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Sadarbības darba
grupā apvienojās
speciālisti no
Iecavas un kaimiņu
pašvaldībām, kā
arī no dažādām
valsts iestādēm.
Grupa izteica
priekšlikumu pie
Iecavas upes
izveidot atpūtas
zonas, savest
kārtībā ceļus,
izveidot veloceliņu
maršrutā Rīga Bauska, uzlabot
ceļu Plakanciema
virzienā.
A: F: Elīna Arāja

Piektdien, 10. februārī,
Iecavas novada Attīstības
programmas izstrādātāji no
uzņēmuma «NK Konsultāciju
birojs» uz semināru kultūras
namā pulcināja dažādus

speciālistus, lai iepazīstinātu,
kā Iecava izskatās Latvijā
šobrīd un ko par Iecavu saka
paši iecavnieki. Tikšanās
mērķis bija kopīgi vienoties
par prioritātēm, lai izprastu,
kurā virzienā Iecavai turpmāk
attīstīties.

Studentu stāsti iedvesmo
izvēlēties nākamo profesiju
A: F: Anta Kļaveniece

Sestdien, 11. februārī,
kultūras namā pulcējās
jaunieši, kam bija vēlme
iepazīt studiju praktisko pusi.
Vēl jo interesantāku tikšanos
darīja fakts, ka par savu
studiju pieredzi stāstīja vēl
nesenie skolas biedri Iecavas
vidusskolā.
Pieredzes bagātākais bija
Sanda Spolīša stāsts. Viņš nupat
kļuvis par Rīgas Tehniskās universitātes populārākās - telekomunikāciju programmas - doktorantu. Programmas popularitāte ir saistāma ar to, ka nozare
arvien strauji attīstās gan Latvijā, gan ārvalstīs, tādēļ pēc studijām arī atrast darbu nav problē-

mas. Telekomunikāciju institūts
sagatavo darba tirgū plaši pieprasītus speciālistus, kas nepieciešami vairākiem lieliem Latvijas uzņēmumiem: Tele2, LMT,
Lattelecom, Bite, Latvijas dzelzceļš, Latvenergo. Sandis pastāstīja, ka, izvēloties telekomunikāciju studiju programmu un cenšoties iekļūt kādā no 155 (!) budžeta vietām, ļoti liela nozīme ir
vērtējumam fizikā. Jārēķinās, ka
studiju gaitā nāksies daudz saskarties ar matemātiku, tāpat
būtu vēlams būt draugos ar datoru. Pašlaik Sandis darbojas
šķiedru optikas pētniecības jomā, daudz laika pavadot universitātes laboratorijā, kas apgādāta ar modernāko aprīkojumu un
ir tāda vienīgā Baltijā.
2.lpp.

Iecavas novada Dome, līdzīgi
kā citos vairāk nekā 70 Latvijas
novados, ir piesaistījusi speciālistus novada attīstības programmas izstrādei. Attīstības
programmām visās Latvijas pašvaldībās jābūt izstrādātām līdz
2013. gada beigām.
6.lpp.

Lūdz palīdzēt 3.
ar asins vēzi
slimai meitenei
Meža
3.
īpašniekus un
lauksaimniekus
aicina uz
semināru
Informācija 4.
par 2011. gada
budžeta
izpildi

DzKS pārņem atkritumu
apsaimniekošanu novada teritorijā
A: Anta Kļaveniece

No 17. februāra pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA
«Dzīvokļu komunālā
saimniecība» (DzKS) būs
vienīgā atkritumu
apsaimniekotāja Iecavas
novadā. Divi pārējie
atkritumu apsaimniekotāji,
kas līdz šim darbojās Iecavas
novadā, - SIA «L&T» un SIA
«Vides serviss» - savu darbību
šeit vairs neturpinās.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta
prasībām starp Iecavas novada
Domi un SIA «DzKS» 2011. gada
17. novembrī ir noslēgts līgums
par atkritumu apsaimniekoša-

nu, kas nosaka, ka SIA «DzKS» ir
vienīgais atkritumu apsaimniekotājs, kuram piešķirtas tiesības
sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus fiziskām
un juridiskām personām visā
Iecavas novada administratīvajā
teritorijā. Tas nozīmē, ka līgumi
ar citiem apsaimniekotājiem
zaudē spēku triju mēnešu laikā
no dienas, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar izvēlēto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.
Lai varētu nodrošināt sniegtā
pakalpojuma nepārtrauktību,
SIA «DzKS» jau aizvadītā gada
nogalē izsāka līgumu pārslēgšanu ar klientiem. Ar iestādēm un
uzņēmumiem visi līgumi jau ir
noslēgti, vēl turpinās darbs ar
7.lpp.
privātajiem klientiem.

2012. gada 17. februārī

IZ

Skolu ziņas

Iecavas vidusskolas 5.8. klašu teātra sporta komanda
«Reperi» saņēma diplomu par labāko nospēlēto tehniku teātra
sporta turnīrā Ikšķilē.
8. februārī 9.a klase ar audzinātāju M. Buņķi organizēja alternatīvo stundu - mācību ekskursiju ar mērķi iepazīt Jelgavas
kultūrvēsturiskos objektus.
8. februārī 11. un 12. klašu
skolēni ar skolotāju I. Ceru un
I. Belinsku apmeklēja foto

izstādi Edvarta Virzas bibliotēkā.
14. februārī 11. klašu skolēni
ar skolotāju A. Pārumu apmeklēja Latvijas Bankas centru «Naudas pasaule».
15. februārī 2. un 3. klases
deju kolektīvs ar audzinātājām
I. Vasiļjevu, S. Ūdri un vadītāju
S. Lineju devās uz 1.-4. klašu deju kolektīvu pasākumu «Sadancis Vallē».
Skola sveic savus olimpiāžu

uzvarētājus. Starpnovadu ķīmijas olimpiādē 1. vieta Rūdolfam
Jānim Štālam (9.a klase), Elvim
Stačkunam (10.a), Katrīnai Mercai (11.a), Paulam Ķurbem
(12.a); 2. vieta Vitālijam Čemerim (11.a); 3. vieta Uvim Dredželam (9.a), Arvīdam Bugoveckim
(11.a); Atzinība Edijam Vanagam
(9.a), Marijai Vinogradovai (12.a)
un Laimai Zaķei (12.a).
Starpnovadu latviešu valodas
un literatūras olimpiādē 1. vieta
Laumai Vilciņai (8. kl.), 2. vieta
Paulai Annai Svarinskai (8. kl.),
Agatei Mediņai (9. kl.); 3. vieta

2.

Asnatei Kaupei (11. kl.), Montai
Dubkevičai (12. kl.), Atzinība
Andai Vaičekonei (9. kl.).
Starpnovadu matemātikas
olimpiādē 1. vieta Reinim Nudienam (9.a), Mārcim Vīnbergam
(12.a), Vitālijam Čemerim (11.a);
3. vieta Uvim Dredželam (9.a);
Atzinība Baibai Kreierei (12.a).
Starpnovadu krievu valodas
olimpiādē A grupā 1. vieta Marijai Vinogradovai (12.a), 3. vieta
Diānai Špoģei (11.a), B grupā
1. vieta Katrīnai Mercai (11.a),
2. vieta Katrīnai Galinei (12.b),
3. vieta Karīnai Šemcovai (12.b). IZ

Studentu stāsti iedvesmo izvēlēties nākamo profesiju
1.lpp.

