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Tehniskie palīglīdzekļi kļūs pieejamāki
Viens no
dārgākajiem
un tehniski
sarežģītākajiem Sociālā
dienesta
jaunieguvumiem ir
kāpņu
pacēlājs,
ar kura
palīdzību
ratiņkrēslā
sēdošam
klientam
kāpnes vairs
nav šķērslis
arī vietās, kur
nav pieejams
lifts. Mobilās
aprūpes
grupas šoferis
Juris Zellis un
aprūpētāja
Valija Vidrina
demonstrē,
kā pacēlājs
neatlaidīgi
rāpjas augšup
pa kāpnēm.

A: F: Anta Kļaveniece

Iecavas novada Sociālā dienesta svaigi izremontētajā noliktavas telpā drīzu pielietojumu
gaida dažādi tehniskie palīglīdzekļi: kruķi, ratiņkrēsli, staigāšanas rāmji, kāpņu pacēlājs un
dažādi citi. Tie iegādāti Eiropas
Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta «Alternatīvās
aprūpes pakalpojumu attīstība
Iecavas novadā» ietvaros un, cerams, būs atbalsts pensijas vecuma personām un personām ar
funkcionāliem traucējumiem, kā
arī šo personu tuviniekiem.
Tas nozīmē, ka, īstenojot projektu, tiks uzlabota esošo alternatīvās aprūpes pakalpojumu
kvalitāte, kā arī sekmēta jauna
pakalpojuma attīstība projekta
mērķa grupai.
Jau oktobrī projekta ietvaros
uzņēmums SIA «Atlas-siltināšana» veica renovācijas darbus vienā no Sociālā dienesta telpām,
kur īslaicīgi uzglabās tehniskos
palīglīdzekļus. Iepirkuma procedūrā noskaidrots tehnisko palīglīdzekļu piegādātājs, un saskaņā
ar noslēgto līgumu SIA «Kantoris
4» Sociālā dienesta rīcībā ir jau
nodevis 21 dažāda platuma ratiņkrēslu, četrus personiskās hi-

giēnas palīglīdzekļus, astoņus
salokāmus staigāšanas rāmjus,
deviņus pārvietošanās galdus,
kustīgu staigāšanas rāmi, padušu un elkoņu kruķus, kruķus

bērniem un kāpņu pacēlāju.
Drīzumā vēl gaidāma rollatoru
un pretizgulējumu matraču piegāde.
2.lpp.

18.02.2011.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Noskaidro
olimpiāžu
laureātus

2.

3.
Aicina
pedagogus
pieteikties uz
stipendiju
saņemšanu

Pievērsies
6.
vēsturei un
saņem balvas!
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2011. gada februārī ir
39,42 Ls/MWh (bez PVN).

Dome apstiprina pašvaldības darbības pamatu 2011. gadam
A: Beata Logina

Ārkārtas sēdē 15. februārī
Dome vienbalsīgi
apstiprināja saistošos
noteikumus Nr. 4
«Par Iecavas novada
budžetu 2011. gadam».
Finanšu komitejas deputāti
divās sēdēs izskatīja Finanšu nodaļas sagatavoto Iecavas novada
pašvaldības budžeta projektu
2011. gadam, kas tika sagata-

vots, pamatojoties uz Domē saņemtajiem pašvaldības budžeta
iestāžu un struktūrvienību vadītāju, pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu budžeta līdzekļu pieprasījumiem, biedrību
un fizisko personu iesniegumiem par pašvaldības budžeta
līdzekļu piešķiršanu.
Dome, atklāti balsojot, ar 14
balsīm «par» (sēdē nepiedalījās
tikai viens deputāts - A. Grundmanis) nolēma apstiprināt Finanšu komitejas akceptēto budžeta projektu.

Kā uzsvēra Finanšu nodaļas
vadītaja Indra Latviete, nevar
viennozīmīgi salīdzināt pašvaldības 2010. gada budžeta izpildi
un 2011. gadam plānotos skaitļus, jo šī gada budžeta projektā
iekļauts finansējums pedagogu
atalgojumam un internātskolu
uzturēšanai tikai astoņiem mēnešiem - no janvāra līdz augustam. Taču, kā jau ierasts, vislielākie izdevumi pašvaldības
pamatbudžetā ir plānoti tieši izglītības jomai, jo tā joprojām ir
viena no Iecavas novada priori-

tātēm. Pilnu informāciju par apstiprināto pašvaldības budžetu
varēs skatīt interneta mājaslapā
www.iecava.lv, bet ieskatu paskaidrojuma rakstā par pieņemto budžetu lasiet 4. un 5. lappusē.
Saistībā ar nestabilo finanšu
situāciju valstī un nepieciešamību konsolidēt finanšu līdzekļus,
Dome arī pieņēma lēmumu par
pašvaldības izdevumu ierobežošanu. Par to lasiet 3. lappusē.
4.lpp.
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Tehniskie palīglīdzekļi
kļūs pieejamāki
1.lpp.

A: F: Laimrota Jaunzeme

Vairāk foto - www.iecava.lv

Metenis sola saltas dienas, sola visus sasaldēt...
Iecavnieki no bargā sala nenobijās un svētdien, 13. februārī, kuplā
pulkā bija sanākuši pavadīt Meteni. Priekšpusdienā pulcējāmies
kultūras namā, kur iepazinām Meteņu tradīcijas, klausījāmies
skanīgās dziesmās un gājām rotaļās, lai nākamā gada raža būtu
bagātīga. Paralēli visām šīm atraktīvajām izdarībām katrs varēja
izgreznot sveces, ko dāvināt saviem mīļajiem Bučiņsvētkos. Pēc tam
jautrā un skaļā gājienā devāmies uz Divkalniņu, kur mūs jau gaidīja
silta tēja un garšīga putra. Aukstumu nemanījām, jo rosība bija neaprakstāma: rotaļas, sacensības, šļūkšana pa kalniņu, lielīšanās,
putras ēšana un tējas dzeršana. IZ

«Mājās garlaicīgi mums,
ejiet bibliotēkā lasīt»*
A: Janīna Lapkovska

bibliotēkas vadītāja

Iecavas vidusskolas «Bērnu
žūrijas» 103 skolēni
ir beiguši lasīt, novērtējuši
izlasītās grāmatas un
ar pilnām tiesībām var
saukties par ekspertiem.
Jau trešo gadu bibliotēka
piedalās Valsts Kultūrkapitāla
fonda Lasīšanas veicināšanas
projektā «Bērnu žūrija».
Tā kā finansiālā situācija
valstī nebija uzlabojusies un bija
skārusi arī Kultūrkapitāla fondu, programmai netika piešķirts
finansējums. Tāpēc grāmatas
iegādājāmies paši par pašvaldības līdzekļiem. Lasāmvielas
daudzums nebija pietiekams, to
sevišķi izjuta vecāko klašu lasītāji.
Prieks ir par visiem lasītājiem, bet īpašs - par pirmklasniekiem, kuri, tikko iemācījušies lasīt, nenobijās un veiksmīgi īsā
laikā izlasīja sešas grāmatas, kā
arī aizpildīja anketas. Paldies viņu vecākiem un vecvecākiem,
kuri, pie rociņas turēdami un
iedrošinādami, atveda savus lolojumus uz pirmo tikšanos ar

bibliotēku un pacietīgi kopā lasīja grāmatas. Paldies par atbalstu arī audzinātājām: Elgai
Veipai, Anitai Lauciņai un Sanitai Ūdrei.«Bērnu žūrijas» dalībnieki saņēma stimulējošas balviņas - košļājamās gumijas.
Vienlaikus ar lasīšanu LNB
izsludināja divus konkursus
«Bērnu žūrijas» dalībniekiem uzrakstīt asprātīgāko, lakoniskāko
teicienu un iesūtīt savas idejas
grāmatzīmju noformēšanai. Arī
šajos konkursos mūsu lasītāji
aktīvi piedalījās.
Ir noslēdzies grūts, darbietilpīgs, bet skaists darba cēliens.
Mums - bibliotekāriem, ekspertiem, konsultantiem, audzinātājām, vecākiem - visiem kopā izdevās nokļūt līdz finišam. Īpašs
paldies 1.-4. klašu audzinātājām, latviešu valodas skolotājām
par atbalstu; pašvaldībai par piešķirtajām finansēm, skolas avīzītes un «Iecavas Ziņu» veidotājiem par «Bērnu žūrijas» darba
norises publicēšanu laikrakstos
un novada mājas lapā. «Esam
gatavi piedalīties arī nākamajā
mācību gadā!» tā mūsu lasītāji.
* - 3.a klases ekspertes Elīnas
Loginas sauklis izteicienu konkursam

