politikā piedalījās
Beāta Mīlgrāve, Astrīda
Vītola un Agita Hauka.
Atgādināšu, ka 2008. gadā
pie mums Iecavā viesojās Irākas
sievietes un mēs iepazīstinājām
ar to, kā dzīvo Latvijā. Viešņas
saprata, ka Irākas tautai vēl tāls
ceļš ejams uz demokrātisku valsti.
Tāpēc bija interesanti satikties ar citām Irākas sievietēm un

dzirdēt, vai viņas turpina savu
demokrātijas attīstības ceļu vai
jau pagurušas zem ticības spiediena.
Sarunā piedalījās ĀM pārstāves Judīte Dobele un Linda Krūmiņa, «Jaunā laika» jauniešu nodaļas pārstāve Kristīne Laure un
piecas sievietes no Kirkūkas pilsētas pašpārvaldes Irākas ziemeļos.
Galvenie jautājumi bija par
sievietes iekļaušanos politiskajās aktivitātēs. Irākā, sievietei uzsākot mācības, jau ir notikusi izvēle - viņa kļūst politiski aktīva.
Sieviete var strādāt par skolotāju, un viņas apzinās, cik lielu
ieguldījumu var dot, audzinot
jaunatni pēc demokrātijas principiem.
Irākā joprojām ir 25% analfabētu - lielākā daļa sieviešu. Mūsu

sarunu biedrēm bija koledžas un
augstākā izglītība, trīs bija deputātes un divas sabiedrisko organizāciju pārstāves. Kā jau video sarunā ar otru pasaules malu, viss notika ar pauzēm, un bija
laiks padomāt par atbildēm.
Irākas sievietes savā starpā
aktīvi diskutēja par katru jautājumu, un man bija interesanti
viņas vērot; salīdzinot - mēs
esam apbrīnojami mierīgas un
ieturētas.
Irākā sievietes savu politisko
karjeru sāk, darbojoties sabiedriskajā lauciņā, jo tur daudz ilgāk un pacietīgāk jāpierāda sava
pārliecība un uzdrīkstēšanas.
Irākietes uzsvēra, ka Irāka ir
stipri apsteigusi kaimiņu valstis
demokrātijas attīstībā un viņām
palīdz piedalīties valsts politikas
veidošanā 25% kvota - sieviete

politikā.
Video sarunas dalībnieces
priecājās, ka pašlaik Irākā sievietes ministres ir vairāk nekā
Latvijā. Ir organizācijas, kuras
aizstāv mazākumtautības, citas
organizācijas aizstāv sieviešu
tiesības, tā ka sabiedriskā aktivitāte ir iešūpota un diezin vai to
kāds vairs apturēs.
Vislielākais drauds ir drošība
uz ielas. Tāpēc mūsu saruna ilga
līdz pulksten 19.30, jo arī Irākā
sāka satumst un sievietēm no
ASV kara bāzes, kur notika saruna, bija jānokļūst mājās.
Es kārtējo reizi pārliecinājos cik labi, ka esmu piedzimusi šeit
un tagad! Mēs esam lielu soli
priekšā Irākas demokrātijas
iespējām, bet arī mums ir vēl ļoti
daudz darāmā demokrātijas attīstībai Latvijā. IZ
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Darbs, maize, mīlestība
A: Anna Taurene
F: Velta Stankeviča