Atkāpjoties no sestdienas tikšanās, jāpiebilst, ka 12. janvārī
Rīgas Tehniskajā universitātē norisinājās Vernera fon Sīmensa Izcilības balvas pasniegšanas ceremonija eksakto zinātņu maģistriem un doktoriem par izciliem zinātniskajiem darbiem. Telekomunikāciju institūta doktoranti
Sandis Spolītis un Aleksejs Udaļcovs tika atzīti par laureātiem
maģistra darbu kategorijā. Gadskārtējā Vernera fon Sīmensa Izcilības balva šogad tika pasniegta
jau divpadsmito reizi. Konkursā
ik gadu piedalās labākie RTU un
LU maģistra darbu un doktora disertāciju autori. Piešķirto stipendiju fonds jaunajiem talantiem
šogad sasniedz 5000 eiro.
Reinis Pastars pirmo gadu
studē Alberta koledžā, Kultūras
tūrisma vadības fakultātē. Fakultātes sagatavotā tūrisma organizatora darba iespējas ir plašas, sākot ar valsts un pašvaldību tūrisma institūcijām, tūrisma aģentūrām un tūrisma informācijas centriem, beidzot ar sava uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu.
Reinis atzīst, ka mācību izvēles galvenais nosacījums bijis
valodu apguve, un tieši šī fakultāte tādu iespēju sniedz. Piedevām koledža katru gadu konkursa kārtībā piedāvā trīs bezmaksas studiju vietas bāreņiem un
daudzbērnu ģimenes locekļiem,
un arī Reinis kā daudzbērnu ģimenes atvase koledžā var mācīties bez maksas. Reinis secina,
ka mūsdienās «izglītība ir naudas jautājums». Par studentiem
var kļūt arī tie, kas vidusskolu
pabeiguši ar ne tik labām sekmēm.
Studijas Alberta koledžā ilgst
divus gadus, studentiem iegūstot pirmā līmeņa augstāko izglītību. Pēc mācību pabeigšanas ir
iespēja turpināt studijas kādā no
Latvijas augstskolām, iestājoties
uzreiz trešajā kursā vai turpinot
mācības kādā no Lielbritānijas
augstskolām.
Alberta koledžā pirmo gadu
mācās arī Beatrise Dzene, kas
studijām izvēlējusies Izklaides
industrijas vadības un producē-

Sandis Spolītis.
šanas fakultāti. Viņas izvēle bijusi vienkārša - izlasījusi piedāvājumu un sapratusi: «Tas ir
mans!» Studiju 1. semestrī gan
Beatrisei licies, ka viņa nonākusi
vidusskolā numur divi, jo apgūstamie priekšmeti bijuši pārāk
vispārīgi. Otrais semestris sācies
daudz interesantāk, jau ar nojausmu par to, kas nākotnē būs
jādara. Jaunietei izdevies iekļūt
un arī noturēties koledžas budžeta grupā. To palīdzējušas nodrošināt labās sekmes, pozitīvā
attieksme un aktīvā darbošanās
koledžas studentu dzīvē. Iespējams, ka nākotnē Beatrise varētu
kļūt par izklaides industrijas
pārstāvi un nodarboties ar koncertu, festivālu, izstāžu un dažādu izklaides un lietišķu pasākumu organizēšanu vai mūzikas
klubu, kino un televīzijas projektu producēšanu, TV raidījumu
veidošanu.
Beatrisi nesatrauc, ka Alberta koledžas mācībspēki biežāk ir
maģistri, nevis docenti un profesori, toties studentiem ir iespēja
aizvadīt lekcijas un meistarklases kopā ar radošās industrijas
profesionāļiem, piemēram, Armandu Ekštetu, studijas «Filmbox» direktoru, daudzu TV seriālu veidotāju un producentu.
Ļoti detalizēti par studiju procesu Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē pastāstīja trešā
kursa studente Laura Jerķe.
Studiju laikā Laura ir apguvusi
pedagoģiju un psiholoģiju,
audzināšanas teoriju un metodiku, saskarsmes psiholoģiju, speciālo pedagoģiju, vadības pamatus un citas zināšanas. Pabei-

Reinis Pastars.
Beatrise Dzene.
dzot studijas, viņa iegūs izglītības zinātņu bakalaura grādu pedagoģijā. Laura gan uzsver, ka
nebūs skolotāja. Viņas darbības
lauks varētu būt valsts vai privātās izglītības un audzināšanas
iestādēs, kur nav nepieciešamas
konkrētu mācību priekšmetu
metodikas zināšanas. Tas varētu
būt kādas izglītības iestādes direktors vai metodiķis, izglītības
speciālists pašvaldībā. «Bet visaugstākā pakāpe, uz ko tiekties,
ir izglītības ministrs,» ar smaidu
teic Laura.
Topošajiem studentiem Laura iesaka neizvēlēties profesiju
tikai pēc tās prestiža. Labāk izvēlēties jomu, kas patiešām interesē. Tikai tad tajā iespējams kļūt
par vienu no labākajiem, tātad
arī pievilcīgam darba devējiem.
«Lai tas būtu darbs, kurā ir izaugsmes un peļņas iespējas,»
novēl Laura.
Pēc pasākuma tā organizato-

Laura Jerķe.
re Jana Ādmine atzina, ka būtu
gan gribējusi, lai apmeklētāju ir
vairāk, jo studentu pieredzes
stāsti tiešām ir interesanti un
noderīgi topošajiem studentiem.
Nākamo līdzīga satura pasākumu viņa plāno organizēt skolā,
kur auditorija varētu būt plašāka, jo karjeras izvēles jautājumi
vidusskolas beidzamo klašu
skolēniem ir ļoti aktuāli. IZ
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3.

Pateicība par dāvinājumiem
A: Ludmila Šteinberga

Bērnu bibliotēkas vadītāja
Janvāra beigās finišēja
«Bērnu/Jauniešu žūrija
2011», kas pulcēja bērnus un
šogad arī jauniešus līdz pat
12. klasei, kuri vēlas lasīt un
noteikt gada labākās
grāmatas bērniem un
jauniešiem.
27. janvārī Bērnu literatūras
centrā tika paziņoti «Bērnu
/Jauniešu žūrijas 2011» laimīgās Ziemassvētku loterijas rezultāti. 100 bibliotēkas «Bērnu
/Jauniešu žūrijas 2011» aktīvākās dalībnieces, tai skaitā Iecavas novada Bērnu bibliotēka, kā atzinību saņēma zvērinātu
advokātu biroja «Borenius» dāvinātās jaunākās bērnu grāmatas,
kuras klajā laidusi izdevniecība
«Liels un mazs»: Ineses Zanderes
«Dieguburtiņi» un «Kā Lupatiņi
mainījās»; zviedru rakstnieka Ulfa Starka «Mans draugs Pērsijs,
Bufalo Bils un es», kā arī DVD
animācijas filmu «Kā Lupatiņi
mazgājās».

IZ

Lasītāji un bibliotekāres pateicas par dāvinājumu advokātu
birojam «Borenius». Vislielāko
gandarījumu sniedz tieši izdevniecības «Liels un mazs» iespiestie literatūras darbi, kas attīsta
bērna emocionālo pasauli un veido gaumi, izceļas ar oriģinalitāti,
izcilām ilustrācijām un kvalitatīvu dizainu. Un atbilst kritērijam
bērniem tikai visu labāko.
Paldies Latvijas Universitātes
Akadēmiskā departamenta projektu vadītājai, grāmatas «Sūnu
ceļvedis dabas pētniekiem» līdzautorei Ligitai Liepiņai. Izdevums būs noderīgs skolēniem,
studentiem, skolotājiem un visiem dabas mīļotājiem, kas vēlas
iepazīt 100 Latvijā biežāk sastopamās sūnu sugas.
Savukārt Rasmas Mažānes
dāvinājums, konkursa «Zvaigznes grāmata. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem» laureātes Ineses Ķesteres
garstāsts «Skolas spoks», pašlaik
ir pieprasīta pusaudžu lasāmviela. Grāmatā aprakstīta viena no
mūsdienu aktuālākajām problēmām vardarbība skolā. IZ

Ziņas lauksaimniekiem

Semināri lauksaimniekiem
un meža īpašniekiem
A: Stepans Drozdovs

Iecavas novada lauksaimniecības
organizators
Seminārs novada lauksaimniekiem notiks trešdien,
22. februārī, plkst. 10 Iecavas
novada Domes zālē par šādām
tēmām:
·
Valsts augu aizsardzības
dienesta (VAAD) aktualitātes. Informēs Aija Čonka, VAAD Zemgales reģionālās nodaļas vecākā
inspektore.
·
Savstarpējās atbilstības
prasības. Laba lauksaimniecības stāvokļa nosacījumi. Lauku
mēslošanas plāna sagatavošana. Dokumentācija augkopības
saimniecībās. Informēs Bauskas
konsultāciju biroja augkopības
speciāliste Ieva Litiņa.
·
Latvijas Lauksaimniecības
konsultāciju centra Bauskas nodaļas vadītāja Eleonora Maisaka
stāstīs par Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta,
Lauksaimniecības konsultāciju
centra, Valsts lauku tīkla aktualitātēm.