Tehniskos palīglīdzekļus Sociālais dienests izsniegs, ņemot
vērā ārstējošā ārsta ieteikumu,
kā arī noslēdzot līgumu ar klientu par palīgierīces iznomāšanu.
To, ka pēdējā laikā arvien biežāks ir pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem - ierīcēm,
kuras atvieglo cilvēka spējas
pārvietoties, aprūpēt sevi un
pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku,
Sociālā dienesta darbinieki noskaidrojuši gan ikdienas darbā,
gan veicot īpašu aptauju aizvadītā gada pavasarī.
Tehniskos palīglīdzekļus par
valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem
vai anatomiskiem defektiem, ja
tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par tehniskā
palīglīdzekļa nepieciešamību:
1., 2. un 3. grupas invalīdiem;
bērniem invalīdiem līdz 18 gadu
vecumam; bērniem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju; pilngadīgām personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju; personām ar anatomiskiem defektiem - protēzi vai ortopēdiskos
apavus.

IZ

Kārtību, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus,
un tehnisko palīglīdzekļu aprites noteikumus un no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu reglamentē
Ministru kabinets.
Ikdiena pierāda, ka tehniskie
palīglīdzekļi ir nepieciešami gan
veciem cilvēkiem, gan pēc traumām jauniem cilvēkiem, kuri ne
vienmēr ietilpst Labklājības ministrijas norādītajās sociālajās
grupās. Līdz reģionālās reformas ieviešanai Iecavas novada
Sociālajam dienestam bija laba
sadarbība ar Dobeles tehnisko
palīglīdzekļu centru. Tā kā tagad
tas ir likvidēts, tuvākā šo līdzekļu iegāde pieejama VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs
«Vaivari». Sniedzot iespēju nomāt tehniskos palīglīdzekļus
Iecavas novada Sociālajā dienestā, tas būs vērtīgs no jauna
ieviests pakalpojuma veids.
Projekts tiek īstenots Eiropas
Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) aktivitātes «Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai» ietvaros. Kopējā projekta summa ir
Ls 15 000, tai skaitā ERAF finansējums ir 85% jeb Ls 12 750,
valsts līdzfinansējums - Ls 337,
pašvaldības ieguldījums Ls 1 913. IZ

Skolu ziņas

3. februārī noritēja apvienotā
Iecavas un Vecumnieku novada ķīmijas olimpiāde. Ar labiem
panākumiem tajā startēja Iecavas vidusskolas skolēni. 9. klašu
grupā Ritvaram Māsānam 2. vieta, Maijai Krastiņai - atzinība. 10. klašu grupā Katrīnai
Mercai -1. vieta, Vitālijam Čemerim - 2. vieta. 11. klašu grupā
Laimai Zaķei - 1. vieta, Marijai
Vinogradovai - 2. vieta, Mārcim
Vīnbergam - 3. vieta. 12. klašu
grupā Mārtiņam Kopeikam 1. vieta, Diānai Andrejevai 3. vieta, Dāvim Čonkam - atzinība.
7. februārī notika abu minēto
novadu latviešu valodas un
literatūras olimpiāde 11.-12.
klasēm. Ar vislielāko iegūto pun-

ktu skaitu 1. vietu tajā ieguva
Iecavas vidusskolas skolniece
Laura Liepiņa; Atzinības rakstu
saņēma Evija Pola un Līva Jasote.
11. februārī notika Iecavas
un Vecumnieku novada matemātikas olimpiāde 9.-12. klasēm. No iecavniekiem vislabāk
veicās Vitālijam Čemerim, kurš
ieguva 1. vietu 10. klašu grupā.
Atzinību saņēma Iecavas vidusskolas 10. klases skolnieki Arvīds Bugoveckis un Valters Valderšteins. 12. klašu grupā Laura
Arāja ieguva 2. vietu, Laura Liepiņa - 3. vietu, bet Evija Pola - atzinību. 11. klašu grupā 2. vieta
tika Mārcim Vīnbergam, savukārt 9. klašu grupā Emīlam Sietiņam - atzinība. IZ

3.
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Novada Domē
8. februāra sēdē Dome lēma
par Daces Greižas un Mirdzas
Celmiņas apbalvošanu ar
Atzinības rakstu.
Pamatojoties uz Iecavas vidusskolas direktores Agras Zaķes priekšlikumu, Dome akceptēja Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu apbalvot
abas minētās pedagoģes ar novada Domes Atzinības rakstu
par ieguldījumu projekta «Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta sliekšņa» īstenošanā.
Tika apstiprināti jauni saistošie noteikumi sociālajā jomā.
Saistošos noteikumus
Nr.2/2011 «Par pabalstu piešķiršanu, neizvērtējot ienāku-

mus» Sociālais dienests izstrādāja, lai precizētu tāda paša nosaukuma 19.01.2010. apstiprinātos noteikumus. Jaunajos noteikumos precizēta apbedīšanas
pabalsta piešķiršanas kārtība,
proti, ka piešķirams apbedīšanas pabalsts (par personu, kurai
nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu, par novada teritorijā mirušu neatpazītu personu)
un tam atvēlētā summa ir
Ls 250; noteikts pabalsts audžuģimenei saskaņā ar pašvaldības
un audžuģimenes līgumu
audžuģimenē ievietota bērna
uzturam - Ls 180 apmērā;
precizēta arī lēmuma apstrīdēšanas kārtība.
Precizējot Domes 19.01.

Ierobežo budžeta izdevumus
Domes ārkārtas sēdē
15. februārī deputāti
vienbalsīgi pieņēma lēmumu
par pašvaldības 2011. gada
budžeta izdevumu
ierobežošanu.
Lai nodrošinātu likumā noteikto pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi un Iecavas novada
pašvaldības budžeta iestāžu
(Iecavas novada Domes, pirmsskolas izglītības iestādes (PII)
«Cālītis», PII «Dartija», Dzimtmisas pamatskolas, Iecavas vidusskolas, Iecavas mūzikas skolas,
Iecavas novada sporta skolas
«Dartija», Iecavas internātpamatskolas, Zālītes speciālās internātpamatskolas, Iecavas kultūras nama, Iecavas novada pašvaldības iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» un pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs»)
darbību pašreizējā nestabilajā finanšu situācijā, ir nepieciešams ierobežot budžeta izpildītāju pilnvaras līdz valsts budžeta
konsolidācijai atbilstoši starptautisko aizdevēju prasībām un
grozījumu izdarīšanai likumā
«Par valsts budžetu 2011. gadam» un ar to saistītajos normatīvajos aktos, kas regulē Iecavas novada pašvaldības 2011.
gada budžeta ieņēmumus un izdevumus.
Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Dome nolēma:
1. Līdz 2011. gada 1. jūlijam noteikt budžeta institūciju
vadītājiem īpašus noteikumus
par pašvaldības budžeta kontroli:
1.1. atļaut projektu finansē-