Izbaudot rīta spirgtumu, ceļotmīļotāji - dažādu paaudžu cilvēki - pulcējās Ozolu ielā, lai dotos baudīt Zemgales krāšņo dabu
un talantīgu cilvēku roku darinājumus, kā arī saklausīt cilvēku
sirdsdomas, kas dod spēku
mums šodien.
Mūsu pirmā pieturvieta bija
Dobeles izcilā selekcionāra
P. Upīša ceriņu dārzs un piemiņas muzejs, kur mūs sagaidīja
dažādu gleznotāju atainotie ceriņi un pats P. Upītis U. Zemzara
gleznā pie divmetru lilijām. Cilvēks un viņa roku, sirds un prāta
darbs gaidīja mūs dārzā. Vispirms - Dobeles meitenēm veltītie
baltie ceriņi. Tālāk gaistošais
sapnis - daudzkrāsu ceriņi. Aktierim un režisoram O. DunkeBaznīca ir ievērojama ar dzidram veltītie ceriņi Uzcītīgais
ro zvanu, kuru dāvinājis K. UlDunkers, jo viņš esot savā dārzā
manis. Bērzes pamatskolā, ko
sekojis visiem P. Upīša sīksīka1. jūlijā slēgs, apskatījām K. Uljiem norādījumiem. Savdabīgais
maņa piemiņas muzeju. Šajā
krūms I. Ziedonis. Dzejnieks seskolā viņš mācījies no 1886. līdz
nāk katru gadu apraudzījis savu
1890. gadam. Mūs visus uzrunāceriņu krūmu. Priecājāmies, ka
ja K. Ulmaņa atziņa: «Ja taviem
dārzā ir arī Vitālais Sebris. Šādu
vārdiem neseko arī darbi, tad vikrūmu pats aktieris ir vēlējies pie
sa runāšana arī varēja izpalikt.»
savas kapa kopiņas Meža kapos.
Mūsu
valsts vīriem un sievām deCeriņu dārza platība ir četri
rētu
par
to padomāt.
hektāri. Pēc P. Upīša nāves LatviBērze kādreiz bijis liels centrs
jas Valsts Augļkopības institūta
ar savu vidusskolu (256 skolēni),
zinātniskie līdzstrādnieki saglabet 2010. gadā tur mācījās tikai
bā ceriņu genofondu, bet ar se26 skolēni. Pašlaik ir 320 iedzīvolekciju vairs nenodarbojas.
Saelpojušies ceriņu smaržu, tāju, ir bibliotēka, baznīca, dzirdevāmies uz Baltic Candle LTD navas. Bērzē apmeklējām «Lejfirmas veikalu iegādāties dažādu nieku» daiļdārzu, kur ierīkots pat
formu un smaržu sveces, kas vē- savs neliels dzērveņu purviņš,
lāk mums atgādinās par skaista- aug vīnogulāji un dažādas zemejām stundām ceriņu un kastaņu nes, avenes. Pats saimnieks ir
uzbūris mūsdienīgu Lutausi,
pilsētā Dobelē.
No viena brīnuma otrā - tā Sprīdīti un gulbīti, kas ved uz laimēs ceļojām tālāk uz A. Štelma- mīgo zemi.
Beidzot esam K. Ulmaņa
hera daiļdārzu, kur zaļa zālīte,
dzimtas
mājās «Pikšās». Lai arī
eglītes, priedītes, kadiķi, Korejas
saulīte
rāda,
ka ciemiņu laiks
baltegle un citi koki un krūmi,
drīz
būs
beidzies,
plašajā pagalklusums un liela darba labestīmā
ir
daudz
ļaužu,
kas apskata
gais starojums.
gan
G.
Ulmaņa
krāsām
bagātās
Ceļā uz Bērzi godasardzē stāv
dzeltenie rapšu lauki un zaļie la- gleznas, gan senos darba rīkus.
mājā, mūs sveic senā pūra
bības tīrumi. Mūsu mērķis bija Ieejot
īti! un gide, kas atgādina K. Uld
i
lāde
a
apmeklēt Bērzes kapsētu, nolikt
ni g maņa novēlējumu, ka katram cilziedus K. Ulmaņa vecākiem,
Laip
audžumātei un apskatīt arī citus vēkam, lai kur viņš atrastos, ir jāmīl sava tēvu zeme un savi veUlmaņu dzimtas kapus.

cāki, jo nekā cita dārgāka nav.
Mūs uzrunā sienassega, uz kuras rakstīts: « Darbs, maize, mīlestība.» Šie vārdi no rīta un vakarā ir sveikuši māju iemītniekus. Noklausoties gides stāstījumu par K. Ulmaņa dzīves un darba gaitām, katram ir jāpadomā,
ko mēs šai dienā esam ieguvuši,
ko atcerēsimies, ko pārdomāsim.
Un visu vēl papildina mazā Lindiņa ar O. Vācieša dzejoli «Tu esi»
un kopīgi nodziedātā «Nevis slinkojot un pūstot». Asaras mirdz
daudzu acīs; tās izsaka mūsu
pārdzīvojumus - prieku, gandarījumu, bēdas dzīvotgribu. K. Ulmanis ir teicis: «Mēs esam šīs zemes bērni.» Tāpēc mīlēsim, strādāsim, dāvāsim prieku citiem un
saņemsim to atpakaļ.

