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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Kas slēpjas kaimiņa dārzā?

AKTUĀLI

Raidījuma
«Mans zaļais
dārzs»
vadītāja
iztaujā
Aleksandrinu
Bogdanovu
un viņas
mazmeitu
Sabīni. Viņu
ģimenes
dārza vēsture
ir diezgan
gara, taču
sacīt, ka tā
veidošana ir
pabeigta,
joprojām
nevar.
Dārzs arvien
piedzīvo
izmaiņas,
arī
šopavasar
pamatīga
rekonstrukcija
skārusi
vairākas
puķu dobes.
A: F: Anta Kļaveniece

Neskatoties uz dažubrīd
draudīgajiem lietus mākoņiem,
otrdien, 1. jūlijā, novada skaisto
dārzu īpašnieki, Iecavas novada

Izglītības, kultūras un sporta
komitejas pārstāvji un citi interesenti devās kopīgā braucienā, lai papriecātos par citu dārzkopju veikumu, dalītos pieredzē
un gūtu interesantas ierosmes
sava dārza pilnveidošanā.

Ikšķilē, Daugavas krastā...
A: Ēriks Grants

19. jūlijā plkst. 13.00 savā
tradicionālajā salidojumā
tiksies Latvijas politiski
represētie, viņu ģimenes
locekļi, draugi un radi.
Priecē, ka šo pulku kuplina
ievērojams skaits mūsu jaunatnes. Kā nekā šeit tiekas mūsu
vēsture - gan 1941., gan 1949.
gadā izsūtītie. Tiekas nacionālie
karavīri, partizāni, pretošanās
kustības dalībnieki. Mēs neļaujam šo tikšanās reizi pārvērst

par politisko partiju vai dažādu
grupējumu politisko ambīciju
skatuvi, kārtējo sevis slavināšanu un citu nomelnošanu.
Kā vienmēr būs dzīvā mūzika, koncerts, ugunskurs. Pasēdēsim pie kopīgi klāta groziņu
galda. Tā kā estrāde tiek rekonstruēta, tiksimies Daugavas malā. Var nepietikt sēdvietu, tāpēc
iesaku paņemt līdzi kādu segu
vai saliekamo krēsliņu. Būs lielais autobuss, izbraukšana
pulksten 11.30 no Domes laukuma. Iepriekšēja pieteikšanās nav
obligāta. IZ

04.07.2008.

Dienas gaitā visi paguva paviesoties teju divdesmit brīnišķīgi iekoptos dārzos tepat Iecavas
centrā, kā arī lauku viensētās
Zālītē, Dartijā un Dzimtmisā.
14.lpp.

Šajā numurā:

Noteikumi 3.
par pabalstu
politiski
represētajām
personām
6.
Bērnu
žūrijas - 2008
grāmatu
kolekcija

Medaļu
15.
birums
veterānu
sporta spēlēs

Meklējam viesģimenes!
A: Beatrise Dzene

Tuvojas jaunais mācību
gads, kad skolas gaitas,
iespējams, Iecavas
vidusskolā uzsāks arī kāds
ārzemnieks.
90 gadu garumā AFS Starptautiskā jauniešu apmaiņas
programma rīko vidusskolēniem
un studēt gribētājiem apmaiņas
braucienus uz gandrīz visām pasaules valstīm. Vairākus gadus
šo iespēju piedāvā arī Latvijas
jaunatnei.

Iecavas vidusskola jau uzņēmusi trīs meitenes: Suapamas
un Natta no Taizemes, kā arī Manuelu no Vācijas. Suapamas gada laikā kopā ar folkloras kopu
«Tarkšķi» daudz koncertēja, piedalījās pasākumos, konkursos.
Savukārt Manuela sportoja, spēlēja fotbolu. Natta komunicēja ar
saviem klasesbiedriem un
iesaistījās klases dzīvē. Mācību
gada beigās visas trīs meitenes
tekoši runāja latviski un bija paspējušas iepazīt Latvijas kultūru, tradīcijas.

4.lpp.

2008. gada 4. jūlijā

Iecavas vidusskolu absolvēja trīs 12. klases

Elīna Rubina (no kreisās) un Raimonda Vesere pasniedz
absolventu sveicienu 12. a klases audzinātājai Gitai Zaķei. Abas
minētās skolnieces un viņu klasesbiedre Ksenija Šahurova
(attēlā zemāk otrā no kreisās) saņēma Ministru prezidenta
Pateicības rakstu «Par teicamām un izcilām sekmēm».

Tradicionāli izlaidumā
pateicības vārdi un ziedi
tiek arī absolventu
vecākiem.

12.b un 12.c klases
izlaidumā priekšplānā
audzinātāja
Dina Mediņa.

12.b un 12.c klases izlaidumā.

2.

3.

2008. gada 4. jūlijā

Uzsākta Jaunpagasts Plus

Iecavas rūpnīcas
rekonstrukcija
A: Kaspars Fogelmanis

SIA «Jaunpagasts Plus»
Ražošanas un tirdzniecības
departamenta direktors

Jūnijā SIA «Jaunpagasts
Plus» Iecavas rūpnīcā
uzsākta rekonstrukcija,
kuras mērķis ir padarīt
ražošanas procesu un gala
produktu videi
draudzīgāku un
modernāku.
Bez tam rekonstrukcijas rezultātā paredzēts palielināt darba vietu skaitu, kas varētu būt
saistoši Iecavas novada un apkārtējo rajonu iedzīvotajiem.
Pašlaik Iecavas rūpnīcā strādā
70 darbinieki, kuru skaitu paredzēts palielināt par vairākiem
desmitiem.
SIA «Jaunpagasts Plus» vadošie speciālisti pēdējo gadu laikā
izstrādājuši modernu un novatorisku elektroenerģiju taupošu
ražošanas tehnoloģiju, kas ļauj
kompleksi pārstrādāt graudus,
iegūstot bioetanolu un lopbarības produktus, turklāt vienlaicīgi ļauj samazināt šķidro un gāzu
izmešu apjomu.
Rekonstrukcijā paredzēts arī
radīt jaunus pārstrādes iecirkņus, kuros tiks pārstrādāts bioetanola ražošanas procesa blakusprodukts, kurā ir liels olbaltumvielu saturs. No tā turpmāk
iegūs sausu augstvērtīgu lopbarību putnkopībai un lopkopībai.
Galvenais esošās tehnoloģijas trūkums bija tas, ka tikai
60% graudu sastāvdaļu (galvenokārt cietes) tiek izmantots gala
produkta - bioetanola - ražoša-

Iecavas novada Domes
Saistošie noteikumi Nr. 13

«Par pabalstu politiski
represētajām personām 2008. gadā»

nai. Atlikušie 30%, kā sastāvā ir
olbaltumi, vitamīni, fosfors, kālijs u. c., pāriet šķiedenī. Šis vērtīgais blakusprodukts (atstrādātā spirta brāga), diemžēl pašlaik
tiek izvests uz lauksaimniecības
zemes kā ekoloģiski tīrs šķidrais
organiski - minerālais mēslojums. Šāds graudu vērtīgās daļas izmantošanas veids nav pietiekami efektīvs, bet pēc rekonstrukcijas no neizmantotā blakusprodukta tiks ražota lopbarība.
«Jaunpagasts Plus» oriģinālās tehnoloģijas un augstvērtīgu
pazīstamu ražotāju iekārtu izmantošana ļaus ražot ekoloģiski
tīru produkciju - bioetanolu un
lopbarību - no atjaunojamas
ogļhidrātu un olbaltuma izejvielas - graudiem (Iecavas rūpnīca
izmanto izejvielas - lopbarības
kviešus, tritikāli un rudzus). Tādējādi viss ražošanas process
Iecavas rūpnīcā kļūs apkārtējai
videi draudzīgāks.
Pašreiz Iecavas spirta rūpnīcā tiek ražots bioetanols - ekoloģiski tīra šķidra degviela iekšdedzes dzinējiem. Eiropas Savienības apstiprinātie degvielas
standarti pieļauj pievienot 5%
bioetanola parastajam benzīnam. Tādējādi samazinās toksisko izplūdes gāzu daudzums
no iekšdedzes dzinējiem. Bez
tam daudzās valstīs ir pazīstama degviela E 85, kuras sastāvā
ir 15% benzīna un 85% bioetanola. Šāda biodegviela lielākā
apjomā samazina kaitīgos izmešus, tomēr tai nepieciešami pielāgoti dzinēji. Rīgā jau ir pirmā
degvielas uzpildes stacija, kurā
var iegādāties šķidro degvielu
E85, kas ražota Iecavas spirta
rūpnīcā. IZ

Kāds bijis JŪNIJS
Jūnijā Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 15
miršanas apliecības un astoņas dzimšanas apliecības.
Pasaulē nākušas četras meitenes un četri zēni. Vecāki
jaundzimušajiem devuši šādus vārdus: Keita Keitija, Ieva,
Dinija, Arīna, Sergejs, Rinalds, Artūrs Niks, Mārtiņš.
Pagājušajā mēnesī reģistrētas divu pāru laulības. IZ

indekss
3077

Izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām»
43. panta 3. daļu

APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
10.06.2008. lēmumu
(prot.Nr.7, 9. p.)
I. Vispārīgie noteikumi
1.Pabalsts politiski represētajām personām (turpmāk tekstā
Pabalsts) tiek piešķirts ar mērķi
sniegt atbalstu politiski represētām personām.
2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto
Pabalstu ir politiski represētajām personām (turpmāk tekstā
Persona), kuru statusu apliecina
atbilstošs dokuments un kuras
deklarējušas dzīvesvietu Iecavas
novada administratīvajā teritorijā.
3. Saistošie noteikumi nosaka Pabalsta apmēru un saņemšanas kārtību.