·
Latvijas Hipotēku un zemes
bankas (LHZB) Bauskas filiāles
Aizdevumu daļas vadītāja Laura
Saulīte informēs par LHZB aizdevumiem lauksaimnieciskai un
nelauksaimnieciskai uzņēmējdarbībai.
Kotakttālruņi: 26180900;
63927211 - LLKC Bauskas KB
augkopības speciāliste Ieva Litiņa; 26316459 - LLKC Bauskas
nodaļas lauku attīstības speciāliste Raimonda Ribikauska.
Plkst 14.00 Meža konsultāciju pakalpojumu centra
(MKPC) Rīgas reģionālās nodaļas organizēts seminārs meža
īpašniekiem.
Seminārā MKPC mežsaimniecības konsultante Rita Daščiora un Valsts meža dienesta
vecākais mežzinis Ivars Kārkls
sniegs informāciju par:
· izmaiņām Valsts meža dienesta darba organizācijas kārtībā;
·
grozījumiem Meža likumā;
·
ES finansējuma piesaistes
iespējām mežsaimniecībā.

Lūgums palīdzēt ar
asins vēzi slimai meitenei
A: Anta Kļaveniece

Jau aptuveni gadu 18 gadus
jaunā iecavniece Diāna
Hodoroviča cenšas sadzīvot
ar diagnozi asins vēzis.
Ar līdz šim veiktajām ārstniecības metodēm meitenei pagaidām nav izdevies izveseļoties, tādēļ drīzumā viņai tiks veikta perifērisko asiņu cilmes šūnu
transplantācijas procedūra jeb
tā sauktā kaulu smadzeņu
transplantācijas operācija Linezera slimnīcas Hematoloģijas
centrā. Pēdējo gadu laikā pasaulē šī metode tiek lietota arvien
plašāk, lai ārstētu un glābtu onkoloģiskos un hematoloģiskos
slimniekus. Kaulu smadzeņu
transplantācijas procedūras tiek
veiktas galvenokārt gados jauniem onkoloģiskiem slimniekiem, kuriem citas ārstēšanas
metodes ir neefektīvas. Tiek uzskatīts, ka ar šādas ārstniecības
metodes palīdzību nereti iespējams panākt pat pilnīgu pacienta
izārstēšanu. Par cilmes šūnu donoru kļūs Diānas brālis.
Par operāciju Diānai nav jāmaksā, taču citi ārstēšanas izdevumi ir lieli. Ģimenei, kurā bez
Diānas aug vēl trīs bērni, ir ļoti
grūti samaksāt par pilnvērtīgu
uzturu un medikamentiem, kas
ļoti nepieciešami leikēmijas
slimniekiem, bet izmaksā ļoti
dārgi.

F: no Diānas albuma

Uzzinot par šīm problēmām,
biedrība «Iecavas sieviešu klubs
«Liepas»» nolēma sniegt kaut nelielu atbalstu Hodoroviču ģimenei, aicinot sabiedrību ziedot
Diānai nepieciešamo medikamentu iegādei, kā arī citiem
pirms un pēc operācijas izdevumiem.
Ziedojumus lūgums
ieskaitīt sabiedriskā labuma
organizācijas, biedrības
«Iecavas sieviešu klubs
«Liepas»» kontā SEB bankā.
Swift kods: UNLALV2X
konta nr.:
LV46UNLA0050018188978
ar norādi
«Ziedojums Diānai».

Melnās ziņas
- 8. februārī plkst. 17:40 ceļa
Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
45. kilometrā aizturēts kāds
1963. gadā dzimis Čehijas pilsonis, kurš piedāvāja naudu - 15
eiro - policijas darbiniekam, lai
netiktu sastādīts administratīvais protokols. Persona, braucot
ar automašīnu, neievēroja aizliedzošās luksofora gaismas (šķērsoja krustojumu pie sarkanās
gaismas). Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 27. janvāra
plkst. 19:00 līdz 8. februāra
plkst. 12:30 no kādas mājas Zorģos, brīvi piekļūstot, zagļi nozaguši dažādas zeltlietas. Uzsākts
kriminālprocess.
- 11. februārī plkst. 9:20 Edvarta Virzas ielā kāds nenoskaidrots autovadītājs izraisīja
sadursmi ar stāvošu automašīnu Opel Astra Caravan.
- 11. februārī plkst. 15:40 uz
ceļa, kur apgrūtināta samainīša-

nās ar pretī braucošu automašīnu, notika sadursme starp automašīnu Mercedes Benz un automašīnu Nissan Patrol. Sastādīts
ceļu satiksmes negadījuma protokols.
- No 11. februāra plkst. 18:00
līdz 12. februāra plkst. 7:00, Edvarta Virzas ielā, atlaužot piekaramo atslēgu, zagļi iekļuvuši kādā pagrabā un nozaguši 12 burkas dažādu konservu. Uzsākts
kriminālprocess.
- 13. februārī plkst. 8:00 uz
ceļa A-7 kāds 1989. gadā dzimis
vīrietis, vadot automašīnu Ford
Sierra, neizvēlējās pareizo
braukšanas ātrumu un nobrauca no ceļa, bojājot ceļa zīmi.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore

2012. gada 17. februārī

Novada Domē
A: Anta Kļaveniece

14. februāra Domes sēdē tika izskatīti 26 jautājumi, tostarp
apstiprināti divi svarīgi dokumenti - saistošie noteikumi
«Par Iecavas budžeta izpildi 2011. gadā», kuru paskaidrojuma
rakstu publicējam šodien, un saistošie noteikumi «Par Iecavas
novada budžetu 2012. gadam», ar kuru paskaidrjuma rakstu
iepazīstināsim nākamajā laikraksta numurā. Ar saistošajiem
noteikumiem pilnā apjomā var iepazīties pašvaldības
interneta vietnē www.iecava.lv, sadaļā Pašvaldība > Saistošie
noteikumi.

Paskaidrojuma raksts par Iecavas
novada budžeta izpildi 2011. gadā
Iecavas novada pašvaldības
budžeta plāns 2011. gadam tika
apstiprināts 2011. gada 15. februārī. Pamatojoties uz grozījumiem likumā «Par valsts budžetu
2011. gadam», pārskata gada laikā noslēgtajiem un precizētajiem
līgumiem par dažādu projektu
realizāciju piesaistot ārējo finansējumu, pašvaldības komiteju
pieņemtajiem lēmumiem par
pašvaldības līdzekļu izlietojumu,
2011. gadā četras reizes ir izdarīti budžeta plāna grozījumi.
Pēc grozījumiem pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par
Ls 789 159.
Precizētais pamatbudžeta
ieņēmumu plāns 2011. gadam ir
apstiprināts Ls 5 743 116 un
precizētais pamatbudžeta izdevumu plāns Ls 6 379 696.
Pamatbudžeta 2011. gada
ieņēmumu plāns izpildīts par
108,6%, t. i., saņemti
Ls 6 239 347. Iecavas novada
pašvaldība 2011. gadā pamatbudžeta līdzekļus saņēma par
Ls 496 231 vairāk, nekā tika
plānots.
Pamatbudžeta ieņēmumu
struktūrā vislielāko īpatsvaru
47,8% veido valsts un pašvaldību budžetu transferti, kas
2011. gadā kopā saņemti
Ls 2 985 600 apmērā.
Transferti no valsts budžeta
2011. gadā ir saņemti 101,8%
no plānotajiem 2011. gada ieņēmumiem. Iecavas novada pašvaldība pilnībā saņēmusi plānotās valsts budžeta mērķdotācijas
un dotācijas izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, mācību
grāmatu iegādei.
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saņemta
105,1% apmērā no plānotā, t. i.,
par Ls 8 615 pārsniedzot plānotos ieņēmumus. 2011. gadā par
Ls 16 958 pārsniegti plānotie
valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašval-