A: Laima Vēberga

Vissirsnīgākie pateicības vārdi
skolotājai Annai Taurenei par
brauciena atspoguļojumu.
Paldies tiem
13 jaunpienācējiem, kuri tik
lieliski iekļāvās mūsu
pastāvīgo braucēju rindās.
Paldies par jūsu atsaucību un
saliedētību visas dienas
garumā! Jūsu smaidi,
dzirkstošais humors ir pozitīvs
uzlādējums kādam laikam.
Esiet tik jauki arī turpmākajos
braucienos! Tā ir neticama
veiksme, ka varam sadarboties
ar tādu šoferi kā Slaviks, mūsu
visu skatījumā - vislabāko!
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Līgo arī cittautieši
Vasaras saulgriežu laiks strauji tuvojas - klausāmies Jāņu dziesmas, mācāmies deju soļus
un iegādājamies Līgo svētku atribūtiku. Latvieši sāk rosīties. Bet svētku gaidās ir arī citu
tautu pārstāvji, kuri dzīvo Iecavā.
Maikes Druviņas (attēlā pa labi kopā ar dēlu
Dominiku) dzimtā zeme ir Vācija, bet jau 12
gadus viņa dzīvo Iecavā, kur ar vīru Egilu ir
izveidojuši savu saimniecību un audzina
bērnus. Maike atzīst, ka Vācijā vasaras
saulgrieži netiekot atzīmēti, bet šeit Līgo
svētkus parasti svinot mierīgi, īpaši
neieplānojot, kur un kā svinēs, taču ar
latviešu ēdieniem un tradīcijām. Īpaši atmiņā
palikusi līgošana pirms pāris gadiem, kad
svētki svinēti pie diviem Jāņiem. Maike
labprāt pie televizora ekrāna bauda Jāņu
koncertus, bet ar dziedāšanu vairāk aizraujas
meita Emīlija, kura jau trīs gadus aktīvi

darbojas folkloras kopā
«Tarkšķi» (otrā attēlā no labās
puses). Kopumā Maike atzīst
un labprāt pieņem arī citus
latviešu svētkus.

F: no Druviņu ģimenes albuma

Prabhats Agrawals (attēlā blakus), kurš Latvijā dzīvo deviņus
gadus, tostarp četrus Iecavā, ir SIA «Pranit Exim»,
daiļamatniecības izstrādājumu uzņēmuma, direktors.
Prabhats ir indietis, un Jāņu svētki viņam šķiet kaut kas īpašs,
jauns, iepriekš neredzēts, jo «mums nav laika maiņas - manā
zemē nav tādas īsākās nakts un garākās dienas».
Atšķirībā no Maikes, Prabhats Jāņus svin skaļi - tiek dziedātas
dziesmas, dejotas dažādas dejas, un galdā līdzās indiešu ēdieniem
tiek likti arī latviešiem raksturīgais Jāņu siers un alus.
Kā Prabhats atzīst, te alus ir garšīgāks nekā cituviet.
Šie svētki indietim ir nozīmīgi, jo viņa sieva ir Līga. Parasti svētki
tiek svinēti kopā gan ar ģimeni, gan ar draugiem.
Un interesanti, ka katru gadu šajā laikā labprāt arī skatās
latviešu filmu «Limuzīns Jāņu nakts krāsā».

Iecavas mūzikas skolas pedagoģe, vāciete
Kristīne Circene Iecavā dzīvo jau teju 17 gadus.
Viņa labprāt svin Līgo svētkus un uzskata, ka
«svētki ir vērtība, kas cilvēkam ir vajadzīga». Nu
jau septiņus gadus līgošana notiekot pie
draugiem tepat Iecavā, un Kristīne atzīst, ka tie
ir vissirsnīgākie svētki. Jāņu vakarā tiek vārīts
siers un cepts uz ugunskura (attēlā pa kreisi),
galdā tiek likti pīrādziņi, cepta gaļa.
Kristīne piekrīt, ka Jāņu svinēšanai piemīt īpaša
maģija, kad diena ir visgarākā, bet nakts
visīsākā. Svētkus svinot, netiekot veltīta īpaša
uzmanība ticējumiem vai paražām, bet spilgti
atmiņā palikusi Līgo svētku reize, kad svinēt arī
drauga 50 gadu jubileja un sarīkots kailo vīriešu
skrējiens, protams, joku līmenī.
Kristīne atzīst, ka ļoti tautiskus Jāņus nekad
nav piedzīvojusi, taču ar prieku atminas, ka,
saulīti sagaidot, visu vakaru spēlēts badmintons.
Reiz Līgo vainadziņu Kristīne saglabājusi un pēc
tam Ziemassvētkos «ar vainaga nolējumu gājusi
vannā». Vislabākie Jāņi ir tie, kas pavadīti
nelielā pulciņā ar draugiem un ģimeni, saka
Kristīne. Viņa atzīst arī tādus svētkus, kuri
citiem nešķiet īpaši pieņemami, piemēram,
Helovīni un Valentīndiena.