II. Pabalsta apmērs
4. Pabalsta apmērs vienai

personai ir Ls 50 (piecdesmit latu) gadā.

III. Pabalsta piešķiršanas
un izmaksas kārtība
5. Lai saņemtu Pabalstu, tā
pieprasītājs līdz 15.10.2008. vēršas Iecavas novada Domes Sociālajā dienestā ar iesniegumu,
uzrāda politiski represētās personas statusu un personu apliecinošus dokumentus.
6. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
Pabalstu pieņem Iecavas novada
Domes Sociālais dienests.
7. Pabalsts tiek izmaksāts nedēļā, kad tiek atzīmēta Latvijas
Republikas Proklamēšanas diena (18. novembris).
8. Ja Pabalsts no Personas
neatkarīgu iemeslu dēļ nav piešķirts, to var pieprasīt līdz kalendārā gada beigām.

IV. Spēkā stāšanās
noteikumi
9. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
Priekšsēdētājs
J. Pelsis

Melnās ziņas
- 30. jūnijā ap plkst. 13:30
Iecavas novadā, ceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža 40,5 km,
1964. gadā dzimis vīrietis bez vadītāja apliecības vadīja automašīnu Mazda 323, kurai uzlikts
liegums, netika galā ar automašīnas vadāmību un nobrauca no
brauktuves uz nogāzi. Apgāžoties automašīna apmeta kūleni
un apgāzās uz jumta. Vadītājs
bija alkohola reibumā, ievietots
Bauskas pilsētas slimnīcas ķirurģijas nodaļā. Uzsākts kriminālprocess.
- 1. jūlijā no plkst. 00:00 līdz
01:00 Sila ielā nozagta automašīna Iveco 3510 sarkanā krāsā. Uzsākts kriminālprocess.
- 1. jūlijā plkst. 14:40 Rīgas
ielā pretī mājai Nr. 48 automašīnas Renault Megane vadītāja,

1981. gadā dzimusi sieviete (Lietuvas Republikas pilsone) un
automašīnas Ford Mondeo vadītājs, 1974. gadā dzimis vīrietis
(Lietuvas Republikas pilsonis),
neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu un distanci, tāpēc ietriecās
priekšā braucošā automašīnā
VW Golf, vadītāja 1969. gadā dzimusi sieviete, kura bija apstājusies, lai veiktu kreiso pagriezienu. Automašīna VW Golf tika
ietriekta pretējā braukšanas joslā, un notika sadursme ar pretim
braucošo automašīnu Iveco, vadītājs 1975. gadā dzimis vīrietis.
Ceļu satiksmes negadījumā tika
bojātas automašīnas un aizsargbarjera. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze

2008. gada 4. jūlijā

4.

Iekārto rotaļu laukumus
A: F: Austra Voitišķe

26. jūnijā bērnu rotaļu
konstrukcijas tika
izvietotas speciāli
izveidotos laukumos trijās
Iecavas novada
apdzīvotajās vietās: Zālītē,
Zorģos un Dimzukalnā.
Rotaļu iekārta, kas sastāv no
slīdkalniņa, alpīnistu sienas ar
kāpšļiem, kāpnēm ar margām
un šūpolēm pie konstrukcijas, ir
paredzēta bērniem no trīs gadu
vecuma. Pēc Iecavas novada Domes pasūtījuma, kas izmaksāja
4653,86 latus, konstrukcijas iz-

gatavoja un uzstādīja SIA «Jūrmalas Mežaparki».
Priecē iedzīvotāju sakoptā vide Zorģos. Aicinājums arī Zālītes
un Dimzukalna iemītniekiem
rūpīgak kopt savu teritoriju. Jācer, ka vietējie cilvēki sekos līdzi,
lai labiekārtotās vietas netiktu
piemēslotas un demolētas, jo
diemžēl katram kopīpašumam
nevar pielikt klāt sargu, kas novērstu bezatbildīgu attieksmi
pret kopīpašumu.
Ar laiku rotaļu laukumus varētu papildināt ar smilšu kastēm
un soliņiem, lai bērni tur varētu
spēlēties un tā būtu satikšanās
vieta arī viņu vecākiem. IZ

SIA «Jūrmalas Mežaparki» strādnieki ierīko rotaļu konstrukciju Dimzukalnā.

Bērnu žūrija - 2008 ir klāt!
A: Ludmila Šteinberga,

Inta Lapkovska

Bērnu bibliotēkā darbu
uzsākusi Bērnu žūrija.
Pirmo gadu projektā
piedalīsies arī Iecavas
vidusskolas bibliotēka.
Valsts kultūrkapitāla fonda
lasīšanas veicināšanas programma Bērnu žūrija Latvijā darbojas
kopš 2002. gada.
2007. gadā projektā iesaistījās 17 000 bērnu ne tikai Latvijā žūrijas kolekcijas grāmatas izlasīja latviešu bērni Somijā, Dānijā, Īrijā, Anglijā, Austrālijā un
Amerikā. Šogad par Bērnu žūrijas ekspertiem būs iespēja kļūt
jau 573 bibliotēku jaunajiem lasītājiem.
Bērnu žūrija ir sabiedriska
kustība, kas aptver visu valsti,
lai padarītu redzamākus bērnu
sasniegumus. Viņi ir labi lasītāji
un ir pelnījuši uzslavu.
Lasīšanas programmas autori apliecina cieņu bērnu izvēlei.
Tieši bērni lasīšanas maratona
laikā nosauc interesantākos darbus un rakstniekus, ilustrētājus,
tulkotājus, izdevējus - visus, kas
piedalījušies interesantāko grāmatu tapšanā. Bērnu žūrijas
ekspertu domas saplūst Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā un veido
«bērnu viedokļu arhīvu», ko rūpīgi analizē pētnieki, pārdomā
rakstnieki un izdevēji, iepazīst
studenti.
Atgādinām, ka grāmatu vērtēšana notiek četrās vecumgrupās: grāmatas 1.-2. klasei; 3.-4.
klasei; 5.-7. klasei; 8.-9. klasei.

Šogad katra grupa vērtēs piecas grāmatas. Kolekcijā ir
iekļauti pērn un šogad izdotie labākie latviešu un ārzemju rakstnieku darbi.
Lasīšanas veicināšanas programma tiek nepārtraukti uzlabota un pilnveidota. Pirmo gadu
Bērnu žūrijā ir ieviesta elektroniskā anketa. Tagad izteikt savu
vērtējumu un nobalsot par mīļākajām grāmatām lasītāji varēs
elektroniski. Elektroniskās anketas ieviešana palīdzēs projekta
autoriem veikt socioloģisko pētījumu un atvieglos rezultātu apkopošanu, savukārt bērniem
ļaus sistematizēt informāciju un
pilnveidot iemaņas darbā ar datoru.
Žūrijas darbs ilgs no jūlija
līdz decembrim. Katram bērnam, kas piedalās žūrijas darbā,
jāparaksta lasīšanas līgums rakstveida apņemšanās noteiktā
laikposmā izlasīt savai vecumgrupai paredzētās grāmatas. Izvērtējot savas grupas grāmatu
kolekciju, katrs bērns anketā
nominē trīs labākās grāmatas,
pievēršot uzmanību arī grāmatu
vizuālajām noformējumam.
Žūrijas komisija šogad nolēmusi kolekcijā iekļaut šādas grāmatas:

1.-2. klasei
1. Boēra - Benidira M.
Brīnumakmens.
2. Kūlis Ē. Bišu brīnišķīgais
bērnudārzs.
3. Nemvaltss U. Mazo vīru
stāsti.
4. Rungulis M. Pasaka par
Tebras bebru.