dībai.
Valsts budžeta transfertu
Eiropas Savienības un ārvalstu
finansēto projektu īstenošanai
saņemšana pagājušajā gadā bija
atkarīga gan no iepirkumu procedūras rezultātā noslēgtajiem
līgumiem, gan no izpildītajiem
darbiem.
Pašvaldību budžetu transfertu plāns izpildīts par 116,1%.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 42,4% no visiem
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, saņemts 114,3% apmērā no 2011. gada plāna, t. i.,
plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārsniegti
par Ls 331 131. Iecavas novada
pašvaldības budžetā iedzīvotāju
ienākuma nodoklis bija plānots
96% apmērā no summas, kas bija aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumiem Nr.1180
«Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību
2011. gadā». Iedzīvotāju ienākumu nodokli no Valsts kases sadales konta 2011. gadā pašvaldības saņēma 109,9% apmērā no
prognozētā.
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) ieņēmumu struktūrā
veido 5,6%. NĪN maksājumi
iekasēti 139,3% apmērā pret
plānoto. Plāna pārsniegumu veido papildus sākotnēji plānotajam ar paaugstinātu likmi aprēķinātais un iekasētais NĪN par
neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm, nekustamā īpašuma kadastrālo
vērtību izmaiņas periodā starp
NĪN prognozes aprēķinu un nodokļa maksājumu aprēķinu, kā
arī atgūtie debitoru parādu maksājumi.
Pašvaldības budžeta iestāžu
ieņēmumi - Ls 222 789 - veido
3,6% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Tie pērn iekasēti 99,5%
apmērā no plānotā.
Nelielu daļu - 0,6% no pamatbudžeta ieņēmumiem - veido
pārējie ieņēmumi: valsts un paš-

valdības nodevas, naudas sodi
un citi nodokļu un nenodokļu
ieņēmumi.
Salīdzinot pašvaldības
2011. gada un 2010. gada ieņēmumus, kopējie ieņēmumi
2011. gadā ir par Ls 214 366 lielāki nekā faktiski saņemtie
2010. gadā. Pēc strukturālā sadalījuma abos gados lielāko īpatsvaru veido transferti un saņemtais iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 2011. gadā transferti saņemti par Ls 106 124 vairāk nekā 2010. gadā, ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
pieauguši tikai par Ls 15 300,
bet NĪN iekasēts par Ls 89 269
vairāk kā 2010. gadā. Būtisku
izmaiņu nav budžeta iestāžu saņemtajos ieņēmumos, kā arī no
pārējiem ieņēmumiem.
Iecavas novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumu plāns
2011. gadā izpildīts par 91,3%,
dažādu pašvaldības funkciju
realizācijai izlietoti
Ls 5 822 023.
Skatoties izdevumus nozaru
griezumā, izdevumi izglītībai ir
65,1% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Bez izglītības
iestāžu uzturēšanas izdevumu
segšanas 2011. gadā apgūti līdzekļi šādu projektu realizācijai:
1) Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis» labiekārtošanas projekta precizēšanai - Ls 2 441;
2) «Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei atbilstošas bāzes nodrošināšana Iecavas vidusskolā» Ls 13 734;
3) «Sporta kompleksa Iecavas stadions» tehniskā projekta
pārstrādei Ls 2 090;
4) «Zema patēriņa enerģijas
ēkas» - skiču projekta izstrādei
un energoaudita veikšanai Iecavas internātpamatskolas internāta ēkai Ls 2 693;
5) «Mācību vides uzlabošana
izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Iecavas novada Zālītes
speciālajā internātpamatskolā»
Ls 76 462;
6) «Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos»
Ls 34 844;
7) Autobusu iegādei skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai Ls 77 443.
Vispārējo valdības dienestu
izdevumi 2011. gadā bija Ls 507
445, t. i., 8,7% no kopējiem izdevumiem. Iecavas novada Domes
administrācijas izdevumi veido
64,1% no vispārējo valdības dienestu izdevumiem. Pašvaldības
budžeta parāda darījumi
2011. gadā bija Ls 84 698. Pagājušajā gadā savstarpējiem norēķiniem starp pašvaldībām iztērēti Ls 96 421, no kuriem 66,6%
veido maksājumi par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegojumiem, 21,2% - par sociālās

4.

palīdzības funkciju nodrošināšanu un 12,2% - pašvaldības deleģēto funkciju (būvvaldes,
Bauskas centrālās bibliotēkas
un Bauskas tūrisma informācijas centra) samaksai.
Sociālajai aizsardzībai
2011. gadā izlietoti Ls 483 917,
t. i., 8,3% no pamatbudžeta līdzekļiem. Iecavas novada pašvaldības iedzīvotājiem garantētā
minimālā ienākuma (GMI) pabalsti 2011. gadā izmaksāti
Ls 79 027, dzīvokļa pabalsti
Ls 54 525. Salīdzinājumā ar
2010. gadu, GMI pabalsti izmaksāti par Ls 9 194 mazāk, bet dzīvokļu pabalstu izmaksa pieaugusi par Ls 3 930. Ar saņemto
mērķdotāciju no valsts budžeta
2011. gadā tie kompensēti
Ls 55 882 apmērā.
No pašvaldības budžeta
2011. gadā izmaksāti pabalsti
un atlīdzība aizbildņiem, audžuģimenēm un bāreņiem
Ls 21 270, pabalsti veselības aprūpei Ls 7 119. No pamatbudžeta līdzekļiem nodrošināti arī pabalsti ēdināšanai, t. i., «Zupas
virtuves» pakalpojumi par
Ls 5 462 un trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem ēdināšanas izdevumi izglītības
iestādēs - Ls 4 868 apmērā. Ģimenēm ar nepietiekamiem ieņēmumiem bērnu skolas gaitu uzsākšanai izmaksāti pabalsti
Ls 1 879.
Projekta «Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai» realizācijā
apgūti Ls 153 672. Pabeigts projekts «Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība
Iecavas novadā», speciālā aprīkojuma iegādei izlietoti
Ls 13 177.
Veselības aizsardzības jomai izlietoti Ls 264 128, t. i.,
4,6% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 2011. gadā tika uzsākta projekta «Kvalitatīvu
pakalpojumu nodrošināšana
bērniem Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā», izlietojot
Ls 2 475.
Kultūras iestāžu uzturēšanai un dažādu sporta un kultūras pasākumu izdevumu segšanai izlietoti Ls 465 605, kas ir
8,0% no pamatbudžeta izdevumiem. Kā lielākie ieguldījumi jāmin Iecavas parka brīvdabas estrādes labiekārtošanas pabeigšana, izlietojot Ls 96 828, Zorģu
bibliotēkas rekonstrukcija, kurā
pērn ieguldīti Ls 70 441, un projekta «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Zorģu apdzīvotās vietas iedzīvotājiem» ietvaros iegādāts bibliotēkas aprīkojums
Ls 10 767 vērtībā.
Ekonomiskajai darbībai izlietoti Ls 176 261, t. i., 3% no pamatbudžeta izdevumiem.
5.lpp.
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2011. gadā no Iecavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Ls 68 802 izlietoti pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai. Ls 5 699 izlietoti Iecavas
autoostas uzgaidāmās telpas uzturēšanas izdevumu segšanai.
Iecavas upes kreisā krasta
nogāzes nostiprināšanas un
Upes ielas brauktuves bojātās
daļas atjaunošanas projekta izstrādei un tā realizācijai iztērēti
Ls 25 714.
2011. gada nogalē uzsākts
un gandrīz pilnībā realizēts projekts «Ozolu ielas gājēju celiņa
vienkāršota rekonstrukcija un
informatīvo norāžu uzstādīšana
Iecavas novadā» par Ls 25 750.
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai un
vides aizsardzībai 2011. gadā
tērēti Ls 116 109, t. i., 2,0% no
pamatbudžeta izdevumiem.
Pagājušajā gadā uzsākta
Iecavas novada Attīstības programmas izstrāde 2013.2019. gadam, kam izlietoti
Ls 2 398. Par Ls 8 787 veikta
dzīvojamās ēkas Baldones ielā 6
jumta seguma nomaiņa. Daļēji
realizēta ielu apgaismojuma izbūve Raiņa, Skolas, Baldones un
Edvarta Virzas ielā, par 2011.
gadā izpildītajiem darbiem
samaksāts Ls 18 031.
Iecavas novada apdzīvotu
vietu ielu apgaismojumam izlietoti Ls 16 853.
Pagājušajā gadā Ls 10 000
izlietoti Iecavas ciemata daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu asfaltbetona seguma bedrīšu remontam un Ls 1 438 gājēju celiņa izveidošanai starp dzīvojamām mājām Tirgus ielā 5 un Tirgus ielā 3.
Salīdzinot pamatbudžeta izdevumus 2011. gadā un
2010. gadā, samazinājušies ir tikai izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai par Ls 15 221. Pērn salīdzinājumā ar 2010. gadu ir pieau-