A: F: Annija Jakovļeva

Kopā ar dēlu Matīsu.

F: no Kristīnes Circenes albuma
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«Kveriņos» notiks Jāņu mācības
A: Zane Zakarīte
F: no «Iecavas Ziņu» arhīva

Jāņi ir seni vasaras
saulgriežu svētki, ko
latvieši svētī, visu nakti
pavadot ar jautrām
dziesmām un dejām.
Cilvēki, sagaidot šo
burvestībām pilno nakti,
iegriežas lielveikalos,
pilnībā aizmirstot
latviskās tradīcijas - siera
siešanu, pīrāgu cepšanu,
alus brūvēšanu, mājas un
sētas rotāšanu, vainagu
pīšanu, ugunskura
kuršanu, pūdeli utt.
Lai saglabātu Latvijas tautas kultūrvēsturisko mantojumu, nereģistrēta Iecavas novada iedzīvotāju grupa ir iecerējusi 20. jūnijā Iecavas novada
«Kveriņos» rīkot «Ielīgošanu Jāņu mācības». Šis pasākums
sniegs iespēju iedzīvotājiem
iegūt vai papildināt savas zināšanas ielīgošanas tradīcijās, satikt tuvākus un tālākus kaimiņus, saturīgi pavadīt brīvo laiku un atdzīvināt sevī senlatviešu patriotiskās jūtas.
No plkst. 13.00 līdz 15.00 ikviens interesents būs laipni gaidīts radošajās darbnīcās, lai apgūtu siera siešanu, mājas un sētas rotāšanu, pīrāgu cepšanu
un dzērienu gatavošanu. Radošajās darbnīcās tiks atspoguļots
senlatviešu rituāls, gatavojoties
vasaras saulgriežu svinībām.
No plkst. 15.00 sāksies dejas, dziesmas un rotaļas. Tradīcijām un paražām pilno vakaru
vadīs folklorists Ernests Spīčs

kopā ar folkloras kopu «Tarkšķi».
Pasākuma dalībnieki varēs iepazīt un arī paši izmēģināt maģiskās nakts rituālus.
2009. gadā šāds pasākums
notika ar Barona muzeja un Iecavas novada Domes atbalstu. Lūk,
atsauksme mājaslapā
www.tarkski.lv: «Labākās Jāņu
mācības manā mūžā. Cepām un
ēdām brīnumgardus pīrāgus, vārījām un garšojām klimpas ar rabarberiem, sējām Jāņu sieru,
dziedājām līdz bezspēkam, dancojām un gājām rotaļās… Dzē-

Apsveikums
adresātu nesasniedza
Godājamā Iecavas novada
Dome!
Vai nebūtu iespēja Dzimtmisas
pamatskolai iedalīt vēl vienu
štata vietu pasta sūtījumu
izņemšanas no pasta kastītes
skolā un nodošanai adresātam
skolā? Esmu nelaimīga, ka
manis savlaicīgi sūtītais
apsveikums absolventiem un
vecākiem svētkos nogulēja
neizņemts pasta kastītē, kurā

jau bija tik daudz neizņemtu
sūtījumu, ka pastnieks tikai ar
mokām atrada vietu manējam.
No Iecavas tas izsūtīts 09.06,
nogādāts 10.06.,
netika saņemts 11.06.
Vēlu vislabāko absolventiem un
viņu vecākiem! Jaunieši, lai
jums drosmīgi nākotnes sapņi!
Veiksmi un neatlaidību to
īstenošanā!
Laima Leite

rām medalu un baidījām lietu…
Gudri spriedām par šo un to kopā ar Ilgu Reiznieci. Pinām visvisādus vainagus. Nekas tik labs
vēl nebija piedzīvots. Zinu cilvē-

Lietuvas Latvijas
pārrobežu
projekta
«Zemgales
tradīcijas»
ietvaros

24. jūlijā
Iecavas parkā
notiks

ZIEDU
SVĒTKI.

kus, kas iedvesmoti ĪSTU JĀŅU
piedzīvošanai.»
2010. gadā pasākums notiks
ar Barona muzeja un Hipotēku
un zemes bankas atbalstu.