5. Zandere I. Ko teica Gaiļa
kungs.
3.-4. klase
1. Blūms P. Rīgas peles
Ēdolē.
2. Cielēna M. Pūčumuižā
mums jāpietur.
3. Kunnass M. Vikingi nāk!
4. Nestlingere K. Vaukšķis.
5. Spekke V. Zili zaļie
cilvēciņi, kavalieris,
sautēti kāposti un viens
citplanētietis.
5.-7. klasei
1. Bankovskis P. Mazgalvīši
spēlē mājās.
2. Peivere M. Vilkabrālis.
3. Rodari Dž. Pasakas pa
telefonu.
4. Sampē. Marselēns Kaijū.
5. Vērdiņš K. Burtiņu zupa.
8.-9. klasei
1. Balode I. Ledenes, ar
kurām var sagriezt mēli.
2. Poutanena K. Skaistā
jūra.
3. Rungulis M. Avenes.
4. Ulberga - Rubīne K. Es
grāmatas nelasu..
5. Vensko S. Vāvere.
Bērnu žūrijas simbols Zaļais vīriņš aicina visus interesentus,
kam nav svešs lasītprieks, piedalīties Bērnu žūrijas darbā.
Eksperti saņems jaukas piederības lietiņas ar Bērnu žūrijas simboliku. IZ

Meklējam
viesģimenes!
1.lpp.

Uz 2008./2009. mācību gadu Latvijā pieteikušies 29 vidusskolēni no Taizemes, Ķīnas,
ASV, Vācijas. Arī Iecavas vidusskola vēlas uzņemt kādu no
šiem jauniešiem, taču, lai pilnvērtīgi varētu apgūt mācību vielu, ir jāatrod viesģimene, kas uzņemtos rūpes un palīdzētu
iejusties Latvijas plašumos.
Ģimenei tā ir iespēja iemācīties komunicēt ar citu tautu pārstāvjiem, apgūt citu tautu kultūru neceļojot, nostiprināt angļu
valodas zināšanas, iegūt jaunu
draugu un ģimenes locekli uz
mūžu!
Ja tev kāda ģimene ir jau padomā vai arī vēlies uzņemt savās
mājās īpašu jaunieti, sazinies ar
Iecavas vidusskolu pa telefonu
63960752.
Sīkāka informācija mācīties
gribētājiem un viesģimenēm atrodama internetā: www.afs.lv. IZ

IESKATIES!
Vai informācija par TEVI un
TAVU uzņēmumu ir atrodama
Iecavas novada interneta portālā
www.iecava.lv?
Ja nav vai tajā nepieciešamas korekcijas,
sazinies ar veidotājiem e-pasts: info@iecava.lv, avize@iecava.lv
tālr. 63941711, 63941299.

5.
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Iecavas novada 2007. gada publiskais pārskats
5. - 13. lpp.

Lēmums par Iecavas novada
2007. gada pārskata apstiprināšanu
2008. gada 22. aprīlī

Protokols Nr. 5, 2. p.

Iepazinusies ar Iecavas novada 2007. gada pārskatu, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21. panta 1. daļas 2. apakšpunktu,
Iecavas novada Dome, atklāti balsojot, «par» - 8 (S. Drozdovs,
A. Grīnbergs, A. Grundmanis, J. Krievs, A. Mačeks, S.Mašiņenkovs,
J. Pelsis, M. Šlihta,), «pret» - 1 (A. Avots), «atturas» - nav, nolēma apstiprināt Iecavas novada 2007. gada pārskatu un šādus gada pārskata rādītājus:
1. Bilances kopsumma uz 31.12.2007.
Ls 8 116 879
2. Faktiskie ieņēmumi (pēc uzkrāšanas principa) 2007. gadā:
2.1. pamatbudžeta
Ls 4 833 500
2.2. speciālā budžeta
Ls 213 666
2.3. ziedojumu un dāvinājumu
Ls
9 684
3. Faktiskie izdevumi (pēc uzkrāšanas principa) 2007. gadā:
3.1. pamatbudžeta
Ls 3 818 927
3.2. speciālā budžeta
Ls 179 258
3.3. ziedojumu un dāvinājumu
Ls
9 160
4. Naudas plūsma - ieņēmumi 2007. gadā:
4.1. pamatbudžeta
Ls 4 320 797
4.2. speciālā budžeta
Ls 213 366
4.3. ziedojumu un dāvinājumu
Ls
5 520
5. Naudas plūsma - izdevumi 2007. gadā:
5.1. pamatbudžeta
Ls 4 903 909
5.2. speciālā budžeta
Ls 180 560
5.3. ziedojumu un dāvinājumu
Ls
6 128

Ziņas par pašvaldību
Pašvaldības nosaukums:
Adrese:
Pārskata gads:
Novada Domes deputāti:
Atskaites periodā novada
Domes priekšsēdētājs:
Galvenais grāmatvedis:
Zvērināts revidents:
Pašvaldības budžeta
iestādes:

Pašvaldības
kapitālsabiedrības:

Pārskatā lietotā valūta:

Bauskas rajona Iecavas novads
Iecavas novads, Bauskas rajons
01.01.2007. - 31.12.2007.
11
Jānis Pelsis
Juris Ludriķis
Elga Bernāne (sertifikāta Nr.33)
Iecavas novada Dome
Iecavas pirmsskolas izglītības
iestāde «Cālītis»
Sākumskola «Dartija»
Iecavas mūzikas skola
Iecavas novada sporta skola
«Dartija»
Iecavas vidusskola
Dzimtmisas pamatskola
Iecavas kultūras nams
PA «Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs»
Iecavas siltums, SIA
Dzīvokļu komunālā saimniecība,
SIA
Iecavas tirgus, SIA
LVL

Neatkarīga revidenta ziņojums
Ziņojums par finanšu
pārskatu
Mēs esam veikuši pievienotā
Bauskas rajona Iecavas novada
2007. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju, kas atspoguļots no 12. līdz 129. lappusei. Revidētais finanšu pārskats ietver 2007. gada 31. decembra bilanci, 2007. gada pārskatu par finansiālajiem darbības rezultātiem, pašu kapitāla
izmaiņu pārskatu un naudas
plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites
principu kopsavilkumu un citu
paskaidrojošu informāciju pielikumā.
Vadības atbildība par finanšu
pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu
un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu. Šī atbildība
ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturē-

šanu, kas nodrošina finanšu
pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu
un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas
izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.
Revidenta atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz
mūsu veikto revīziju, izsakām
par šo finanšu pārskatu. Mēs
veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem starptautiskajiem
revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro
ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku
neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras,
kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu

pārskatos uzrādītajām summām un atklāto informāciju.
Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo
riska novērtējumu, revidents
ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu
pārskata sagatavošanu un tajā
sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt
apstākļiem piemērotas revīzijas
procedūras, bet nevis lai izteiktu
atzinumu par kontroles efektivitāti.
Revīzija ietver arī pielietoto
grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami
un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētais
finanšu pārskats sniedz patiesu
un skaidru priekšstatu par
Bauskas rajona Iecavas novada
finansiālo stāvokli 2007. gada
31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un
naudas plūsmām 2007. gadā saskaņā ar LR MK 2007. gada
13. novembra noteikumu Nr.
749 «Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību» prasībām.

Ziņojums par vadības
ziņojuma atbilstību
Mēs esam iepazinušies arī ar
vadības ziņojumu par 2007. gadu, kas atspoguļots no 5. līdz 11.
lappusei, un neesam atklājuši
būtiskas neatbilstības starp šajā
vadības ziņojumā un 2007. gada
finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
Elga Bernāne

2008. gada 4. jūlijā

6.