jumu un pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu izlietot atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības
budžetam 2011. gadam un noslēgtajiem līgumiem;
1.2. atļaut pašvaldības budžeta līdzekļus iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai un
bibliotēkas grāmatu iegādei izlietot proporcionāli plānotajam
periodam (Iecavas internātpamatskolai un Zālītes speciālajai
internātpamatskolai 1/8 no apstiprinātā pašvaldības budžetā,
pārējām budžeta iestādēm 1/12
no apstiprinātā 2011. gadam,
bet sezonas rakstura uzturēšanas izdevumiem pa mēnešiem
proporcionāli iesniegtajam budžeta pieprasījumam, t. sk. par
siltumenerģiju un elektroenerģiju);
1.3. atļaut pašvaldības budžeta līdzekļus pamatlīdzekļu
iegādei (izņemot bibliotēku grāmatas) izlietot, ja to kā neatliekamu akceptējusi Finanšu komiteja;
1.4. atļaut pašvaldības budžeta līdzekļus izlietot ēku un
telpu remontdarbiem atbilstoši
apstiprinātajam 2011. gada budžetā.
2. Budžeta institūciju vadītāji ir atbildīgi par šajā lēmumā noteiktās kārtības un prasību izpildi un kontroli, kā arī
budžeta līdzekļu efektīvu un
ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
3. Līdz 2011. gada 1. jūlijam neizdarīt grozījumus Iecavas novada 2011. gada budžetā,
izņemot Finanšu komitejas akceptētos neatliekamos gadījumos. IZ

2010. saistošos noteikumus «Par
pabalstu piešķiršanu sociālajai
palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem» un 14.12.2010. saistošos noteikumus «Par pabalstu
piešķiršanu sociālajai palīdzībai
un sociālajiem pakalpojumiem»,
jaunajos noteikumos Nr.3/2011
«Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai un sociālajiem
pakalpojumiem» noteikts ienākumu līmenis Ls 180, lai personu/ģimeni atzītu par maznodrošinātu personu /ģimeni; precizēta sociālās palīdzības piešķiršanas kārtība un piešķiršanas

laiks un noteikts, ka tas notiek
ar Sociālā dienesta lēmumu; atdalīti Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā noteiktie pabalsti un pašvaldības
noteiktie pabalsti; noteikumi papildināti ar līdzdarbības pienākumu veidiem. Saistošo noteikumu projektus pirms Domes
apstiprināja Veselības un sociālo
jautājumu komiteja.
Noteikumi stāsies spēkā pēc
to akceptēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas «Iecavas Ziņās». IZ

Pamatojoties uz 01.09.2009. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 998 «Noteikumi par darbības programmas
«Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma 1.2.2.1.5.
apakšaktivitāti «Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos»»
(Vien.nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
un
Iecavas novada Domes priekšsēdētāja
11.02.2011. rīkojumu Nr. 28 PA, tiek izsludināta
IECAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGU
PIETEIKŠANĀS UZ STIPENDIJU SAŅEMŠANU
PROJEKTA 2. AKTIVITĀTĒ:
atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai
pārkvalifikācijai.
Iesniedzamie dokumenti pretendentam:
iesniegums, CV, izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par
kontaktstundu skaitu, izglītības iestādes vadītāja apliecinājums
par iestādes nepieciešamību pedagogam pārkvalificēties
(norādīts mācību virziens), pedagoga pašvērtējums,
izziņa/apliecinājums par mācību uzsākšanas vietu, laiku,
izglītības programmu.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 28.02.2011. līdz plkst. 17:00.
Pieteikumu iesniegšanas vieta - Iecavas novada Domes
kanceleja, Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913.
Pieteikšanās nosacījumi (LR 01.09.2009.MK not. Nr. 998 ar grozījumiem) un iesniedzamo dokumentu (iesniegums, CV, izglītības
iestādes vadītāja apliecinājums, pedagoga pašvērtējums) veidlapas ir pieejamas pie novada izglītības iestāžu vadītājiem un
pašvaldības portālā www.iecava.lv.

Melnās ziņas
- 11. februāra rītā Upes ielā
mājas dzīvojamā telpā izcēlās
ugunsgrēks, un tajā gāja bojā
1936. gadā dzimusi sieviete.
Sākts kriminālprocess.
- 11. februārī vakarā nodega
dzīvojamais vagoniņš Dzimtmisā. Aizdegšanās iemesls tiek noskaidrots. Sākts kriminālprocess.
- 12. februārī ap plkst. 13:30
uz šosejas Rīga-Bauska kāda
1984. gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu Mitsubishi Colt
un nogriežoties pa kreisi, nepār-

liecinājās par manevra drošumu
un nedeva ceļu automašīnai
Mazda Premacy, kura bija sākusi apdzīšanas manevru. Tādējādi
notika ceļu satiksmes negadījums.
- 12. februāra pēcpusdienā
konstatēts, ka veikalā «Maxima»
nenoskaidrota persona nozagusi
pledu, kura vērtība ir Ls 13,99.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Dome apstiprina pašvaldības darbības pamatu 2011. gadam
1.lpp.
Sastādot 2011. gada budžeta
projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību un attīstību veicinošu projektu īstenošanu.
Budžeta ieņēmumu prognoze, kā
arī finanšu resursu izlietojuma plāns
izskatīti Finanšu komitejas sēdēs
25. janvārī un 1. februārī, uzaicinot
attiecīgo izpildinstitūciju vadītājus
un budžeta līdzekļu pieprasījumu
iesniedzējus, kā arī 8. februārī, izdarot korekcijas valsts budžeta mērķdotāciju sadalē.
Iecavas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms
2011. gadā prognozēts 5 046 533 latu, izdevumu kopējais apjoms 5 681 259 latu.
Ieņēmumi 2011. gadā plānoti
5 046 533 latu apjomā, tajā skaitā
pamatbudžetā - 4 953 957 lati un
speciālajā budžetā - 92 576 lati, kas
ir 529 lati uz vienu Iecavas novada
iedzīvotāju. 2010. gadā pašvaldības
konsolidētā budžeta ieņēmumi bija
6 119 036 lati (641 lats katram
pašvaldības iedzīvotājam).
Izdevumi 2011. gadā plānoti
5 681 259 latu apjomā, tajā skaitā
pamatbudžeta izdevumi - 5 590 537
lati un speciālā budžeta izdevumi 90 722 lati. Kopējie izdevumi uz vienu Iecavas novada iedzīvotāju plānoti 595 latu apmērā, no tā pamatbudžeta izdevumi veido 586 latus un
speciālā budžeta izdevumi - 9 latus.
Budžeta izdevumu pārsniegumu
par ieņēmumiem 634 726 latus, aizņēmuma pamatsummas 140 724 lati atmaksu un ieguldījumu komersantu pašu kapitālā 20 000 latus
2011. gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā 845 450 latiem, kā arī saglabāt
kases apgrozāmos līdzekļus 50 000
latu apmērā.
Pamatbudžets ir Iecavas novada
pašvaldības budžeta galvenā daļa,
kuru veido:
1) nodokļu ieņēmumi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā
īpašuma nodoklis un azartspēļu nodoklis;
2) nenodokļu ieņēmumi, kuros
ietilpst maksājumi par budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nodevas un citi ieņēmumi;
3) transferti jeb maksājumi no citiem budžetiem, kas ir mērķdotācijas
un dotācijas no valsts budžeta, norēķini ar citu pašvaldību budžetiem
un finansējums Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai.
Pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (46,7% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem).
Neskatoties uz to, ka noteiktais iedzīvotāju
ienākuma nodokļa sadalījums starp
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 2011. gadā salīdzinājumā ar
2010. gadu ir par labu pašvaldībai:
82% apmērā pašvaldībai un valsts
budžetam 18% apmērā, iedzīvotāju
ienākuma nodokļa plāna prognoze,
salīdzinājumā ar 2010. gadā faktiski