guši izdevumi izglītībai par
Ls 179 058, atpūtai un kultūrai
par Ls 162 489, ekonomiskajai
darbībai par Ls 82 301, vispārējiem valdības dienestiem par
Ls 27 639, veselības aizsardzībai
par Ls 10 939, sociālajai aizsardzībai par Ls 6 791 un sabiedriskajai kārtībai par Ls 802.
Pašvaldība 2011. gadā pilnībā ir nokārtojusi visas kredītsaistības par ilgtermiņa aizņēmumiem. Pagājušajā gadā atmaksātā aizņēmumu pamatsumma ir Ls 140 724, samaksāti kredīta procenti Ls 80 478 un
kredītu apkalpošanas maksa
Ls 3 863.
Salīdzinot pamatbudžeta izdevumus 2011. gadā un
2010. gadā pēc ekonomiskajām
kategorijām, 2011. gadā ir samazinājušies izdevumi sociālajiem
pabalstiem par Ls 25 847, transfertiem par Ls 16 407 un procentu maksājumiem par aizņēmumiem par Ls 7 496.
Pērn salīdzinājumā ar
2010. gadu ir pieauguši izdevumi par preču iegādi un pakalpojumu apmaksu par Ls 234 971,
izdevumi atlīdzībai par Ls 154
707, kapitālajiem izdevumiem
par Ls 107 752 un subsīdijām un
dotācijām par Ls 7118.
Naudas līdzekļu atlikums
pamatbudžetā 31.12.2011. bija
Ls 1 104 519,07, no kuriem dažādu projektu realizācijai
Ls 122 125,47:
1) ERAF projekta «Iecavas novada izglītības iestāžu informatizācija» realizācijai Ls 53 047,65;
2) ERAF projekta «Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centrā» realizācijai
Ls 44 413,37;
3) Eiropas Sociālā fonda projekta «Speciālista piesaiste Iecavas novada Domē» realizācijai
Ls 4 056,42;
4) Eiropas Sociālā fonda projekta «Pedagogu konkurētspējas

veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos» īstenošanai - Ls 7 131,30;
5) Eiropas Sociālā fonda
projekta «Iespējas un risinājumi
tavā dzīvē» īstenošanai Ls 2 800,00;
6) pirmsskolas izglītības
iestādei «Dartija» «Comenius»
projekta realizācijai
Ls 1 967,85;
7) Dzimtmisas pamatskolai
«Comenius» projekta realizācijai
Ls 7 729,68;
8) dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1. klašu skolēniem
Ls 979,20.
P/a «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» darbības
nodrošināšanai naudas līdzekļu
atlikums 31.12.2011. bija
Ls 130 063,32.
Speciālā budžeta (īpašiem
mērķiem iezīmēti līdzekļi)
plāns 2011. gadā mainīts saskaņā ar papildu līdzekļu saņemšanu autoceļu uzturēšanas izdevumu segšanai ziemas periodā.
2011. gadā Iecavas novada pašvaldība papildus no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem saņēma Ls 11 682.
Speciālā budžeta (īpašiem
mērķiem iezīmēti līdzekļi) precizētais ieņēmumu plāns
2011. gadam ir Ls 103 658. Tas
izpildīts par 101,5%, saņemti
Ls 105 219 īpašiem mērķiem
iezīmēti līdzekļi. 2011. gadā par
Ls 1 130 vairāk saņemts plānotais dabas resursu nodoklis.
Speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) ieņēmumu
un izdevumu plāns 2011. gadā ir
palielināts par Ls 1960.
Ziedojumi un dāvinājumi
naudā ir saņemti Ls 3 200.
Salīdzinot 2011. gadu un
2010. gadu, speciālā budžeta
ieņēmumi kopā palielinājušies
par Ls 14 364. Ieņēmumi no
autoceļa fonda palielinājušies
par Ls 11 682, saņemtie ziedojumi un dāvinājumi par Ls 2 110,

dabas resursu nodoklis - par
Ls 324 un pārējie ieņēmumi - par
Ls 248.
Speciālā budžeta (īpašiem
mērķiem iezīmēti līdzekļi) precizētais izdevumu plāns 2011. gadam ir Ls 95 039.
No saņemtā dabas resursu
nodokļa Ls 26 491 tika plānots
novirzīt līdzdalībai komersantu
pašu kapitālā SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» Iecavas,
Zālītes un Zorģu ciemata ūdenssaimniecības attīstībai.
Speciālā budžeta (īpašiem
mērķiem iezīmēti līdzekļi) precizētais izdevumu plāns 2011. gadā apgūts par 91,7%, t. i., izlietots Ls 87 181 no īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem.
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» kapitālā 2011. gadā
ieguldīti Ls 8 693.
Kopā izlietoti līdzekļi
Ls 2 820 no saņemtajiem ziedojumiem un naudas līdzekļu atlikuma uz pārskata gada sākumu.
2011. gadā salīdzinājumā ar
2010. gadu izdevumi pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanai
no speciālā budžeta līdzekļiem
palielinājušies par Ls 11 682, izdevumi no saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem - par
Ls 1642, izdevumi no saņemtā
dabas resursu nodokļa - par
Ls 2 746. Izdevumi no pārējiem
speciālā budžeta ieņēmumiem
samazinājušies par Ls 1 005.
Naudas līdzekļu atlikums
speciālajā budžetā (īpašiem mērķiem iezīmēti līdzekļi)
31.12.2011. bija Ls 27 216,71,
t. sk. līdzekļi no saņemtā dabas
resursu nodokļa Ls 26 637,83
un pārējiem speciālā budžeta
ieņēmumiem Ls 578,88.
Naudas līdzekļu atlikums
speciālajā budžetā no saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem bija Ls 654,31, no kuriem
pirmsskolas izglītības iestādei
«Dartija» Ls 350, Iecavas mūzikas skolai Ls 13,20 un Zālītes
speciālajai internātpamatskolai
Ls 291,11. IZ
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Iesaistās Iecavas novada attīstības plānošanā
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Iecavas novadā jau decembrī
tika aptaujāti 300 iedzīvotāji, bet
20. un 23. janvārī ap 130 iedzīvotāju, dažādu vecumu grupu
un darbības svēru pārstāvji, tikās fokusgrupās, lai diskutētu
un paustu savu viedokli par nākotnes iespējām Iecavas novadā.
Pašreiz esam procesam pa vidu,
un stratēģisko plānu Iecavas attīstībai saņemsim augusta beigās. Bet līdz tam katrs iedzīvotājs joprojām ir aicināts aktīvi
piedalīties vīzijas tapšanā, paužot savu viedokli interneta vietnes www.iecava.lv sadaļā Pašvaldība > Attīstības programma,
rakstot uz e-pastu ineta.bramane@iecava.lv vai Iecavas novada
Domei Iecavā, Skolas ielā 4.
Uz semināru bija ieradušies
aptuveni 30 dalībnieki - Iecavas
novada deputāti, pašvaldības un
kaimiņu novadu speciālisti, kā
arī pārstāvji no Zemgales plānošanas reģiona, Satiksmes ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un citām institūcijām.
Gatis Pāvils, «NK Konsultāciju biroja» Stratēģiskās un telpiskās plānošanas departamenta
projektu vadītājs, iepazīstināja
ar iedzīvotāju aptaujas un fokusgrupu viedokļu apkopotajiem rezultātiem un atzina, ka kopumā
aina nav tik briesmīga, iedzīvotāji ir vairāk apmierināti nekā cerēts. Pozitīvi tiek vērtēta sakoptā
ārtelpa, pasta un bibliotēku darbība. Tika minēta arī atkritumu
apsaimniekošana, kur gan situācija pāris mēnešu laikā ir
krasi mainījusies uz pretējo.
Turpretī negatīvi tika vērtēta
ūdens un kanalizācijas sistēma,