Vadības ziņojums
1. Pašvaldības darba
organizācija un vispārējais
raksturojums.
Iecavas novada Domes pašvaldības darba organizāciju un
pašvaldības pārvaldi nosaka Domes 2005. gada 24. maijā apstiprinātais Iecavas novada pašvaldības nolikums (jaunā redakcijā ar grozījumiem). Iecavas pašvaldība ir novada pārvalde, kas
ar Domes un tās izveidotu institūciju un Domes darbinieku
starpniecību nodrošina savu
funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot
valsts un Iecavas novada iedzīvotāju intereses.
Iecavas novada pašvaldības
darbību saskaņā ar vispārējo
struktūrshēmu nodrošina:
! Dome (11 deputāti),
! Komitejas,
! Komisijas,
! Bāriņtiesa,
! Laikraksta «Iecavas Ziņas»
redkolēģija,
! Domes struktūrvienību darbinieki,
! Iestādes,
! Kapitālsabiedrības.
Iecavas novada Domi veido
11 vēlēti deputāti. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu
jautājumus izskatīšanai novada
Domes sēdē, Dome ir izveidojusi
šādas komitejas:
! Finanšu komiteja,
! Veselības un sociālā komiteja,
! Lauksaimniecības, vides un
attīstības komiteja,
! Izglītības, kultūras un sporta
komiteja.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai novada Dome ir izveidojusi šādas komisijas:
! Administratīvā komisija,
! Pašvaldības dzīvojamo māju
privatizācijas komisija,
! Dzīvokļu un īres komisija,
! Vēlēšanu komisija.
Pašvaldības funkciju realizēšanai pašvaldībai ir šādas iestādes un kapitālsabiedrības ar juridiskas personas tiesībām:
Iestādes
! Iecavas novada Dome,
! Iecavas pirmsskolas izglītības
iestāde «Cālītis»,
! Sākumskola «Dartija»,
! Iecavas mūzikas skola,
! Iecavas novada sporta skola
«Dartija»,

! Iecavas vidusskola,
! Dzimtmisas pamatskola,
! Iecavas kultūras nams,
! PA «Iecavas veselības un

2 982 LVL.

!procentu ieņēmumi par kontu
so-

ciālās aprūpes centrs».
Kapitālsabiedrības:
«Dzīvokļu komunālā
saimniecība»,
! SIA «Iecavas tirgus»,
! SIA «Iecavas siltums».

! SIA

2. Ieguldījumi citos
uzņēmumos.
Iecavas novada Domei pieder
kapitāla daļas Sporta un atpūtas
kooperatīvajā sabiedrībā «Dartija» - mūsu ieguldījums 60 pajas
jeb 300 LVL.
3. Finanses.
Pašvaldības ekonomiskā darbība un attīstība ir cieši saistīta
ar budžeta finanšu iespējām.
2007. gada pamatbudžeta ieņēmumi bija 4320797 LVL jeb par
29,7% vairāk nekā 2006. gadā.
Kopējais ieņēmumu plāns izpildīts par 156,9%.
!Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2450516 LVL
!Nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi 120489 LVL
!Nekustamā īpašuma nodoklis
par ēkām un būvēm 53318 LVL
!Pārējie nodokļu un nenodokļu
ieņēmumi 64708 LVL
!Ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
181271 LVL
!Transferti 1450495 LVL
Pamatbudžeta izdevumu daļa
2007. gadā apgūta par 93,2%.
Iecavas novada pašvaldības
izdevumu struktūra (%) ir šāda
(pret kopējiem izdevumiem):
!Pārvalde 9,2
!Sabiedriskā kārtība 0,8
!Ekonomiskā darbība 0,1
!Vides aizsardzība 0,4
!Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 6,0
!Veselības aprūpe 7,2
!Kultūra, sports 9,6
!Izglītība 62,7
!Sociālā nodrošināšana 4,0
Speciālā budžeta ieņēmumus
213 366 LVL veido:
!autoceļu fonda līdzekļi 198
663 LVL;
!dabas resursu nodoklis 11
434 LVL;
!privatizācijas fonda līdzekļi

atlikumiem 287 LVL.
Iecavas novada speciālā budžeta izdevumu struktūra no kopējiem speciālā budžeta izdevumiem 180 560 LVL ir šāda:
!Ekonomiskā darbība 97,5%
!Vides aizsardzība 1,6%
!Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 0,9%
Ieņēmumi no ziedojumiem
dāvinājumiem 5520 LVL
Izdevumi no ziedojumiem un
dāvinājumiem 6128 LVL
2008. gadā Iecavas novada
pašvaldības saistības par noslēgtajiem ilgtermiņa kredīta līgumiem ir 142013 LVL un par snietajiem galvojumiem 37937 LVL
jeb 5,34% no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Kā būtisks pašvaldības pamatbudžeta finansējums ir jāatzīmē Domes un dzīvojamo māju iekšpagalma rekonstrukcijas
pabeigšana un Iecavas vidusskolas 3. kārtas 1. etapa rekonstrukcijas pabeigšana, Sākumskolas «Dartija» rekonstrukcija un Iecavas kultūras nama
lielās zāles kapitālā remonta uzsākšana.
4. Investīciju projekti,
attīstības plānošana.
Jau 2004. gadā uzsākts
darbs pie projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
12 pašvaldībās Zemgalē». Ir sagatavots tehniski ekonomiskais
pamatojums visām pašvaldībām. 2007. gadā, pamatojoties
uz trīspusējo līgumu starp LR Vides ministriju, Iecavas novada
Domi un SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», ir izveidota iepirkumu komisija un uzsākts
darbs, lai sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju publiskā
iepirkuma veikšanai tehniskā
projekta izstrādei. Projekta finansēšanai tiks piesaistīti ES
Kohēzijas fonda līdzekļi, bet projektēšanas fāzē priekšfinansējuma nodrošināšanai Iecavas
novada Dome 2007. gadā bija
plānojusi ieguldīt 75 000 LVL (no
tiem 70 000 LVL kredītlīdzekļi),
taču Iepirkumu uzraudzības birojs apturēja iepirkumu procedūru. No jauna izveidotā iepirkumu komisija savu darbu uzsāks 2008. gadā. 2008. gadā projektēšanas fāzes priekšfinansējumam budžetā plānots
100 000 LVL.
Jau 2006. gadā tika uzsākta
Iecavas vidusskolas rekonstrukcijas pēdējā kārta - ēdināšanas
bloka rekonstrukcija, personāla

un mācību telpu izbūve par
310 315 LVL. 2007. gadā šis objekts tika pabeigts un nodots
ekspluatācijā, tam no budžeta līdzekļiem 2007. gadā atvēlot
239 305 LVL (kopējās 3. kārtas 1.
etapa izmaksas 553 317 LVL).
2006. gada 15. maijā Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā
CFLA iesniegts ERAF konkursa
projekta pieteikums satiksmes
drošības paaugstināšanai Iecavā
«Skolas ielu - skolēniem!» par kopējo summu 587 543,82 LVL.
Pieprasītais finansējums no
ERAF ir 75% no attiecināmajām
izmaksām. Projektam veikts arī
ceļu drošības audita atzinums
par 1196,52 LVL. 2007. gada 15.
maijā saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas par projekta
noraidīšanu. Projekta pieteikums tiks pārstrādāts un
iesniegts ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013. gada programmēšanas periodā.
2007. gadā saņemta atbilde
par projekta «Publisko interneta
pieejas punktu izveide Bauskas
un Aizkraukles rajonos» apstiprināšanu un gada nogalē ierīkots
publiskais interneta pieejas
punkts ar 4 pilnībā aprīkotām
interneta lietotāju vietām par
9283 LVL (priekšfinasējums, kas
tiks atgūts no ERAF).
2007. gadā Dome uzsāka
energoefektivitātes paaugstināšanas projekta «Energoefektivitātes paaugstināšana sākumskolā «Dartija»» realizāciju, izmantojot valsts mērķdotāciju
25 000 LVL apmērā, 25 000 LVL
pašu līdzekļus un 550 000 LVL
kredītlīdzekļus. Kopējās projekta
realizācijas izmaksas 648 867
LVL. 2007. gada nogalē tika sagatavots un iesniegts investīciju
projekta pieteikums valsts mērķdotācijas saņemšanai 2008. gadā projekta pabeigšanai. Projekts tika noraidīts. Projekta pabeigšanai 2008. gadā no budžeta
līdzekļiem paredzēti 227267
LVL, kā arī 80 000 LVL apkārtējās teritorijas labiekārtošanai.
Pateicoties 2007. gadā saņemtajai mērķdotācijai 115 000
LVL apmērā, tika uzsākta Iecavas kultūras nama renovācija.
Projekta kopējās izmaksas
423 293 LVL. 2007. gada nogalē
tika sagatavots un iesniegts investīciju projekta pieteikums
valsts mērķdotācijas saņemšanai 2008. gadā projekta pabeigšanai. Mērķdotācija 50 000 LVL
apmērā 2008. gadam piešķirta.
2007.gadā tika pabeigts projekts «Domes iekšpagalma rekonstrukcija». Projekta ietvaros
nomainīta notekūdeņu un lietus