saņemto, ir mazāka par 315 831 latu.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
apjomu 2011. gadā ietekmēs šī nodokļa likmes samazinājums no 26%
uz 25%, nodokļa maksātāja neapliekamā minimuma pieaugums no 35
latiem mēnesī līdz 45 latiem mēnesī
un par apgādībā esošām personām
no 63 latiem mēnesī līdz 70 latiem
mēnesī, kā arī darba ņēmēju valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksas
likmes pieaugums.
Likums «Par valsts budžetu 2011.
gadam» paredz: ja tiek konstatēta
iedzīvotāju ienākuma nodokļa neizpilde vairāk par 4%, pašvaldībām tā
tiek kompensēta no valsts budžetā
ieskaitāmās iedzīvotāju ienākuma
nodokļa daļas, ievērojot prognozēto
ieņēmumu procentuālo sadalījumu
pa ceturkšņiem: 1. ceturksnī - 20%,
2. ceturksnī - 24%, 3. ceturksnī 27%, 4. ceturksnī - 29%.
Visu iepriekšminēto faktoru dēļ,
ievērojot piesardzības principu budžeta ieņēmumu plānošanā, Iecavas
novada pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumos ir plānoti 96% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes
2 379 362 latiem, kas apstiprināta ar
Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 1180
«Noteikumi par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un
to sadales kārtību 2011. gadā».
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze saistīta ar Finanšu
ministrijas aprēķiniem, uz kuru pamata katrai pašvaldībai tiek aprēķināta finanšu nepieciešamība un rezultātā tiek noteiktas iemaksas vai
dotācijas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. 2011. gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju
169 016 latu no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda.
Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2011. gadā
prognozēti 249 210 latu apmērā
(5,0% no pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumiem).
Likumdošana paredz 2011. gadā
izmaiņas arī nekustamā īpašuma nodokļa jomā. Par dzīvojamām mājām,
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana
ir saistīta ar dzīvošanu, nekustamā
īpašuma nodokļa likme ir divas reizes
lielāka nekā 2010. gadā. Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi
1,5% apmērā apliek neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamu zemi,
izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.
Iepriekš minētās izmaiņas norāda uz
prognozējamu nekustamā īpašuma
nodokļa apmēra pieaugumu.
Valsts un pašvaldību budžetu
maksājumi - mērķdotācijas, dotācijas un savstarpējie norēķini - 2011.
gadam plānoti 2 156 011 lati jeb
43,5% no pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumiem.
Dotācijas Iecavas mūzikas skolas
un Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām ir plānotas,
pamatojoties uz noslēgtajiem līgu-

miem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības
programmu finansēšanu par 35 905
latiem un ar Izglītības un zinātnes
ministriju par profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu finansēšanu - 21 396 latu apmērā.
Mācību grāmatu iegādei valsts
atvēlējusi dotāciju 666 latus, kas ir
72 santīmi katram izglītojamajam,
kurš apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas.
Tiek plānots, ka brīvpusdienu nodrošināšanai izglītojamajiem, kas
mācās pašvaldības izglītības iestāžu
1. klasē, no valsts budžeta tiks saņemti 10 295 lati. Valsts budžeta finansējums vienam skolēnam dienā
nodrošina ēdināšanas izdevumu
samaksu 80 santīmu vērtībā.
No Labklājības ministrijas ir plānots saņemt 55 882 latu mērķdotāciju izmaksātā garantētā minimālā
ienākuma pabalsta kompensācijai
50% apmērā un dzīvokļa pabalsta
kompensācijai 20% apmērā.
Pašvaldība 2011. gadā plāno saņemt 119 558 latus uzturēšanas izdevumu transfertus no valsts budžeta iestādēm vairāku ārvalstu finansētu projektu īstenošanai.
Kā pārējie valsts budžeta iestāžu
uzturēšanas izdevumu transferti
pašvaldībām 156 000 lati budžeta
ieņēmumos ir pašvaldības aģentūras
«Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» plānotie ieņēmumi no Veselības norēķinu centra par valsts
apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
196 507 latu ieņēmumi plānoti
Eiropas Savienības struktūrfondu
finansētu projektu īstenošanai. Plānots saņemt 105 003 latus uzturēšanas izdevumu transfertus par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu dažādu projektu īstenošanai.
Pašvaldība plāno saņemt 84 164
latus kapitālo izdevumu transfertus
par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu un 7 340 latus par
valsts budžeta finansējuma daļu
vairāku Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai.
Maksājumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi plānoti 208 312 lati,
kas ir 4,2% no pamatbudžeta ieņēmumiem.
20 776 latus plānots saņemt
Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai:
1) Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas līdzfinansētam projektam «Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana Zemgales reģionā» - 11 154 latus;
2) Nordplus Pieaugušo programmas projektam «Pieaugušie mācās vizuālo mākslu» - 4 000 latus;
3) Nīderlandes fonda KNHM programmas «Sabiedrība ar dvēseli» projektam «Iedzīvotāji veido savu vidi
2011» - 5 622 latus.
Pašvaldības budžeta iestāžu
ieņēmumi par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem ir plānoti 187 536
lati.