bet arī šī situācija pēc tīklu pārbūves mainīsies. Taču par kritiskāko iedzīvotāji atzīst labi atalgota darba trūkumu un nelielās
darba iespējas vispār.
Kā attīstāmās nozares lielākais vairums iedzīvotāju iesaka
lauksaimniecību un pārtikas
produktu ražošanu un pārstrādi, bet neizslēdz arī metāla un
koka izstrādājumu ražošanu.
G. Pāvils ieteica pievērst uzmanību ilgtermiņa attīstībai un
tam, kā gūt labumu no ārpuses.
Realizējot dzelzceļa projektu Rail
Baltica, Iecavā radīsies nozīmīgs
sliežu ceļu krustpunkts, ko varētu izmantot, piemēram, izveidojot loģistikas centru. Šim dzelzceļa mezglam pievienosies arī
automaģistrāle Via Baltica, kas
nodrošinātu tālāku autotransporta piegādes kustību. Tā kā
Rail Baltica visticamāk nebūs izdevīgs reģionālo pasažieru pārvadāšanai, tad tas būtu vienīgais, kā mums no šī projekta gūt
kādu labumu.
Pieaicinātais konsultants Artūrs Caune par Rail Baltica projektu Satiksmes ministrijas vārdā skaidroja, ka tuvākajā laikā
tiks veikta detalizēta trases vietas izpēte, kas ļaus noskaidrot
tās precīzu novietojumu arī Iecavas novadā. Pašreiz dzelzceļa līnija orientējoši izvietota Iecavas
rietumu pusē gar Audrupiem. Šī
līnija būs ātrgaitas un kombinēta: gan pasažieru, gan kravu
pārvadājumiem. Projekta īstenošana dabā gan nav gaidāma tuvākajā nākotnē, tikai ap
2030. gadu. Pēc 2025. gada plānots veikt arī apvedceļa būvniecību ap Iecavu.
Zemgales plānošanas reģiona

Attīstības nodaļas vadītāja Dace
Vilmane pastāstīja, ka arī reģionos plāno attīstību. Prioritātes ir
cilvēku resursi, izglītība un kvalitatīva vide, bet mērķis - piesaistīt, lai iedzīvotāji nedodas uz Rīgu. Tādēļ jāveicina uzņēmējdarbības attīstība un jau spēcīgāko
nozaru attīstība, kas Iecavā ir
lauksaimniecība, tās produktu
pārstrāde un kokapstrāde. Svarīgi ir salikt prioritātes vairākiem
gadiem uz priekšu, lai visus darbus var veikt pēc kārtas un, piemēram, liekot pazemes komunikācijas, nav jābojā nupat uzliktais asfalta segums.
Klātesošie tika aicināti grupās lemt par prioritātēm attīstībā. Vieni sprieda par tehnisko
infrastruktūru, otri - par sociāliem jautājumiem un izglītību,
bet trešā grupa - par sadarbību
ar kaimiņu novadiem un dažādām institūcijām.
Sociālo jautājumu grupa kā
jauninājumu ieteica nodrošināt
pieaugušajiem mūžizglītības
kursus. Varētu piedāvāt studēt
loģistiku, komerczinības, tūrismu. Pret to gan iebilda Bauskas
novada pārstāve, kā negatīvu
piemēru minot Saulaines tehnikumu, kas pašlaik atrodas kritiskā situācijā. A. Avots izteica
priekšlikumu, ka skolās pēc skolēnu izvēles varētu piedāvāt papildizglītības iespējas, kā tas bija
padomju laikā, lai, pabeidzot
skolu, skolēni būtu apguvuši kādas konkrētas prasmes. Tā varētu būt arī autovadītāja apliecības iegūšana. Šim priekšlikumam piekrīt arī Zemgales plānošanas reģiona pārstāve. Vēl Iecavas novadam nepieciešams sociālās aprūpes centrs, lai pašmāju

Aicina bez maksas pārbaudīt kāju vēnu stāvokli
A: Mirdza Brazovska

IVSAC direktore
Vēnu mazspēja ir vēnu slimība, kas ar laiku rada nepatīkamas izmaiņas ādā - tā kļūst bieza, parādās brūni vai balti plankumi, vissmagākā pakāpe ir čūlas. Šī slimība ir vismaz vienai
trešdaļai cilvēku un sākās diezgan nemanāmi ar smaguma sajūtu kājās dienas beigās, to tirpšanu, sāpīgu nogurumu, niezēšanu, krampjiem. Šie simptomi
norāda, ka slimība ir sākotnējā
stadijā. Šīs sajūtas nedrīkst ignorēt, tas jau ir pirmais trauksmes signāls, lai nepieļautu
tālāku slimības progresu!

Riska faktori:
·
IEDZIMTĪBA: ja kaut vienam no vecākiem ir hroniska venoza nepietiekamība;
·
VECUMS: jo vecāks cilvēks,
jo biežāk konstatē šo slimību;
·
DZIMUMS: sievietes slimo
biežāk nekā vīrieši. Slimības attīstību provocē atkārtotas grūtniecības;
·
MEDIKAMENTI: hormonālās kontracepcijas lietošana;
·
PROFESIJA: lielāks risks
saslimt tiem, kas lielāko dienas
daļu pavada, stāvot vai sēžot;
·
LIEKAIS SVARS;
·
SMĒĶĒŠANA;
·
MAZKUSTĪGS DZĪVESVEIDS. IZ

IZMANTO IESPĒJU
IECAVAS VESELĪBAS
CENTRĀ
BEZ MAKSAS
PĀRBAUDĪT SAVU KĀJU
VĒNU STĀVOKLI

22. februārī
plkst. 9:00-13:00
Laipni lūdzam iepriekš
pierakstīties reģistratūrā vai
pa tālr. 63941481.
Lūgums sievietēm nevilkt
zeķubikses.

6.