7.
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Iecavas novada pašvaldības kopsavilkuma bilance
kanalizācijas sistēma iekšpagalmā un apgaismojums, pārplānota satiksmes organizācija,
pārbūvēts iekšpagalms (ceļi, trotuāri, ierīkoti stādījumi), uzstādīts jauns, visām prasībām atbilstošs bērnu rotaļu laukums
par kopējo summu 331 691 LVL.
2007. gadā tika izstrādāts
tehniskais projekts «Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu «Ziemeļi» būvniecība Iecavas novada Dimzukalnā» par 6 886 LVL. Projektu
paredzēts iesniegt ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013.
gada programmēšanas periodā.
Likumā «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» noteikto prasību izpildei Dome ir
pieņēmusi lēmumu izveidot sociālo māju pašvaldībai piederošajā ēkā «Aizupieši», to rekonstruējot. 2007. gadā Ekonomikas ministrijā tika iesniegts pieprasījums valsts mērķdotācijas
saņemšanai 2008. gadam
121 500 LVL apmērā. Pašvaldība
ir iekļauta pretendentu sarakstā
valsts mērķdotācijas saņemšanai 2008. gadā. 2007. gadā nogalē ir uzsākta tehniskā projekta
izstrāde, tam atvēlot 41 300,09
LVL.
Domājot par vietu skaita palielināšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, plānots rekonstruēt PII «Cālītis».
2007. gada beigās ir uzsākta tehniskā projekta izstrāde. Tehniskā projekta izmaksas 73 224,90
LVL.
Lai veicinātu aktīvāku
daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas procesu pārņemšanu
dzīvokļu īpašnieku rokās, pašvaldība 2007. gadā atvēlēja
13 994,80 LVL 41 daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas energoauditu
veikšanai Iecavā. Tika apsekotas
daudzdzīvokļu ēkas un izstrādāti
ieteikumi ēku energoefektivitātes uzlabošanai.
2007. gadā tika ierīkots Iecavas novada skeitparks un āra
basketbola laukums - laukuma
pamatnes, skrituļošanas rampas, apgaismojums, norobežojošās konstrukcijas, atkritumu
tvertnes un pārvietojamās tualetes par kopējo summu 30 816,03
LVL. Projekta mērķis - veicināt
jauniešu brīvā laika aktivitātes.
2007. gadā daudzgadu projekta «Par drošu pašvaldību»
ietvaros ir veikti šādi darbi: ielu
apgaismojuma izbūve Krasta un
Parka ielā Iecavā, Iecavas estrādē par 11 779 LVL, Zorģos par
11 798,48 LVL, kā arī Rosmē,
Zālītē, un Dartijā par 11 797,27
LVL;

8.lpp.
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Iecavas novada pašvaldības saistības par sniegtajiem galvojumiem uz 31.12.2007.
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satiksmes drošības paaugstināšanas pasākumi - 6 ātrumu
ierobežojošo vaļņu izbūve pie novada izglītības iestādēm par
7546 LVL - pie PII «Cālītis», sākumskolas «Dartija», Iecavas vidusskolas un trotuāra izbūve
Tirgus ielā par 4947,94 LVL. Uzstādīta videonovērošanas sistēma jaunizveidotajā skeitparkā
par 2999,90 LVL.
2007. gadā izremontēts un
pilnībā aprīkots sociālais dzīvoklis Iecavā, Sporta ielā 1-12; 34 m2
par 5470 LVL. 2008. gadā plānots turpināt sociālo dzīvokļu
labiekārtošanu.
2007. gada 5. martā LR Izglītības un zinātnes ministrijā
iesniegts projekts «Adults Education Development in Iecava Region» Eiropas ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta finansējuma saņemšanai 601 823 EUR apmērā.
Projekts noraidīts.
2007. gada 2. martā VKKF
iesniegtais projekts «Iecavas
muižas bibliotēkas korpusa atjaunošana (turpinājums - ēkas
jumta atjaunošana)» par
10 309,58 LVL noraidīts.
2007. gada aprīlī un septembrī sagatavoti un iesniegti
projekti Bērnu un ģimenes lietu
ministrijā par publiska bērnu
laukuma izveidi Iecavā attiecīgi
par 12 814,40 LVL un 18 585,24
LVL. Projekti noraidīti.
Izstrādāts ēkas Grāfa
laukumā 1 jumta rekonstrukcijas tehniskais projekts par summu 1994,20 LVL. Uzsākts veidot
un labiekārtot aktīvās atpūtas
vietu Cēsniekos (darbu I un II
kārta) par kopējo summu
8077,68 LVL.
Uzsākta Iecavas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, 2007. gadā tam atvēlot
summu 9440 LVL.

Pārskats par Iecavas novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem

5. Sociālā palīdzība
iedzīvotājiem
2007. gadā garantēto minimālo ienākumu (GMI) saņēmušas 17 ģimenes jeb 58 personas,
trūcīgas personas statuss piešķirts 135 personām. Salīdzinoši
2006. gadā GMI saņēmušas 39
ģimenes, 164 personas, trūcīgās
personas statuss piešķirts 405
personām. Pēc statistikas datiem
gada laikā pabalstus saņēmušas
1049 personas, tai skaitā 215
personas mājokļa pabalstu, 179
medicīnas pabalstus, brīvpusdienas 87 personas (skaitā nav
iekļauti 5 un 6 gadu vecie, 1- 4.
klašu skolēni, kuri saņem pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas),
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Pārskats par Iecavas novada pašvaldības sniegtajiem galvojumiem uz 31.12.2007.

89 ģimenes saņēmušas pabalstu, uzsākot skolas gaitas, 33
personas pabalstu, sasniedzot
85, 90 vai 95 gadu vecumu. Izmaksāti 119 apbedīšanas pabalsti, 130 piedzimšanas pabalsti. 5
audžuģimenes saņēmušas pabalstus par tajās esošajiem 6
bērniem Ls 1796 apmērā.
Dienesta pārraudzībā ir 856
ģimenes, no tām aktīvākas apmēram 700. Tai skaitā 152 ģimenes ir ar bērniem.
Mobilās aprūpes pārraudzībā
ir bijušas 39 personas.
6. Pārskata gada
ievērojamākie notikumi
07.01. Domes priekšsēdētājs
iestājas Latvijas Zemnieku savienībā.
09.01. Tiek pieņemts lēmums
par aizņēmuma ņemšanu
550000 LVL apmērā sākumskolas «Dartija» rekonstrukcijai.
13.02. Tiek pieņemts lēmums
par Iecavas novada teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādes
uzsākšanu.
Tiek apstiprināta 2006. gada
budžeta izpilde un budžets jaunajam 2007. gadam.
Tiek pieņemts lēmums par
Iecavas novada Domes piedalīšanos SAKS «Dartija» sporta nama
rekonstrukcijas tehniskā projekta līdzfinansēšanā.
21.02. Tiek pieņemts lēmums
par piedalīšanos LR Vides ministrijas organizētajā iepirkumu
procedūrā projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
12 Zemgales reģiona pašvaldībās» tehniskā projekta sagatavošanai.
05.03. Notiek pirmā svētku
organizatoru darba grupas sanāksme «Iecavai 515».
13.03. Tiek pieņemts lēmums
par aizņēmuma ņemšanu 70000
LVL apmērā projektam «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 Zemgales reģiona pašvaldībās».
23.03. Tiek sveikti Bauskas
rajona populārākie uzņēmēji,
konkursam tika izvirzīti pieci
Iecavas novada uzņēmēji.
05.04. PA «Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrs» svin
20 gadu jubileju.
16.04. Iecavas vidusskola
tiek akreditēta uz sešiem gadiem.
27.04. Lietuvas Republikas
Pasvales pilsētas bibliotekāres
viesojas pie Iecavas bibliotekārēm.
08.05. Tiek pieņemts lēmums
par aizņēmuma ņemšanu
295000 LVL Iecavas kultūras nama aktu zāles un vestibilu rekonstrukcijai.

11.lpp.
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Pārskats par Iecavas novada pašvaldības
debitoru un kreditoru parādiem

Pārskats par Iecavas
novada pašvaldības
saņemtajiem
aizevumiem
uz 31.12.2007.

10.