Pārējie ieņēmumi un maksājumi - azartspēļu nodoklis, procentu
ieņēmumi par kontu atlikumiem,
naudas sodi, valsts un pašvaldības
nodevas - plānoti 26 919 lati, kas kopējā pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumu struktūrā veido 0,6%.
Pamatbudžeta ieņēmumu plāns
2011. gadam bez valsts budžeta
mērķdotācijām pedagogu algām un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir par Ls 407 544
mazāks kā faktiski saņemtais 2010.
gadā. Lielākais ieņēmumu samazinājums prognozēts no iedzīvotāju ienākuma nodokļa - par 315 831 latu un no valsts un pašvaldību budžeta
transfertiem - par Ls 59 987 latiem.
Pārējās pozīcijās būtiskas izmaiņas
nav plānotas.
Pamatbudžeta ieņēmumi tiek
novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai - izdevumiem no budžeta
finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un veselības aizsardzības iestāžu, Sociālā
dienesta un administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un
kultūras pasākumu finansēšanai,
novada infrastruktūras uzturēšanai,
samaksai par novada pasūtījumu
veikšanu, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem.
Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai.
Izglītības nozarei plānotais izdevumu
apjoms ir 3 216 513 lati (57,5% no
plānotajiem kopējiem 2011. gada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem), tajā skaitā valsts budžeta
mērķdotācijas un dotācijas apjoms,
kas paredzēts daļējai šo izdevumu
segšanai, ir 1 424 408 lati jeb 44,3%
no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.
60,1% no plānotajiem izdevumiem izglītības nozarei veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas kopā ir 1 932 103
lati. Jāņem vērā, ka 2011.gada budžetā izdevumi pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības, interešu
izglītības, internātskolu un speciālo
internātskolu, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu atalgojumam ir ieplānoti tikai
periodam no 1. janvāra līdz
31. augustam.
Izglītības nozarei iestāžu uzturēšanas izdevumiem ir paredzēti
908 261 lati, t. i., 28,2% no
plānotajiem izdevumiem izglītības
iestādēm un ar izglītību saistītiem
pasākumiem. Ievērojami līdzekļi ir
plānoti kārtējiem remontiem vairākās izglītības iestādēs:
1) PII «Cālītis» plānots divu grupu telpu remonts un parketa atjaunošana zālē par 12 710 latiem;
2) PII «Dartija» plānots izbūvēt
veļas noliktavas telpu un psihologa
kabinetu, kā arī veikt divu rotaļu laukumu nojumes jumta seguma nomaiņu un remontu, kopā šiem izdevumiem paredzot 12 104 latus;
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3) Dzimtmisas pamatskolai remontdarbu veikšanai līdz izmaksu
tāmju saskaņošanai ir rezervēti
20 254 lati;
4) Iecavas vidusskolā plānots
veikt 1. un 2. korpusa kāpņu telpas
remontu, galvenās ieejas renovāciju,
kā arī sporta zāles un ģērbtuves remontu, kam ir plānots izlietot 43 590
latus;
5) Iecavas internātpamatskola
plāno skolas zāles logu nomaiņu,
tualešu telpu remontu, internāta
ēkas 1. stāva telpu un vestibila kosmētisko remontu, kā arī ēdamzāles
remontu, izlietojot 50 878 latus;
6) Zālītes speciālajā internātpamatskolā ir iecerēts griestu, ventilācijas un grīdu remonts mājturības
kabinetā, kā arī elektroinstalācijas
remonts skolas ēkā, kam būs nepieciešami 4 000 lati;
7) Iecavas mūzikas skolas remontdarbiem ir rezervēti 25 140 lati
līdz vienkāršotas renovācijas projekta izstrādei.
Kārtējos izdevumos ir ieplānoti
arī izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Iecavas novada pašvaldības
izglītības iestāžu sākumskolas klašu
skolēniem gan no valsts budžeta, gan
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Plānots, ka brīvpusdienas no valsts
budžeta līdzekļiem tiks segtas
12 823 latu apmērā un no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienas 2.- 4. klašu skolēniem un 5-6 gadīgiem audzēkņiem tiks apmaksātas
32 539 latu vērtībā.
Kapitālajiem izdevumiem izglītības iestādēs plānots ieguldīt
342 896 latus (10,7% no izglītības
nozarei plānotajiem izdevumiem).
Budžetā tiek plānoti arī līdzekļi
izglītības iestāžu kapitālajiem remontiem:
1)
Iecavas internātpamatskolā ir plānots veikt apkures sistēmas
rekonstrukciju par 32 834 latiem un
elektroinstalācijas rekonstrukcijas
2. kārtu internāta ēkā par Ls 13 848
latiem;
2)
PII «Cālītis» ir paredzēta
iekšējā ūdensvada rekonstrukcija
15 441 lata vērtībā un iestādes rekonstrukcijas tehniskā projekta pārstrādei - 10 000 latu.
1,0% no izdevumiem izglītībai
veido sociālie pabalsti, no kuriem
29 753 lati ir paredzēti projektā «Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības optimizācijas apstākļos»
iesaistīto pedagogu stipendijām un
apmācībai, kā arī 3 500 lati - naudas
balvu izmaksai labākajiem Iecavas
novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un viņu pedagogiem.
Vispārējo valdības dienestu
vajadzībām pamatbudžetā paredzēti
677 294 lati, t. i., 12,1% no -pamatbudžeta izdevumiem. Vispārējie valdības dienesti ietver:
1) administratīvā aparāta uzturēšanu, kam plānoti 338 613 lati (6,1%
no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem), kas ir 35 lati uz vienu pašvaldības iedzīvotāju;
2) pašvaldības budžeta parāda
darījumus: aizņēmumu procentu
maksājumus un aizņēmumu apkalpošanas maksu, kas ir 93 344 lati;
3) vispārēja rakstura transfertus
no pašvaldības budžeta pašvaldību
budžetiem - 111 251 lats;

4) pašvaldības uzturēšanas izdevumu transfertus valsts budžeta
iestādēm - 2876 latus;
5) izdevumus neparedzētiem gadījumiem, kam 2011. gadā rezervēti
131 210 lati (2,3% no pamatbudžeta
izdevumiem).
229 046 latus jeb 67,6% no
Domes administrācijas izdevumiem
veido atalgojums un valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas administrācijas darbiniekiem. Atlīdzībai deputātiem par deputātu pienākumu
pildīšanu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām ir plānots izlietot
14 891 latu.
78 836 lati jeb 23,3% no Domes
administrācijas izdevumiem veido
iestādes uzturēšanas izdevumi, kapitālie izdevumi veido 4,7% no Domes
administrācijas izdevumiem, un tie ir
15 840 lati. Šie izdevumi plānoti:
1) datortehnikas un licenču (17
komplektu) iegādei Domes deputātu
darba organizācijas pilnveidošanai 13 090 lati;
2) datortehnikas un licenču iegādei administrācijas darba nodrošināšanai - 2 750 lati.
Sociālām vajadzībām no Iecavas
novada pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem plānoti 477 449 lati, t. i.,
8,5% no pašvaldības pamatbudžeta
izdevumu kopējā apjoma. 285 632
lati jeb 59,8% no sociālās aizsardzības izdevumiem ir izdevumi sociālajiem pabalstiem. Neņemot vērā projekta «Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai»
īstenošanā 2010. gadā izlietotos
136 177 latus un 2011. gadam plānotos izdevumus 81 601 latu, 2011.
gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo ir
plānots iedzīvotājiem izmaksājamo
sociālo pabalstu pieaugums par
19 471 latu. Plānots izmaksāt garantētā minimālā ienākuma pabalstus 90 500 latu apmērā, dzīvokļa
pabalstus - 53 160 latu apmērā. Pabalstiem un atlīdzībai aizbildņiem,
audžuģimenēm un bāreņiem ir paredzēts 22 131 lats, pabalstiem veselības aprūpei - 7 100 lati. Atbalstam
ģimenēm ar bērniem - 21 040 lati.
Papildus speciālo palīglīdzekļu
iegādei paredzētajam 13 181 latam
projekta «Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība
Iecavas novadā» ietvaros kapitālajiem izdevumiem sociālajā jomā ir
plānoti 5 400 lati sociālā - krīzes dzīvokļa ierīkošanai Zorģos.
126 296 lati jeb 26,5% no sociālās aizsardzības izdevumiem veido
atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas šīs nozares darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem.
Pārējie izdevumi (46 990 lati jeb
9,8% no sociālās aizsardzības izdevumiem) ir sociālās aizsardzības dienestu un struktūrvienību uzturēšanas izdevumi to darbības nodrošināšanai, kā arī maksa par sociālās aprūpes pakalpojumu, ko nodrošina
biedrība «Centrs «Elizabete»» un RO
«Pestīšanas Armija», kas sniedz
Zupas virtuves pakalpojumus Iecavas novada iedzīvotājiem.
8,3% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem veido izdevumi
atpūtai, sportam un kultūrai, un tie
ir 464 597 lati. 144 301 lati jeb
31,1% no atpūtai, sportam un kultūrai atvēlētajiem izdevumiem veido

atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas šīs nozares
iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem. 204 798 latus jeb 44,1% veido
izdevumi kapitālajiem izdevumiem, t.
sk.:
1) Zorģu bibliotēkas telpu kapitālajam remontam - 76 741 lati;
2) grāmatu iegādei pašvaldības
bibliotēkām - 10 900 lati;
3) saimniecības pamatlīdzekļu
iegādei - 2 280 lati;
4) pārējo pamatlīdzekļu iegādei 1 440 lati.
Projekts «Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana Iecavas novada Zorģu
apdzīvotās vietas iedzīvotājiem» paredz aprīkojuma iegādi renovētajai
Zorģu bibliotēkai un projekta «Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana Zemgales reģionā» ietvaros
plānots iegādāties tautastērpus
Iecavas kultūras nama pašdarbības
kolektīviem.
13 755 lati no atpūtai, sportam
un kultūrai plānotajiem izdevumi ir
paredzēti biedrību «Futbola klubs
«Iecava»», «Basketbola klubs «Dartija»» un «FORTE IECAVA WPC» atbalstam.
Naudas balvas - 1 000 lati - ir paredzētas sabiedrībā aktīvu iedzīvotāju godināšanai; 4 650 lati - cienījamu
vecumu sasniegušu iecavnieku godināšanai un 4 500 lati - jaundzimušo
sveikšanai, 1 000 lati - Iecavas novada labāko sportistu godināšanai.
Par 4 500 latiem ir plānots iegādāties preses izdevumus Iecavas novada bibliotēkām
Pārējie izdevumi (84 682) lati ir
šīs nozares iestāžu, struktūrvienību
uzturēšanas izdevumi un ar kultūras
nozari saistītu pasākumu organizēšanas un nodrošināšanas izdevumi.
Pamatbudžetā veselības aprūpei
ir plānoti 371 956 lati jeb 6,7% no
visiem pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem. Pašvaldības pamatbudžeta finansējums p/a «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs»
(IVSAC) darbības nodrošināšanai un
Eiropas Savienības fondu projektu
realizācijai 2011. gadā ir plānots
39 124 lati.
225 510 lati jeb 60,6% no izdevumiem veselības aprūpes nozarei
veido atalgojums un valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas IVSAC
darbiniekiem. 21 238 lati jeb 5,7%
no izdevumiem veselības aizsardzības nozarei veido kapitālie izdevumi.
Projekta «Kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana bērniem Iecavas
veselības un sociālās aprūpes centrā»
ietvaros paredzēts veikt uzgaidāmās
telpas kapitālo remontu par 10 112
latiem un iegādāties uzgaidāmās telpas aprīkojumu par 2 502 latiem.
Pārējie izdevumi (125 112 lati)
ir paredzēti IVSAC uzturēšanas izdevumu segšanai, ģimenes ārstu
prakses aprīkošanai, neatliekamās
medicīniskās palīdzības un garāžu
jumta remontam, kā arī līdzfinansējums projektu «Ģimenes ārstu tīkla
attīstība» un «Veselības centru
attīstība» realizācijai.
Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā plānots 225 401
lats, t. i., 4,0% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 43 473 latus jeb 19,3% no šiem izdevumiem
veido kapitālie izdevumi. 2011. gadā
plānots izlietot:
1) dzīvojamās mājas Baldones

ielā 6 jumta remontam - 6 388 lati;
2) Iecavas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanai 12 280 lati;
3) ielu apgaismojuma izbūvei
Raiņa ielā, Baldones ielā un Skolas
ielā - 24 805 lati.
Maksājumiem par ielu apgaismojumam patērēto elektroenerģiju ir
paredzēti 13 937 lati, plānojot, ka
ielu apgaismojums tiks nodrošināts
tādā režīmā kā 2010. gadā.
Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana ir nodota SIA «Dzīvokļu
komunālā saimniecība». Pakalpojuma samaksai budžetā ir paredzēti
34 288 lati. 2011. gadā ir paredzēta
pašvaldības daudzdzīvokļu māju pagalmu un piebraucamo ceļu asfalta
seguma remonta 1. kārta, kam no
pamatbudžeta līdzekļiem ir plānots
izlietot 10 000 latus. Budžetā ir rezervēti 100 000 lati SIA «Iecavas siltums» darbības nodrošināšanai ārkārtas situācijā.
Pavisam nelielu īpatsvaru (tikai
0,4%) no pamatbudžeta izdevumiem
veido izdevumi sabiedriskajai kārtībai un drošībai - 18 720 lati.
Ekonomiskajai darbībai plānots izlietot 138 607 latus, t. i., 2,5%
no pamatbudžeta izdevumiem.
Pašvaldība plānojusi no pamatbudžeta paredzēt pašvaldības ceļu uzturēšanai 75 000 latus.
Saskaņā ar budžeta izdevumu
klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā
«Ekonomiskā darbība» ir iekļauti zemes ierīcības dienesta, lauksaimniecības organizatora, kapitālās celtniecības speciālista darbības nodrošināšanas izdevumi.
Pašvaldības saistību apmērs
2011. gadam ir plānots 232 479 lati
(7,37% no pamatbudžeta ieņēmumiem). Ir plānots uz 2011. gada
beigām saglabāt kases apgrozāmos
līdzekļus 50 000 latu apmērā.
Speciālais budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem
mērķiem iezīmēti ieņēmumi, ziedojumi un dāvinājumi un citi pašu ieņēmumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.
Autoceļu fonda līdzekļi (69 976 lati)
veido lielāko īpatsvaru - 75,6% no
speciālā budžeta ieņēmumiem.
2011. gadā visu saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai. Ieņēmumi no
dabas resursu nodokļa plānoti
22 000 lati, t. i., 23,8% no speciālā
budžeta ieņēmumiem. 20 000 latus
no saņemtā dabas resursu nodokļa ir
plānots ieguldīt SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» pamatkapitālā - Zālītes un Zorģu ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanai.
21,7% no visiem speciālā budžeta līdzekļiem veido izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Šos līdzekļus 19 682 latus - budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši
speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.
Kaut arī 2011. gada budžeta
ieņēmumi ir zemāki kā 2010. gadā
saņemtie, pateicoties piesardzīgai
saimniekošanai un naudas līdzekļu
atlikumiem no 2010. gada, 2011. gada budžetā ir iespējams piešķirt līdzekļus pasākumiem, kas vērsti uz
novada attīstību, turpināt iepriekšējos gados iesākto projektu īstenošanu un paredzēt uzturēšanas izdevumu pieaugumu salīdzinājumā ar
2010. gadu. IZ
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Pievērsies vēsturei un saņem balvas!
A: Beata Logina

Dažu domubiedru iecere
izveidot Iecavas sporta muzeju
guvusi pozitīvu rezonansi
sabiedrībā, un vēstures liecību
vākšana uzņēmusi straujus
apgriezienus. «Iecavas Ziņas»
jau rakstīja, ka pērn novembrī
dibināta biedrība «Arhīvs», kas
ar pateicību pieņem
visdažādākos priekšmetus,
iespiedmateriālus, fotogrāfijas
izstādīšanai muzeja vajadzībam
noskatītajā vēsturiskajā ēkā bijušajā grāfa Pālena muižas

klētī. Dzintars Zaumanis un
Kārlis Sinka, «Arhīva» valdes
locekļi, pateicas visiem, kas jau
ziedojuši daļu no savām
privātkolekcijām, bet īpašu
paldies par atsaucību saka
Mārcim Strēlim, kurš
ekspozīcijas iekārtošanai
atvēlējis vairāk nekā 50 senus
un interesantus priekšmetus Iecavas novada kultūras, darba
un sporta dzīves lieciniekus, kā
arī interesantas, iepriekš
nepubliskotas pagājušā
gadsimta sākuma fotogrāfijas
no ģimenes arhīva.

Kārlis un Dzintars atzīst, ka
dažādo vēstures liecību
apkopoša un izpēte ir
interesants, bet arī sarežģīts un
laikietilpīgs process, ko tikai
dažiem cilvēkiem sabiedriskā
kārtā ārpus sava pamatdarba

nav viegli paveikt. Tāpēc
aicinām sabiedrību
iesaistīties, papildinot un
precizējot vēsturiski nozīmīgo
informāciju.
Piedāvajam iespēju piedalīties
konkursā un saņemt balvas.