Pateicība
Sakām lielu paldies
pašvaldības kārtībniecei
Lūcijai Muceniecei un viņas
vadītajiem strādniekiem par
to, ka visos gadalaikos
saņemam palīdzību
autoostas apkārtnes
sakārtošanā. Esam priecīgi,
ka mums ir tāds cilvēks,
kurš prot organizēt darbus
un motivēt strādniekus
padarīt daudz lietas labā,
lai Iecava būtu aizvien
sakoptāka.
SIA «Pocula»

Aizsaulē aizgājuši
Velta Zīverte (29.02.1928. - 10.06.2010.)
Zelma Lencberga (09.04.1915. - 11.06.2010.)
Hermīna Kleinberga (11.05.1920. - 11.06.2010.)
Zigrīda Krastiņa (26.08.1924. - 14.06.2010.)
Ādolfs Luba (08.03.1937. - 15.06.2010.)

2010. gada 18. jūnijā

16.

Kultūras namā

IZ
zāģmateriālus, brusas, dēļus,
latas, ēvelētus un spundētus
dēļus, nomaļu malku.
Tel. 26138299.

17. jūnijā pl. 20.00
Kinopunkta akcijas filma
«Vikija, Kristīna, Barselona»
Ieejas maksa - 1 santīms.

Bezmaksas piegāde skaidu briketes, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tel. 26112140.

teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas;
mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Lēti pārdod zemi (1600 m²)
mājas celtniecībai Audrupos
(5 km no Iecavas centra).
Tel. 27013220.

Dažādi : : :
Visu veidu veļasmašīnu un
trauku mazgājamo mašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.
26. jūnijā tiek organizēta
vienas dienas ekskursija
uz Pjuhticas klosteri Igaunijā.
Tel. 63942049; 26749190.
Trimmera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.

PĀRDOD
visu veidu MALKU.
Tālr. 29810487.

PAKALPOJUMI
O visu veidu

zemes apstrāde;
O teritoriju appļaušana;
O zemes sagatavošana

zāliena izveidošanai;
O frēzēšana;
O planēšana
ar buldozeru.

Senās mūzikas festivāla
ietvaros
10. jūlijā pl. 16.00
labdarības koncertā
muzicēs
LATVIJAS RADIO KORIS
diriģenta
Sigvarda Kļavas vadībā.
Ieeja - par ziedojumiem
interaktīvo ierīču iegādei
Iecavas internātpamatskolas
bērnu rotaļu laukumam.

Estrādē
23. jūnijā plkst. 23:00

LĪGO BALLI
spēlēs Alma & Juris.
Ieeja - bez maksas.

IZLAIDUMI
Iecavas vidusskolā
19. jūnijā
plkst. 15.00 12.a, 12.c klase
plkst. 18.00 12.b, 12.d klase

Tālr. 29555118.
Pērk, demontē, griež, izved
krāsainā un melnā
metāla konstrukcijas
(angāri, l/s un kravas
tehnika u. c.);
attīra
teritoriju.
Tālr.
26200989.

Betona bruģa ražotne Dobelē
pārdod bruģi.
Dažādu krāsu un formu
izvēle. Iespējama piegāde.
Cena ražotnē
no 2,60 Ls/m² (bez PVN).
Mob. 28809966, 28645305.
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Romas katoļu
KAPU SVĒTKI
Iecavas apkārtnē
19.jūnijā pl.14 (ar svēto misi)
Lejzemnieku kapos;
3.jūlijā pl.14 (ar svēto misi)
Sila kapos;
10.jūlijā pl.14
Baložu kapos;
17.jūlijā pl.14 (ar svēto misi)
Jaundedžu kapos.

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli
- Kūdra
- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578
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