11.
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Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem
un izdevumiem

Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu
ieņēmumiem un izdevumiem

9.lpp.
Tiek apstiprināts Iecavas novada Mūžizglītības attīstības
plāns 2007.- 2010. gadam.
Tiek pieņemts lēmums par
Iecavas novada Domes iesaistīšanos SIA «Iecavas peldbaseins»
dibināšanā.
12.16.05. Labāko skolēnu
sveikšana novada Domē.
18.05. LPS kongress.
Iecavas vidusskolas jaunuzceltā ēdināšanas bloka nodošana ekspluatācijā.
24.05. Kopīga talka ar Hipotēku un zemes banku Iecavas
parkā.
26.05. Tradicionālie novada
sporta svētki.
02.06. Dzimtmisas pamatskolas 130 gadu jubilejas svinības.
05.06. Sporta skolas «Dartija»
akreditācija.
12.06. Tiek pieņemts lēmums
par 2006.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Tiek pieņemts lēmums par
Finanšu nodaļas izveidošanu ar
01.09.2007.
28.06. Rajona vērtēšanas komisija izvērtē Iecavas novadu
konkursam «Sakoptākais Bauskas rajona pagasts».
Uzsāk sākumskolas «Dartija»
rekonstrukciju.
10.07. Tiek pieņemts lēmums
par jaunas štata vienības zemes
ierīcības dienesta uzskaitvedis izveidošanu ar 03.09.2007.
Tiek uzsākta Iecavas kultūras nama rekonstrukcija.
01.08. Darbu uzsāk jaunā
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valde.
16.08. Visu Iecavas novada
izglītības iestāžu apsekošana, lai
nodrošinātu kvalitatīvu skolas
sagatavošanu jaunajam mācību
gadam.
17.08. Ierodas Terebodas komūnas delegācija.
18.08. Notiek pasākums
«Iecavai 515», skeitparka atklāšana.
24.08. Noslēguma pasākums
un uzvarētāju apbalvošana konkursā «Sakoptākais Bauskas rajona pagasts» Viesturos. Lielo
pašvaldību grupā Iecavas novadam 1. vieta.
3.09. Tiek nodots ekspluatācijā pirmais izremontētais korpuss sākumskolā «Dartija».
07.09. Notiek Bauskas rajona
pašvaldību sporta svētki Saulainē.
11.09. Tiek pieņemts lēmums
par ceļa izdevumu segšanu izglītības iestāžu darbiniekiem,
kas izmanto transportu ārpus
novada teritorijas.

12.lpp.
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12.

11.lpp.
Tiek pārskatīts un pieņemts
lēmums par ikmēneša piemaksām pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem.
14.09. Iecavas bibliotekāres
viesojas pie Lietuvas Pasvales
pilsētas bibliotekārēm.
15.09. Pašvaldības delegācija
piedalās Pasvales 510 gadu jubilejas svinībās.
19.09. Domes priekšsēdētājam tiek pasniegts Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Atzinības raksts par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
novada attīstībā.
03.10. SAKS «Dartija» ārkārtas pilnsapulcē tiek atbalstīta
kopuzņēmuma dibināšana sporta kompleksa izveidošanai uz
SAKS «Dartija» sporta nama esošās bāzes ar peldbaseinu, divām
sporta zālēm, viesnīcu un ēdināšanas bloku.
09.10. Tiek pieņemts lēmums
par novada teritorijas plānojuma
2005.-2017. gadam grozījumu
pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
13.10. Tradicionālās Skolotāju dienas svinības.
15.10. Iepazīšanās vizīte četrās dažādās Latvijas vietās ar jau
funkcionējošiem vai celtniecības
stadijā esošiem peldbaseiniem.
23.10. Tiek uzsākts daudzdzīvokļu māju energoaudits.
07.11. Tiek akreditētas visas
novada bibliotēkas.
Iecavas novada Bērnu bibliotēka - otrā labākā Bauskas rajonā.
11.11. Notiek Lāčplēša dienas pasākums pie Brīvības pieminekļa.
13.11. Tiek pieņemts lēmums
par goda nosaukuma «Iecavas
gada cilvēks» piešķiršanu K. Karelei, Komisaru ģimenei un Pužu
ģimenei.
Tiek pieņemts lēmums par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
fiziskajām personām Iecavas novadā.
Tiek atcelts iepriekšējais un
apstiprināts jaunais Iecavas
novada Domes investīciju plāns
2008.-2011. gadam, ieskaitot
pašvaldības peldbaseina būvniecību pie Iecavas vidusskolas.
15.11. Rajona svinīgais pasākums «Paldies, skolotāj!», kurā
tiek apbalvoti 15 Iecavas novada
skolotāji.
17.11. Valsts proklamēšanas
89. gadadienas sarīkojums Iecavas vidusskolas aktu zālē.
28.11. Iecavas novada dāvinājums zvana pacelšana
jaunbūvējamās Iecavas Romas
katoļu baznīcas tornī.
06.12. Mūzikas skolas akreditācija.
07.12. Lielās egles iedegšana
pie kultūras nama.

11.12. Tiek pieņemts lēmums
par brīvpusdienu piešķiršanu arī
tiem bērniem, kuri nav deklarēti
novadā, bet mācās Iecavā.
Netiek akceptēta SIA
«DIALTEK» paredzētā darbība
dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē «Purmalēs».
Tiek pieņemts lēmums par ikmēneša piemaksu novada
pirmsskolas izglītības iestāžu
darbiniekiem un audzinātāju palīgiem.
14.12. Folkloras kopas
«Tarkšķi» 5 gadu jubilejas pasākums.

arī citās novada apdzīvotajās
vietās.
8. Veiktie pasākumi
vadības pilnveidošanā.
Ar 2007. gada 1. septembri
izveidota Iecavas novada Domes
Finanšu nodaļa, tajā iekļaujot
centralizēto grāmatvedību, iepirkumu speciālistu un nodokļu
inspektoru. Izveidota jauna štata vienība «Finanšu nodaļas vadītājs». Zemes ierīcības dienestā
izveidota jauna štata vienība uzskaitvedis.

43 jautājumi; 12 Lauksaimniecības, vides un attīstības komitejas sēdes, izskatīti 85 jautājumi;10 Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēdes, izskatīti
50 jautājumi.
Bauskas rajona Būvvalde
2007. gadā ir izsniegusi 74 būvatļaujas un 115 plānošanas arhitektūras uzdevumus.
Gada laikā ir notikuši trīs atklāti konkursi par kopējo summu 1230805 LVL, četras cenu
aptaujas par kopējo summu
109365 LVL, kā arī 61 mazais
iepirkums (1000-10000 LVL) par
kopējo summu 198757 LVL.

9. Statistikas dati.
7. Iedzīvotāju informētība
par pašvaldības darbu.
Domes, komiteju un komisiju
sēdes ir atklātas un brīvi pieejamas jebkuram novada iedzīvotājam. Pēc Domes sēdēm protokoli
un lēmumi tiek izvietoti uz ziņojumu dēļa Domes kancelejā,
un jebkurš apmeklētājs mēneša
laikā var ar tiem iepazīties. Ar
tiem iepazīties var arī Edvarta
Virzas Iecavas bibliotēkā.
Visas aktualitātes tiek atspoguļotas arī Domes izdotajā nedēļas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
2007. gadā iznāca 52 numuri, no
kuriem deviņi bija krāsaini.
Laikraksta tirāža pieaugusi no
1100 eksemplāriem 2006. gadā
līdz 1160 eksemplāriem 2007.
gada nogalē. Avīze bez maksas
lasītājiem pieejama novada bibliotēkās un skolās; interesenti
laikrakstu var iegādāties piecās
tirdzniecības vietās, kā arī abonēt ar Latvijas Pasta starpniecību.
Pašvaldība piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā skolēnu nodarbinātības pasākumā, kas vasaras mēnešos deva iespēju divām jaunietēm apgūt reportiera darba iemaņas, strādājot «Iecavas Ziņu» redakcijā.
Regulāri tika papildināta datu bāze un aktualizēta informācija novada pašvaldības mājas
lapā www.iecava.lv. Interneta
portālā varēja detalizētāk skatīt
ne tikai Domes lēmumus, sabiedriskajai apspriešanai nodotos jautājumus un dažādas ikdienas aktualitātes, bet arī visu
informāciju saistībā ar Iecavas
515. gadskārtu, ko pašvaldība
svinēja 2007. gadā. Par godu
Iecavas jubilejas svinību kulminācijai augustā tika izdots krāsains «Iecavas Ziņu» svētku numurs.
Lai sekmētu svarīgākās informācijas pieejamību iedzīvotājiem, pašvaldība finansēja jauna
ziņojumu dēļa izgatavošanu un
ierīkošanu Zorģos. 2008. gadā
paredzēts līdzīgus stendus ierkot