1.

Atbildi uz jautājumiem un saņemsi
BAUSKAS BOULINGA dāvanu karti
vai pārsteiguma balvu!
Raksti arī tad, ja nevari atbildēt uz
pilnīgi visiem jautājumiem!
Balvas saņems precīzāko un
interesantāko atbilžu autori.

2.

Atbildes, norādot savu vārdu, uzvārdu un
kontaktinformāciju, lūdzam līdz 4. martam
sūtīt uz e-pasta adresi: avize@iecava.lv vai
pa pastu «Iecavas Ziņu» redakcijai, Skolas ielā 4,
Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Būsim pateicīgi,
ja atbilžu ilustrēšanai pievienosiet fotogrāfijas
(tās pēc konkursa būs iespēja saņemt atpakaļ).
Lūdzu, sazinieties ar mums pa norādīto e-pastu
vai pa tālruni 63941299, ja vēlaties sniegt plašāku
informāciju par uzdotajiem jautājumiem vai
Iecavas novada sporta vēsturi, taču jums nav
iespēju to noformēt rakstiski. Biedrības «Arhīvs»
dalībnieki ir gatavi ierasties pie jums, uzklausīt
un pierakstīt.
Vēlam veiksmi!
KONKURSA JAUTĀJUMI

1. Kurā gadā atklāts Iecavas skeitparks?
2. Kādiem sporta veidiem tika izmantots
attēlā redzamais inventārs? (foto Nr.1)
3. Kā sauc attēla redzamo sporta veidu un
kur Iecava notika šādas sacensības?
(foto Nr. 2)
4. Kādas sporta spēles un kad ir notikušas
Iecavas Kultūras namā?
5. Kādu sporta veidu sacensības ir rīkotas
Iecavas parkā?
6. Fotogrāfijai aizmugurē rakstīts: «Meža
diena. Apstādījām sporta laukumu ar
eglītēm.» (foto Nr. 3)
Kurā gada tas notika un kur atradās šis
sporta laukums? IZ

3.
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Dziedāsim Dievam!

Sporta ziņas

Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti 2. divīzijas Centra
grupā 13. februārī:
Iecava/Vecumnieki - BS Rīga/Pārdaugava
U-16 55:78 (L. Jaunzems 16, R. Zariņš 15)
U-15 53:86 (J. Pelēcis 20, T. Šķipars 18)
U-19 77:90 (J. Eiduks 26, D. Kravals 19, T. Mudurs 10)
Iecava/Vecumnieki - BS Rīga/Pārdaugava 2
U-15 81:49 (T. Šķipars 21, M. Šteins 17, J. Pelēcis 14, K.
Brunovskis 10)
Iecava/Vecumnieki - BS Rīga/Pārdaugava 3
U-14 60:43 (E. Jašuks, H. Meļķis 18, G. Plukass 13)
Mēmeles kausa izcīņa basketbolā
10. februārī
Stadions - Iecavas SS
62:112
(J. Eiduks 25, D. Kravals 24, L. Jaunzems 19, A. Rubins18,
J. Goldmanis un K. Onzuls pa 10)
12. februārī
SN Mēmele - Iecavas SS
68:91
J.EIDUKS 27,A.RUBINS,E.AVOTS 19,D.KRAVALS 17,
Stadions - Iecavas SS
48:99
(E. Avots 24, A. Rubins 23, T. MUDURS 15, J. Eiduks un L.
Jaunzems pa 10)
Finālspēles Bauskā notiks 17. un 19. februārī.
Amatieru basketbola līgā sākušās play-off spēles starp Centra
un Austrumu divīzijas labākajām komandām. Cīņā par
1.-8. vietas sadalījumu BK Dartija pretī stājās Salacgrīvas
basketbolisti. Abu vienību duelēšanās paredzēta līdz divām
uzvarām. Pirmā spēle notika 16. februārī Iecavā, otrā plānota
18. februāra vakarā Salacgrīvā, bet trešā, ja būs nepieciešams,
atkal risināsies sporta namā «Dartija» - nākamtrešdien,
23. februārī, plkst. 20:30.
Iecavas novada 16. atklātais basketbola čempionāts
turpināsies nākamnedēļ. Par 1.-6. vietu cīnīsies Grīnvalde,
Klondaika/Jumis A, Eva autonams, Ozolu 15, Saint-Gobain un
Valauto, bet par 7.-11. vietas sadalījumu - Kluburu juniori, ABC,
BK Iesācēji, AC Kluburi un Stelpe/Bārbele. IZ

Sporta namā
Iecavas novada
16. atklātais basketbola
čempionāts
24. februārī
20:30 ABC - Stelpe/Bārbele
21:20 Eva autonams Saint Gobain
25. februārī
19:30 Iesācēji Kluburu juniori
20:20 Ozolu 15 Klondaika/Jumis A
21:20 Valauto - Grīnvalde

Fotokonkurss

«Visapkārt sniegs»
portālā www.iecava.lv.
Nobalso par bildēm
līdz 21. februārim!

Tikai egles aiz loga tumšzaļās
ardievās
Zaru delnas pēdējam
sveicienam tur... /E. Sudmale/
Atvadīšanās no
RITAS AUZIŅAS
18. februārī plkst.13.00
Iecavas novada Sila kapos.
Tuvinieki

18. februārī plkst. 18.30
Iecavas luterāņu dievnams savas durvis vērs kuplam un gaidītam viesu pulkam. Uz tikšanos
dziesmā pulcēsies Codes, Mežotnes, Salgales un Iecavas baznīcas ļaudis un viņu draugi.
Pasākumā uzstāsies ansambļi minēto draudžu ērģelnieču
Andas Silgailes, Lindas Razalinskas un Zaigas Lazdiņas vadībā.
Dalībniekus uzrunās un lūgšanā vienos šo draudžu mācītājs
Rolands Radziņš.

IZ

Koncertu kuplinās dziedonis, tenors Aivars Kalniņš no Vācijas, kuru ar Iecavas draudzi
vieno draudzība vairāku gadu
garumā. Mākslinieks ir ne tikai
lielisks vokālists un komponists,
bet arī aktīvs garīgo tekstu tulkotājs un baznīcu atbalstījis materiāli.
Priecāsimies par katru, kurš
vēlēsies piedalīties un būt kopā
mūzikas skaņās!
Zaiga Lazdiņa

Redakcijas pastā

Reizēm ikdienas rutīnā mēs
diezgan ierasti un vienaldzīgi
staigājam garām viens otram un
tikai reizēm apstājamies, lai parunātos ar kādu sen nesatiktu
paziņu un apmainītos ierastām
frāzēm: apvaicātos par veselību
vai parunātos par laiku.
Manā vientuļajā dzīvē ir pienācis brīdis, kad gribas apstāties, pārdomāt un dalīties savās
domās ar citiem, jo esmu satikusi cilvēkus, kuriem nekad nevarēšu paiet garām vienaldzīgi u
kuri man ir kļuvuši īpaši tuvi. Tie
ir Sigmas Strautmales vadītā
Sociālā dienesta darbinieki, kuru atsaucību un sirsnību iepazinu, nonākot kritiskā dzīves situācijā. Nav iespējams vārdos iz-

sacīt, ar kādu atbildību un iejūtību Zanda Zelle, Valija Vidrina,
Anda Krūmiņa, Dace Kampiņa,
Dina Meļķe un Juris Zellis veic
savu darbu. Tas, ko viņi dara,
nav vienkārši darbs, bet nebeidzamas rūpes par grūtībās nonākušu cilvēku. Par to vissirsnīgākais paldies viņiem!
Aizvadītajā gadā tik ļoti esmu
izjutusi šo cilvēku gādību, ka liekas - nevienā citā novadā nav tik
saprotoša, atsaucīga un darbīga
sociālā dienesta, kāds ir Iecavai.
Par to paldies arī mūsu novada
Domes priekšsēdētājam Jānim
Pelsim un viņa vadītajai deputātu komandai.
M. Saliņa, pensionāre