seniorus varētu izmitināt tepat.
Arī veselības veicināšana ir svarīgs fakts, jo tas ilgtermiņā samazina sociālās izmaksas. Nepieciešams attīstīt arī brīvā laika
pavadīšanas iespējas visām vecuma grupām un skolēnu nodarbinātību vasarā.
Tehniskās infrastruktūras
grupa atzina, ka ļoti svarīga ir
uzņēmējdarbības attīstība, bet
bez infrastruktūras tai nav
iespēju attīstīties. Nevar aizmirst
virzienu Jelgava - Stelpe, izmantojot šo ceļu krustpunktu. Bet
prioritāri būtu jāsakārto pašas
Iecavas ielas un to apgaismojums, jācenšas uzlabot pasažieru pārvadājumu kustību novada
teritorijā.
Sadarbības grupa izteica
priekšlikumu par vēlamu kopēju
sadarbību un draudzību ar kaimiņu novadiem gan kultūrā, gan
tūrismā. Būtu lietderīgi pie Iecavas upes izveidot atpūtas zonas,
savest kārtībā ceļus, izveidot veloceliņu maršrutā Rīga - Bauska, uzlabot ceļu Plakanciema
virzienā.
Šos un pārējos grupu ieteikumus projekta vadītājs G. Pāvils
pievienos jau iesniegtajiem viedokļiem un izvērtēs: «Daudzas
lietas tapa skaidrākas, bet ir arī
daudz nezināmā.» Tagad tiks izstrādāti novada attīstības stratēģiskie virzieni, kurus izklāstīs
nākamajā seminārā 9. martā,
bet jau maija vidū paredzēta Attīstības programmas pirmā publiskā apspriešana.
«No mūsu pieredzes skatupunkta darbs Iecavā ir ļoti interesants. Patīkami pārsteidz gan
Iecavas novada iedzīvotāju lielā
aktivitāte un atsaucība, gan arī
novada Domes darbinieku atsaucība un profesionālais darbs.
Mums, kā ekspertiem no malas,
ir iespaids, ka ar saskaņotu rīcību Iecavas novads varēs sasniegt
ĻOTI daudz: novadam ir izcili izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums, attīstīta lauksaimniecība
un - galvenais - aktīvi un labu
griboši cilvēki. Mēs gan jūtam arī
to, ka starp novada Domi un pārējiem iedzīvotājiem nereti veidojas pārpratumi, kurus var novērst tikai ar skaidrošanu - savstarpējā saziņa ir jāpilnveido.
Daudzi iedzīvotāji ir atzīmējuši,
ka iedvesmai un ierosmei bieži
vien nevajadzētu nemaz tik
daudz - pietiktu, ja publiski
paustu atzinību vai atbalstu no
Domes vai sabiedriskajām organizācijām. Uzskatām, ka darbs
norit ļoti labi, un taps skaidra,
pietiekami ambicioza, tomēr reāla programma. Attīstības programma, protams, nav brīnumnūjiņa, bet tā sniegs daudz
skaidrāku skatījumu uz to, kādas ir Iecavas novada konkurences priekšrocības un kas jādara,
lai tās veiksmīgi izmantotu,»
stāsta G. Pāvils. IZ

7.
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DzKS pārņem atkritumu
apsaimniekošanu novada teritorijā
1.lpp.

Uzņēmuma komunālā dienesta vadītāja Margarita Zīverte
atzīst, ka līgumu pārslēgšanas
periods bijis gana saspringts.
Līdz februārim noslēgti līgumi ar
380 (no pavisam 400) SIA «L&T»
bijušajiem klientiem un aptuveni ar 170 (no aptuveni 300) SIA
«Vides Serviss» klientiem. SIA
«L&T» savu darbību novadā pārtrauca gada beigās bez pakāpeniska pārejas perioda, tāpēc vairāki klienti sūdzējušies par informācijas trūkumu, bijuši neziņā.
Daudz mierīgāk rit līgumu slēgšana ar SIA «Vides serviss» klientiem, jo šis uzņēmums darbu novadā turpināja līdz 17. februārim
un klientu pārņemšana norit pakāpeniski.
«Par neziņu gan iedzīvotājiem
nevajadzētu sūdzēties, jo informācija vairākas reizes tika publicēta »Iecavas Ziņās», tā atrodama
novada interneta vietnē pie mūsu uzņēmuma sadaļas, esam sūtījuši klientiem vēstules un izlikuši paziņojumus publiski pieejamās vietās Zorģos, Rosmē,
Zālītē un Dzimtmisā. Ja cilvēks
ir ieinteresēts un grib zināt, tad
arī uzzina par notiekošo. Tas atkarīgs no pašiem cilvēkiem. Interesanti, ka klienti tālākajos novada nostūros - Dzimtmisā,
Dzelzāmurā - ir informēti, bet,
piemēram, Baldones ielā teic, ka
par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanā neko nezina,» tā
M. Zīverte.
Pašlaik SIA «DzKS» atkritumu
izvešanu nodrošina aptuveni
550 individuālajiem klientiem,
pie viņiem dodoties divas reizes
nedēļā – pirmdienās un trešdienās, bet Iecavas ciema iestādes
apkalpo piektdienās. Protams,
ka izvedamo atkritumu apjoms ir
pieaudzis. Ja līdz šim uzņēmums
mēnesī izveda aptuveni 500 kubikmetrus atkritumu, tad pēc
klientu pārņemšanas šis daudzums ir aptuveni 800 m3.
2011. gadā SIA «DzKS» kopumā izvedis 6290 m3 atkritumu.
Lai optimizētu klientu apkalpošanu, uzņēmums noslēdzis līgumu ar SIA «Autonams» par
autoparka uzraudzības sistēmas
«Skybrake» izmantošanu. Tas
nozīmē, ka uzņēmuma datora
kartē redzams, kur atrodas atkritumu mašīna. Ja nepieciešams, speciālisti sazinās ar šoferi, lai viņš vieglāk var atrast nepieciešamo adresi.
Atkritumu apsaimniekotāja
maiņa vairākiem klientiem radījusi neskaidrību par šķiroto atkritumu savākšanu. Der atgādināt, ka Iecavas centrā šķiroto atkritumu konteineri – dzeltenie
papīram un zilie PET pudelēm
un stikla tarai – izvietoti sešās

vietās: Dārza ielā 4, Skolas ielā 2,
Skolas ielā 4, Rīgas ielā 25a, Edvarta Virzas ielā 27 un Tirgus
ielā 5, bet Dartijas mikrorajonā –
Ozolu ielā 11, Ozolu ielā 15 un
Sila ielā 8. Diemžēl nesen jaunieši ļaunprātīgi nodedzināja konteinerus, kas atradās Tirgus
ielā 3.
Papīra konteineri izvietoti arī
pie iestādēm: veikala «Cēsnieki»,
internātpamatskolas un vidusskolas, Patērētāju biedrības pārtikas veikala, veikala «Kompakts», DUS Neste, tirgū. Iecavas
centra lielie veikali «Cento» un
«Maxima» papīru un kartonu savāc, presē un izved paši. Ja kāda
iestāde vēlas izmantot dalīto atkritumu konteinerus, lūgums
vērsties SIA «DzKS».
Savākto papīru un kartonu
SIA «DzKS» nodod uzņēmumam
«Gofre Baltija», kas to savāc un
sagatavo pārstrādei. 2011. gadā
Iecavā savāktas 13,75 tonnas
papīra.
No aizvadītā gada septembra
SIA «DzKS» uzsāka arī šķirotu
stikla atkritumu savākšanu un
līdz gada beigām uzņēmumam
«Eko Reverss» bija nodotas 2,76
tonnas stikla atkritumu.
Šķirotos atkritumus – gan
papīru, gan stiklu un PET pudeles - var vest arī uz atkritumu
šķirošanas laukumu, kas atrodas pie notekūdeņu attīrīšanas
ierīcēm. Der ievērot, ka šajā laukumā novietoti divi konteineri
dažādiem stikla atkritumiem:
viens – taras stiklam, bet otrs –
logu stiklam, ko ciema teritorijā
novietotajos konteineros mest
nedrīkst. Tāpat laukumā ir arī
konteiners papīram un PET pudelēm. Svarīgi, ka par šķiroto atkritumu nodošanu nekas nav jāmaksā un jebkurā atbilstošā
konteinerā šķirotos atkritumus
var mest jebkurš novada iedzīvotājs, neatkarīgi no dzīves vietas.
Nākamais solis atkritumu
apsaimniekošanas attīstībā noteikti ir šķiroto atkritumu laukuma pilnveidošana, lai iedzīvotājiem būtu iespēja nodot arī citas
nevajadzīgas lietas – riepas, akumulatorus, sadzīves elektrotehniku un citas.
Ir vismaz trīs iemesli, kāpēc ir
izdevīgi un arī svarīgi šķirot un
pārstrādāt iepakojumu:
Pirmkārt, atšķirojot iepakojumu no sadzīves atkritumiem,
mēs samazinām kopējo apglabājamo atkritumu daudzumu, kas
uz visiem laikiem nonāk atkritumu poligonā. Iepakojums veido
apmēram 30 % no mājsaimniecības atkritumiem, bet, ja pieskaitām arī citus pārstrādājamos atkritumus – nolietotās elektropreces, baterijas, autoriepas, bioloģiskos atkritumus, tad pārstrā-

dājamo atkritumu daudzums izaug līdz 70 %.
Otrkārt, atšķirojot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, mēs samazinām ikmēneša mājsaimniecības
izdevumus par atkritumu izvešanu, jo sašķiroto atkritumu izvešana ir bez maksas.