10. Turpmākās ieceres.
2007. gadā Iecavas novadā
savu dzīvesvietu ir deklarējuši
269 iedzīvotāji, savu dzīvesvietu
citur deklarējuši 174 iedzīvotāji.
Iedzīvotāju skaits uz 2007. gada
31. decembri ir 9681. Gadu
iepriekš šis skaits bija 9644, gada laikā tas palielinājies par 37.
Datu izmaiņas (58 cilvēki) ir
saistītas ar iedzīvotāju migrāciju. Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 129
dzimšanas apliecības, 121 miršanas apliecība, noslēgtas 49
laulības.
Domes kancelejā gada laikā
reģistrēti 1374 iedzīvotāju
iesniegumi, saņemti 1522 dokumenti un nosūtīti 3598 dokumenti. 2007. gadā ir notikušas
15 Domes sēdes, kurās izskatīti
275 jautājumi un pieņemti 496
lēmumi, tai skaitā 27 saistošie
noteikumi. Pieņemti 50 lēmumi
par nekustamo īpašumu sadalīšanu un 126 - par atdalīšanu.
Notikušas 12 Finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīts 131
jautājums: 12 Veselības un sociālās komitejas sēdes, izskatīti

2008. gadā jārealizē visi tie
pasākumi, kam 2008. gadā ir paredzēti finanšu līdzekļi. Jāpabeidz sākumskolas «Dartija» rekonstrukcija un Iecavas kultūras nama lielās zāles kapitālais
remonts. Jāuzbūvē attīrīšanas
iekārtas Dimzukalnā un jāuzsāk
sociālās mājas būvniecība «Aizupiešos». Jāuzsāk tehniskā projekta izstrāde Iecavas mūzikas
un mākslas skolai. Jāpabeidz
tehniskais projekts PII «Cālītis»
rekonstrukcijai, peldbaseinam
un sporta stadionam pie Iecavas
vidusskolas. Jānostiprina SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» materiālā bāze, ieguldot
Domes finanšu līdzekļus pamatkapitāla palielināšanai. Vitāli
svarīga un pasteidzināma ir ātrāka ūdenssaimniecības sakārtošanas projekta virzība. Jāveic
visi nepieciešamie priekšdarbi,
lai ar 01.01.2009. darbu varētu
uzsākt novada būvvalde.
Iecavas novada Domes
priekšsēdētājs J. Pelsis

Iecavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

13.
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Iecavas novada pašvaldības saistības par saņemtajiem aizņēmumiem uz 31.12.2007.

Iecavas novada pašvaldības kapitāla vērtības kapitālsabiedrībās uz 31.12.2007.

XIV Starptautiskais Senās mūzikas festivāls

Iecava kultūras namā 20. jūlijā plkst. 18:00
Labdarības koncerts MĀKSLINIEKI IECAVAS BĒRNIEM

Žana Filipa Ramo balets

"Dardans”

Valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga",
Deju grupa "Dzirnas"
diriģents Normunds Šnē, horeogrāfs Agris Daņiļevičs
Ieeja par ziedojumiem Iecavas internātpamatskolas
bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanai.
Koncerts veidots sadarbībā ar Iecavas kultūras namu un ziedu salonu „Avēnija”.
www.latvijaskoncerti.lv

Sākas Dziesmu
un deju svētki
Deju svētku koncertuzvedumam «No sirsniņas sirsniņai»,
kurā piedalās arī vidējās paaudzes deju kolektīvs «Iecava», jau
28. jūnijā Rīgā notika pirmais
mēģinājums. Uz to pulcējās 75
deju kolektīvi no visas Latvijas.
Koncertuzvedums, kura režisore
ir Indra Roga, veidots kā «dejojams mīlas stāsts trīs daļās, balstīts ziņģēs un meldijās, kas pacilā un aizkustina katra latvieša
sirdi». Šīs nedēļas beigās galvaspilsētā ieradīsies arī visi pārējie
XXIV Vispārējo dziesmu un XIV
deju svētku dalībnieki. Iecavu
svētkos pārstāvēs vairāk nekā
200 dziedātāju, dejotāju, koklētāju ansambļa un folkloras kopas dalībnieki. IZ
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14.

Kas slēpjas kaimiņa dārzā?
1.lpp.

Pasākuma organizatore Daina Rudzīte paskaidroja, ka
brauciena laikā redzētais palīdzēs arī izvēlēties dārzus izvirzīšanai valsts mēroga konkursam par skaistāko daiļdārzu
un lauku sētu.
Brauciena dalībnieki vairākkārt uzsvēra, ka viesošanās
pašu dārzos ir ļoti vērtīga, jo bieži vien prieka un skaistuma
meklējumos nācies viesoties tālos, svešos dārzos, bet kāds
skaistums slēpjas kaimiņa dārzā, palicis neizzināts. Savukārt,
ja dārzs reiz jau ir redzēts, tad interesanti ir vērot, kā tas mainās,
kā pilnveidojas.
Šādās neformālās domubiedru tikšanās reizēs, daloties pieredzē, iespējams uzzināt arī
daudz jauna: kāds nosaukums
ir tai sen noskatītajai puķei; kā
vēlamo augu pavairot; kādus
dārzkopja knifus ņemt vērā, lai
izaudzētu tik krāšņu, tik ziedošu
vai tieši tādas formas dārza rotu;
kā atbrīvoties no dārza kaitniekiem kurmjiem; kā ieziemot
baseinu un tajā augošās ūdensrozes - atbildes uz šādiem un vēl
bezgala daudziem citiem jautājumiem guva vērīgākie brauciena dalībnieki.
Kur vēl vienuviet sastapt tik
daudz dārzkopju praktiķu, kuru
padomu efektivitāte redzama
turpat līdzās, krāšņi iekoptajā
dārzā? Sirsnīgs paldies viesmīlīgajiem dārzu saimniekiem: Palapu, Stankeviču, Poļu, Bogdanovu, Druviņu, Komisaru, Pužu,
Kudapu, G. Standales, Dredžeļu, Pīlādžu, Pelšu, Vītoliņu,
Vītolu, A. Vītolas, Birku, Draudziņu un Razuvajevu ģimenei. IZ

Dekoratīvie augi spēj pārsteigt ar neparastu krāsu vai
formu, taču dažkārt formas veidošanā palīdz šķēres un
dārznieka iztēle, kā tas redzams Veltas Palapas dārzā.

Jānis Pelsis demonstrē, kā pareizi
uzstādāms kurmju slazds, lai tas
veiksmīgi pildītu savas funkcijas.
Vairākiem brauciena dalībniekiem tas
bija vērtīgs padoms, jo ierīce, kādreiz
iegādāta, mājās stāv bez pielietojuma:
prasmes ar to apieties nav, bet kurmji
tikmēr posta dārzā paveikto.

Komisaru ģimenes dārzs pārsteidz gan ar stādījumu
daudzveidību, gan ar plašuma un mājīguma izjūtu. Ne velti
pagājušā gada Latvijas dārzkopības un biškopības biedrības
rīkotajā konkursā par skaistāko Latvijas daiļdārzu un lauku
sētu tas plūca laurus nominācijā «Skaistākais daiļdārzs».

Braucienam pa Iecavas skaistajiem
dārziem līdzi sekoja arī Latvijas
Televīzijas filmēšanas grupa. Iecavā
tapušie materiāli un intervijas ar skaisto
dārzu kopējiem būs skatāmas LTV 1
raidījumā «Mans zaļais dārzs»
svētdien, 13. jūlijā.
vairāk foto

Genovefas Standales
dārzā koši ziedošas
puķes satupušas ne
tikai dobēs, bet arī pītos
bērza zaru groziņos.

Ziedošs akcents Vītolu ģimenes dārzā
Zālītē.

Vītoliņu ģimenes
mājas apkārtne rada
iespaidu par īstu
lauku sētas idilli, ko
akcentē sakoptā
vide, plašums,
pirtiņa un dīķis
atvēsinošai peldei.
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15.