Līdzjūtības
Ir zaudējumi, pie kuriem nekad nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko sacīdams.
Sirdij ir savi iemesli,
Kas prātam nepieejami…
/Z. Mauriņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Baibai Gāgai,
tuvu cilvēku zaudējot.
Iecavas novada sporta skolas «Dartija» kolektīvs
Bet mūžam nezūd tas,
ko darbā paveikt spēji…

/A. Balodis/

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem un draugiem
sakarā ar bijušās darbinieces RITAS AUZIŅAS
aiziešanu mūžības ceļos.
P/a «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» kolektīvs

Apsveikums : : :
Par taviem gadiem pacelsim kausu,
novēlot laimi, izdzersim sausu,
Lai visu, ko vēlies, spētu tu gūt
un vienmēr ar mīļajiem cilvēkiem būt. /L. Daugiša/

Sveicam Zelmu Kļavenieci skaistajā
dzīves jubilejā!

Bērni, mazbērni, mazmazbērni

Aizsaulē aizgājuši
Diāna Sidrevica (22.01.1950. - 08.02.2011.)
Anita Gāže (05.10.1953. - 09.02.2011.)
Rita Auziņa (25.07.1936. - 11.02.2011.)
Kārlis Rēpelis (10.03.1925. - 13.02.2011.)
Silvija Tetere (13.02.1957. - 16.02.2011.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.
Steidzami un lēti pārdod
3 istabu dzīvokli Iecavas centrā
(cena - Ls 9000).
Tālr. 29795331.

Maina : : :
Maina (vai pārdod) labiekārtotu
4 istabu dzīvokli pret
1,5 vai 2 istabu dzīvokļiem.
Informācija vakaros 63941248,
mob. tālr. 26440747.

25. februārī plkst. 15:00
Iecavas kultūras namā
notiks informatīvs

seminārs par projektu
konkursu «Iedzīvotāji
veido savu vidi 2011» un

Piedāvā darbu : : :

atbalstāmajām aktivitātēm.
Vairāk informācijas www.iecava.lv.

Meklēju auklīti pilnai slodzei
2 gadus vecam puisītim, sākot
no 1. marta, darba dienās no
plkst. 8:00 līdz 19:30. Auklītei
vēlama pieredze ar citiem
auklējamiem bērniņiem un
rekomendācijas.
Gaidīšu Jūsu zvanu!
Tālr. 26437176 (Inese Vītola).

Aicinām virtuālās enciklopēdijas
«Latvijas ļaudis uz 21. gs. sliekšņa»
skolu projekta «Pār deviņi novadiņi»
dalībniekus un atbalstītājus
uz salidojumu 19. februārī
plkst. 13.00 Iecavas vidusskolā.
Atskatīsimies uz 11 gadu kopdarbu
šajā projektā un svinēsim Iecavas
vidusskolas dzīvesstāstu kolekcijas
svētkus!
Salidojuma organizatori - 11.a klase

Dažādi : : :

Lai ierastos sarīkojumā, varēsiet izmantot Iecavas vidusskolas
autobusu, kas plkst. 12.30 būs pie Iecavas kultūras nama.
Pēc sarīkojuma autobuss kursēs no skolas līdz Iecavas centram,
vajadzības gadījumā arī citviet Iecavā.

Iecavas novada Dome aicina uz semināru

Dabas resursu un ekoloģisko pārmaiņu nozīme
Latvijas attīstībā
23. februārī plkst. 13.00-16.00.
Dabā notiek pārmaiņas, tās ietekmē Latvijas un līdz ar to arī
katra novada attīstību. Lai plānotu ilgtspējīgu attīstību, ir svarīgi apzināties pašreiz dabā notiekošās pārmaiņas un to ietekmi uz
vidi. Ne mazāk svarīga ir informācija par mūsu zemes resursiem,
to ietekmi uz ekonomiku, Latvijas iedzīvotāju mentalitāti un demogrāfiskiem procesiem.
Šajā seminārā varēs iegūt zinātnē balstītas atbildes uz jautājumiem par pārmaiņām, kādas gaidāmas Latvijas ekoloģijā,
par zemes garozas ietekmi uz cilvēku veselību un kas jāņem vērā,
plānojot novada ekonomisko un cilvēkresursu attīstību.
Lektore Ludmila Kortunova - arhitektūras doktore, RTU
Telpiskās un reģionālās attīstības vadošā zinātniece.
Pieteikšanās semināram pa tālruni 63941601 vai 29428476
līdz 21. februārim. Seminārs notiks Iecavas kultūras nama
mazajā zālē.
Dalība seminārā - bez maksas; tas notiek starptautiskā projekta «EDU for ALL» ietvaros.

Dzīvokļu kosmētiskais un
kapitālais remonts, jumtu un
mūrēšanas darbi. Veicam arī
sīkus remontdarbus.
Tālr. 26060411.

Sporta namā
Jaunatnes basketbola līga
19. februārī pl. 11:00
Iecava - Ziemeļi
Iecavas novada atklātās
sacensības vieglatlētikā
C grupai
23. februārī pl. 15:00
Treneru padomes sēde
24. februārī pl. 19:00
Latvijas Republikas kausa
izcīņas posms svara stieņa
spiešanā guļus
26. februārī pl. 11:00
Sporta skolotāju
metodiskās apvienības sēde
28. februārī pl. 19:00

8.

Kultūras namā
26. februārī plkst. 11:00
Iecavas novada mazo
vokālistu konkurss
«CĀLIS 2011».
Īpašie viesi: TV šova «Zelta
talanti» dalībnieki - Šona deju
studijas duetšovs «Master Of
Spark» (Arvīds un Roberts)
Ieeja - bez maksas.

26. februārī plkst. 18:00
Senioru deju kolektīvu
KONCERTS.
Ieeja - bez maksas.

27. februārī plkst. 17:00
KONCERTS
«Zvaigznes no šova
«Dziedi ar zvaigzni» tavā pilsētā!»
Piedalīsies TV3 šova «Dziedi
ar zvaigzni. Milžu cīņas»
skatītāju iemīļotie dalībnieki:
mūziķis un šova «Koru kari»
uzvarētājs Atis Auzāns,
Dailes teātra
elegantā aktrise Aija Dzērve,
Kuldīgas Sv. Annas baznīcas
mācītājs
Mārtiņš Burke-Burkevics un
kolorītā dziedātāja
Liene Bronuša (pazīstama
ar skatuves vārdu Candy).
Biļešu cenas - Ls 3; 4; 5.
Biļešu iepriekšpārdošana.
Iecavas novada atklātais
čempionāts ZOLĪTĒ Iecavas kultūras namā
5. martā plkst. 10:00.
Pieteikšanās no plkst. 9:30.
Dalības maksa - Ls 5.
Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkas
lasītavā apskatāma
jauna izstāde
«Baltā melodija».
Tajā priecē Tautas
fotostudijas «Bauska» četru
autoru fotodarbi.
Bibliotēka atvērta darba
dienās plkst. 11:00-18:00.

Vidusskolā
Iecavas novada skolu
sacensības florbolā:
21. februārī pl. 15:30.
Sacensību nolikums lasāms
www.iecava.lv.
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