IZ

Treškārt, iepakojuma materiālu pārstrāde ļauj taupīt enerģiju un dabas resursus. Viena tonna otrreiz izmantota papīra izglābj 14 kokus. Interesanti, ka
papīra šķiedru var izmantot līdz
pat septiņām reizēm, PET materiālu līdz pat 30 reizēm, bet stiklu - bezgalīgu reižu skaitu. IZ

Sporta ziņas

11. un 12. februārī Kuldīgā norisinājās Latvijas Jaunatnes
meistarsacīkstes vieglatlētikā A grupai un junioriem.
A grupa
Rūdolfam Tonigam 2. vieta 60 metru skrējienā (7,30 sek.)
Dairim Feldmanim 7. vieta 60 metru skrējienā (7,48 sek.)
Danielam Špoģim 8. vieta 600 metru skrējienā (1 min. 30,97 sek.)
Juniori
Kristapam Prokopovičam 8. vieta 3000 metru skrējienā (10 min.
4,12 sek.)
Rihardam Vētram 10. vieta 60 metru barjerskrējienā (9,35 sek.)
Kristapam Gāgam 9. vieta augstlēkšanā (1,70 m)
Iecavas novada 2. sacensības distanču slēpošanā šī ziemas
sporta veida entuziasti aizvadīja 12. februārī.
Sievietes (45+) 2 km
1. vieta Anna Pakalna (8 min. 16 sek.)
2. vieta Inga Grīnberga (11 min. 17 sek.)
3. vieta Anna Krieva (13 min. 15 sek.)
Sievietes un jaunietes (14-44) 2 km
1. vieta Elīna Arāja (11 min. 55 sek.)
2. vieta Dina Meļķe (12 min. 20 sek.)
3. vieta gita Kravala (13 min. 33 sek.)
Vīrieši (45+) 3 km
1. vieta Guntis Arājs (12 min. 11 sek.)
2. vieta Juris Krievs (15 min. 28 sek)
3. vieta Ojārs Pārums (15 min 29 sek.)
Vīrieši (16-44) 3 km
1. vieta Andris Štībelis (11 min 37 sek.)
2. vieta Gunārs Naļivaika (12 min. 02 sek.)
Jaunieši (līdz 13 g. vec.) 1 km
1. vieta Kārlis Ozoliņš (4 min. 17 sek.)
SJBL minispēles U-12.
11. februārī
Talsi-Iecava 74:17 (E. Milzers 9)
Liepāja- Iecava 85:17 (H. Štāls 4)
12. februārī
Iecava-Dobele 51:30 (E. Milzers 19, T. Bundulis 10)
Iecava-Jaunpils 38:32 (T. Bundulis 14, E. Milzers 8, H. Štāls 7) IZ

Līdzjūtība
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

/R. Skujiņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ritai Vālodzei,
vīru mūžībā pavadot.
Dimzukalna iedzīvotāji

Aizsaulē aizgājuši
Jevdokija Bukalta (28.01.1932. – 07.02.2012.)
Guntars Grīva (29.05.1969. – 09.02.2012.)
Zenta Baturoviča (26.06.1962. – 09.02.2012.)
Henriks Vālodze (14.01.1951. – 11.02.2012.)
Jevgenija Vaškeviča (01.07.1926. – 11.02.2012.)
Sergejs Babuškins (31.08.1964. – 28.01.2012.)
Vladimirs Gercums (01.06.1928. – 14.02.2012.)
Aleksis Karlsons (24.10.1930. – 14.02.2012.)

2012. gada 17. februārī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pērk : : :
metāllūžņus (visu veidu).
Sveram un maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.

Pārdod : : :
siltu, saulainu, labiekārtotu
1 istabas dzīvokli labā
stāvoklī.
Tālr. 29377486.

Mācību sākums
12. martā plkst. 17

Iecavas novada Dome no 20. februāra
izsludina Nevalstisko organizāciju projektu
līdzfinansēšanas konkursu.
Ar konkursa nolikumu un projekta iesnieguma sagatavošanai
nepieciešamajiem dokumentiem varēs iepazīties pašvaldības
mājas lapā www.iecava.lv.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 20. marts. Projekta
dokumentu oriģināli iesniedzami personīgi Domes kancelejā
2. stāvā vai nosūtot pa pastu Iecavas novada Domei,
Skolas ielā 4, Iecava, Iecavas novadā, LV-3913.
Arī šogad projekta iesniedzējam būs jānodrošina finansējums ne
mazāk kā 10% apmērā no projekta kopējās summas.
Atgādinām, ka plānotajām projekta aktivitātēm jānotiek Iecavas
novadā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Iecavas
novada iedzīvotājiem.

Iecavas novada Dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu KNHM
no 20. februāra izsludina projektu konkursu
«Iedzīvotāji veido savu vidi 2012».
Ar konkursa nolikumu un projekta iesnieguma sagatavošanai
nepieciešamajiem dokumentiem varēs iepazīties pašvaldības
mājas lapā www.iecava.lv.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 20. aprīlis. Projekta
pieteikumi iesniedzami personīgi Domes kancelejā 2. stāvā vai
nosūtot pa pastu Iecavas novada Domei, Skolas ielā 4, Iecava,
Iecavas novadā, LV-3913.
Projektu konkursā var piedalīties iedzīvotāji - fizisku personu
neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 vietējie
iedzīvotāji, un ikviena reģistrēta biedrība vai nodibinājums,
kuru juridiskā adrese ir Iecavas novadā.
2. martā plkst. 15:00 kultūras namā notiks informatīvs
seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu.
Nāc un piedalies! Tieši Tu zini, kas visvairāk ir nepieciešams
Tavas dzīves kvalitātes uzlabošanai!

8.

Kultūras namā
25. februārī plkst. 11:00
PIRMSSKOLAS VECUMA
BĒRNU DEJU KOLEKTĪVU
SADANCIS
Ieeja - bez maksas
25. februārī pl.17:00
austriešu dramaturga
H. Bergera komēdija
«BALKONA RAGNEŠI»
Ieeja - Ls 3 un Ls 4

2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā, renovētas mājas
1. stāvā.
Tālr. 29426185.

25. februārī pl. 19:30
SENIORU DEJU KOLEKTĪVU
SADANCIS - KONCERTS
Piedalās: deju kolektīvs
«IECAVNIEKS» un draugi.
Ieeja - bez maksas.

3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā (lēti).
Tālr. 26179813.

17. martā
KONKURSS-KONCERTS
«IECAVAS DZIEDOŠĀS
ĢIMENES»

malku, nomaļu malku un
zāģmateriālus.
Tālr. 26064677.

Piedāvā darbu : : :
SIA «Aisha» aicina darbā
mehāniķi. Labs atalgojums.
Ierasties personīgi
Dimzukalna «Juriņos»
vai zvanīt pa tālr. 27711359.

Dažādi : : :
Veic dzīvokļu, māju kapitālo
remontu. Jumta darbi.
Galdnieka pakalpojumi.
Tālr. 26060411 (Jānis).

Pazudis gaiši dzeltens, vidēja
auguma, labestīgs, pusgadu
vecs suns ar baltu siksniņu ap
kaklu. Atradēju lūdzam zvanīt
pa tālruni 63941609.

Maina : : :
Vēlas mainīt 1 istabas dzīvokli
ar daļējām ērtībām (ir zeme un
pagrabs) pret labiekārtotu
2 istabu dzīvokli, var būt ar
parādiem.
Tālr. 25939917, 28226259.

Sporta namā
21. februārī plkst. 18.30
Iecavas novada sacensības
galda tenisā
5. (noslēdzošā) kārta.
22. februārī plkst. 15:00
Sporta skolas «Dartija»
atklātās sacensības
vieglatlētikā telpās «B» grupai
2. posms
28. februārī plkst. 15:00
Iecavas novada skolu
sacensības
minibasketbola stafetēs
3.-4. klašu skolēniem.
29. februārī plkst. 15.00
Sporta skolas «Dartija»
atklātās sacensības
vieglatlētikā telpās «C» grupai
3. posms.

SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

turpmākajiem mēnešiem!
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