Billītēs bija ražena ielīgošana
A: Aina Ezergaile

Zorģu bibliotekāre
Vienīgais, kam latviešu
folkloras krājumā nav Jāņos
apdziedamās meldijas, ir
lietus - to mūsu tautai
pasaules skaistā-kajos
svētkos nevajadzēja,
18. jūnijā Edvarta Virzas
dzimtas mājās Billītēs
sarīkotajā ielīgošanā
sanākušajiem Jāņa bērniem
lika pie sirds Ilga Reizniece.
Viņa laikraksta Diena atbalstītajā projektā Piedzīvosim Jāņus jau trešo gadu apbraukā
Latvijas novadus, lai ļautu
mums pa īstam svinēt vasaras
saulgriežu svētkus, kuru rituāli
reiz bijuši visām Eiropas tautām, bet līdz mūsdienām izdzīvojuši vienīgi pie latviešiem.
Sabraukušie ielīgotāji bija kā
ģimene - no zīdaiņu meitenes rozā karietē līdz veckundzei ar kūju, no naska puišeļa līdz sirmam
vīram. I. Reiznieces dabiskā atvērtība bez uzspēles un iedomīgas pamācīšanas, vien raiti stāstot savus gadiem sakrātos Jāņu

piedzīvojumus, aicinot dziedāt līdzi grāmatiņā apkopotās dziesmas un meklēt savas Jāņu svinēšanas paražas, ātri vien lika pūslīgai pusaudzei (tu mani piespiedi
te braukt, es nemaz negribēju!)
smaidot meklēt notis. Sagurusi
vecmāmiņa (man dikti kājas sāp,
vai es tikšu līdzi) raiti iekļāvās rotaļu aplī un pēc pēdējās tūres beigām uz mašīnu teju aizlēkšoja.
Darbdienas pēcpusdiena no
racionāli skrienošas visu paspēt
rēķināšanas Zemgales plašo debesu un ziedošu rapša lauku apņemtajās Billītēs negaidīti kļuva
par dzīvu, patiesu savas tautas
piederības izjūtu.
Gaidīsim Ilgu atkal mūsu pusē pie vēl kuplāka ielīgotāju pulka, lai Jāņa tēvam gaišs Saules
gaidāmais ugunskurs, Jāņa mātei siers deviņiem stūrīšiem un
Jāņa bērniem nekrīt veldrē ne
rudzi, ne mieži, ne bērni, ne mūsu valoda un tauta.
Jāņu dziesmu melodijas, vārdus, audioierakstus, rotaļu video
un viedu Jāņu svinētāju padomus meklējiet www.diena.lv
\jani. IZ

IZ

Sporta ziņas

A: Beata Logina

F: no V. Gailuma albuma

Nebijušu panākumu Latvijas Sporta veterānu savienības
45. sporta spēlēs, kas 28.un 29. jūnijā notika Jēkabpilī,
izcīnījuši Bauskas rajona basketbolisti.
Vīriešu komanda vispirms savā grupā uzvarēja pretiniekus no
Tukuma, Preiļiem un Daugavpils, tad finālā - Jūrmalas izlasi un
vēlreiz tukumniekus, kopvērtējumā iegūstot pirmo vietu un zelta
medaļas. Čempionu sastāvā kopā ar iecavniekiem Aivaru Hauku,
Māri Ozoliņu un Vilni Gailumu spēlēja arī Zintis Alksnis, Matīss
Vārna, Aivars Solzemnieks, Edvīns Ausējs un Kristaps Kazāks.
Jāatzīst gan, ka tikt līdz goda pjedestāla augstākajam pakāpienam
mūsu sportistiem palīdzēja būtisks apstāklis šoreiz sacensībās
nepiedalījās allaž spēcīgie Rīgas un Rīgas rajona pārstāvji.
Sieviešu konkurencē vecuma grupā 30+ otro vietu izcīnīja Bauskas
rajona komanda, kurā spēlēja arī iecavnieces Inese Gāga, Antra
Beņķe un Dzintra Lapiņa. Savukārt rokasbumbā 50+ grupā mūsu
novadniekiem, tostarp Vladislavam Jurčenko, izdevās iegūt
čempiona titulu.
Labus rezultātus sasniedza arī vieglatlēti. Spožākā kaluma medaļu
3 km un 5 km soļošanā un sudraba godalgu par 3 km skrējienu
saņēma Velta Bruce, bet Ojārs Pārums bija otrais ātrākais soļotājs
gan 5 km, gan 10 km distancē.
Šie panākumi uzskatāmi par ievērības cienīgiem vēl jo vairāk
tāpēc, ka tāda rajonu pārstāvniecība Latvijas Veterānu savienības
mačos acīmredzot ir pēdējā pirms nākamgad paredzētās
administratīvi teritoriālās reformas. IZ

PĀRDOD divstāvu dzīvokli
Tirgus ielā 1
Iecavas upes krastā

Pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta komitejas rīkotie

KAPU SVĒTKI
augustā:

notiks 3.

pl. 11.00 Gruzduļu kapos
pl. 12.00 Upuru kapos
pl. 13.00 Jaunkalniņu kapos
Iecavas katoļu draudze rīko

BRAUCIENU uz
AGLONU
14. un 15. augustā.
Pieteikšanās pa tālruni
26851965.

80 m²;
pilsētas
komunikācijas - gāze,
kanalizācija;
pilna apdare;
terase;
Ls 65 000.
Bez
starpniekiem.
Palīdzība
kredīta
noformēšanā.
Tālr.
29718091.

Bauskas rajona
galvenais arhitekts
A. Paklons pieņems
apmeklētājus Iecavas
novada Domē, 3. stāvā,
izpilddirektora kabinetā,
pirmdien, 7. jūlijā,
no plkst. 10 līdz 12.

4. jūlijā -

neaizmirsti

Ebreju tautas
genocīda
upuru
piemiņas
izkārt KAROGU!
dienā sēru noformējumā

Bauskas rajona basketbolisti - 45. sporta spēļu čempioni.

Līdzjūtība
Tā kā akmens pēc rieta vēl siltumu glabā,
Sapņus, mīlu un atmiņas saglabā sirds. /O. Lisovska/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Simonai Mičurei
un ģimenei, tuvu cilvēku zaudējot.
Bijušie klasesbiedri un audzinātāja

Aizsaulē aizgājuši
Aina Jansone (06.03.1937. - 21.06.2008.)
Ilga Mihaļska (16.12.1961. - 21.06.2008.)
Ņina Vlasenkova (20.05.1932. - 23.06.2008.)
Māris Dubrovskis (22.03.1977. - 23.06.2008.)
Agafija Lazdiņa (03.03.1944. - 23.06.2008.)
Irēna Krimona (10.01.1922. - 23.06.2008.)

2008. gada 4. jūlijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

·
Piedāvājam - aviobiļešu rezervācija, vīzu noformēšana,
apdrošināšana, viesnīcu rezervācija, induviduālie ceļojumi,
čarteri - saule, jūra, slēpošana, eksotiskie ceļojumi,
ģimenes ceļojumi, kāzu ceļojumi, SPA ceļojumi,
ceļojumi ar autobusu, kruīzi, lidojumi.

Pārdod : : :
siltu un saulainu 2 istabu
dzīvokli Sila ielā 12.
Komplektam varam pievienot
garāžu un mazdārziņu turpat
pie mājas. Par cenu vienosimies!
Tālr. 29508810.

·
Brauc šodien - maksā rīt! (kredīts)
2 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 26871890.

·
Dāvanu kartes
Kontakti: Pionieru iela 1/1-5; 2.stāvs, Bauska, LV- 3901
Tel./fax.: +37163920520, mob.tel. +37129335043
e-mail:info@aventour.lv; http://www.aventour.lv

Piedāvā darbu : : :
autoelektriķim ar jaunu
diagnostikas tehniku nodrošinām pilnu apmācību.
Tālr. 28626669.

Dažādi : : :
Izvedam būvgružus.
Piegādājam visu veidu
birstošas kravas
(zeme, grants utt.).
Tālr. 29110661 (Mārtiņš).

Aicinām visus piektdien,
11.jūlijā, plkst.22.00

uz ballīti Iecavas
Klondaikas vasaras dārzā.

16.

Kultūras namā
4. jūlijā plkst. 19.00
pēc renovācijas durvis vērs
Iecavas kultūras nams!
Būs svinīga atklāšanas
ceremonija un grupas

PUTNU BALLE
koncerts.
Ieejas maksa - 5 lati. Lūdzam
iegādāties biļetes savlaicīgi
(biļešu skaits ierobežots).

5. jūlijā plkst. 11.00-18.00

atvērto durvju diena visi interesenti aicināti
apskatīt renovētās telpas.

Estrādē
4. jūlijā plkst. 22
grupas BRĪVDIENA
jaunā diska
MĀKOŅI BALTIE
prezentācija.
Viesi: grupas Forte, Bruģis, Vilx,
Jānis Kalniņš no grupas Roja,
Andris Skuja un Aivars Birzmalis.

Muzicēs Māris.
Ieejas maksa labs garastāvoklis.

APSARDZES
FIRMA
PIEDĀVĀ
Iecavā un
Iecavas
novadā

ASINS DONORU DIENA

10. jūlijā
no plkst. 9.30 līdz 14.00
Valsts Asinsdonoru centra
autobuss donorus gaidīs
pie Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra,
Dzirnavu ielā 1.

APSARDZES PAKALPOJUMUS:

· tehniskā dzīvokļu un māju
apsardze, sākot no Ls 10;
· fiziskā apsardze un
trauksmes poga;
· visi apsardzesugunsdrošības veidi.
Bauskas raj., Iecava,
Rīgas iela 49a, 2. stāvs
Tālr. 67341845; 26004614
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