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Aicinām pieteikties
jaundzimušo
sveikšanas pasākumam
Līdz 30. jūnijam pašvaldības
administrācijas Dzimtsarakstu
nodaļā tiek gaidīti pieteikumi
Iecavas novada jaundzimušo
sveikšanas pasākumam.
Bērnus, kas dzimuši laikā no
iepriekšējā gada 1. jūnija līdz
šī gada 1. jūnijam ieskaitot,
plānots sveikt Ģimenes dienā
(datums vēl tiks precizēts).
Ielūgumi ģimenēm, kas pieteiksies, tiks izsūtīti ne vēlāk kā divas
nedēļas pirms pasākuma. Informācija par pasākuma laiku un vietu
tiks norādīta ielūgumā, kā arī publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē
un informatīvajā izdevumā.
Jaundzimušo sveikšanas pasākumam var pieteikties Iecavas novadā dzīvojošas ģimenes, kurās ir piedzimis viens vai vairāki mazuļi, kuras adoptējušas vienu vai vairākus
mazuļus vai kuras nodibinājušas
aizbildnību par vienu vai vairākiem
mazuļiem.
Minētajām ģimenēm ir tiesības
pieteikties pasākumam, ja bērns
ir dzimis laikā no iepriekšējā gada
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AKTUĀLI
Šajā numurā:

Māmiņdienas priekšvakarā
rakstām par iecavnieku ģimenēm,
kurās aug dvīņi; viņu vidū arī Jautrītes Bērentes
daudzbērnu ģimene.
19.lpp.

Publiskajā
2.
apspriešanā
noskaidros
viedokļus par
sagatavoto Iecavas
parka attīstības
koncepcijas projektu
Tuvojas
pašvaldību
vēlēšanas

1. jūnija līdz šī gada 1. jūnijam
ieskaitot, vismaz viens no vecākiem ir
deklarējis dzīvesvietu Iecavas novadā
ne mazāk kā sešus mēnešus pirms
pieteikuma iesniegšanas termiņa
beigām un jaundzimušajam pirmā
un pašreizējā deklarētā dzīvesvieta ir
Iecavas novadā.
Pasākuma mērķis ir godināt
Iecavas novada ģimenes un veidot
piederības sajūtu Iecavai. Mazajiem
iecavniekiem tiks dāvinātas īpašas
piemiņas veltes ar Iecavas simboliku.

7.
16.

Cienījamie lasītāji
un publicējamo materiālu
iesniedzēji!
Nākamais «Iecavas Ziņu»
numurs iznāks 11. jūnijā.

Rīgas ielā atjaunos asfalta segumu
5. maijā uzņēmums
SIA «Strabag» uzsācis asfalta
seguma atjaunošanas darbus
Rīgas ielā Iecavā (no autoceļa
Iecava–Stelpe–Stelpes
šoseja (P92) līdz Upes ielai).
Iedzīvotājiem jārēķinās ar
satiksmes ierobežojumiem,
jo autotransporta plūsmu
remontdarbu posmos regulēs
luksofori un regulētāji, informē
uzņēmuma būvdarbu vadītājs
Arnis Teteris.
Darbi
notiks
saskaņā
ar
VSIA «Latvijas Valsts ceļi» īstenoto

projektu «Valsts galvenā autoceļa
A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
(Grenctāle) posma km 42,852-44,796
seguma atjaunošana». Paredzētais
būvniecības laiks: 05.05.2021.–
01.06.2021.
A. Teteris informē, ka līgumdarbu
pamatā ir ceļa seguma atjaunošana
1944 metru garumā, nofrēzējot esošo
segumu četru centimetru biezumā
un ieklājot tikpat biezu dilumkārtu.
Būvdarbi tiks uzsākti ar tilta pār
Iecavu remontu, atjaunojot hidroizolāciju un segumu. Paredzēta arī
papildu ūdens atvades teknes izbūve pie tilta. Laika posms no 5. līdz

15. maijam; satiksmes plūsmas regulēšana - ar luksofora palīdzību (reversā kustība).
Laika posmā no 5. līdz 10. maijam notiks esošo aku vāku pazemināšana. Tas nepieciešams, lai veiktu esošā seguma nofrēzēšanu vidēji
četru centimetru biezumā; iespējami
lokāli satiksmes ierobežojumi.
Izlīdzinošā frēzēšana notiks laika posmā no 12. līdz 16. maijam, satiksmi regulējot regulētājiem (reversā
kustība). Frēzēšana notiks dienas
gaišajā laikā.
Pēc tam aku vāki tiks regulēti
nofrēzētā seguma līmenī; plānoti lo-

kāli satiksmes ierobežojumi.
Jaunas dilumkārtas ieklāšana paredzēta laika posmā no
20. līdz 24. maijam Lielāka
iespējamība, ka ieklāšana notiks vakara un nakts stundās no
plkst. 20.00 līdz 2.00.
Iespējams, ka lineāro būvdarbu laikā (frēzēšana un asfalta
ieklāšana) satiksmei tiks slēgti arī
mazo ielu pieslēgumi pie Rīgas
ielas, novirzot plūsmu pa citām ielām.
Pēc dilumkārtas izbūves tiks
atjaunoti horizontālie apzīmējumi,
uzstādītas jaunas ceļa zīmes.

2021. gada 7. maijā 2.

Sabiedrības iesaiste : : :

Par Iecavas pilsētas ielu nosaukumiem
Mūsu pilsētā ir daudz ielu
ar tādiem nosaukumiem kā
Mazā un Klusā, bet ļoti maz,
kuras būtu nosauktas mūsu
novada vai Latvijas valsts
izcilāko cilvēku vārdā. Tikpat
kā nevienā nosaukumā nav
pieminēti mūsu valsts vēstures
notikumi vai datumi.

Vai Iecavā kādreiz varētu būt
iela, kas nosaukta 18. novembra vai tamlīdzīgā vārdā? Saistībā ar cilvēkiem - Iecavā varētu
būt ģenerāļa Vernera Tepfera,
gleznotāja Aleksandra Romana,
draudzes priekšnieka un pagasta vecākā Jura Sietiņa vai mācī-

tāja, patriota, sabiedriskā darbinieka Jāņa Lūša iela.

Kādreiz nākotnē kāda iela varētu saukties ģenerāļa Krišjāņa
Berķa vārdā. Viņš ir viens no nedaudzajiem, kuri ir apbalvoti ar
Lāčplēša kara ordeņa visām trim
šķirām un ir vienlaikus ieņēmis
armijas komandiera un kara ministra amatu. Bauskā jau sen
vajadzēja atrasties viņa vārdā nosauktai ielai, bet diemžēl nav.
Iecava turpina paplašināties,
un radīsies aizvien jaunas ielas.
Varbūt kaut ko no šeit minētā varētu pielietot.
Mārtiņs Rāviņš

Par lokālplānojuma «Baldones iela 65»
izstrādes uzsākšanu

Iecavas novada dome 2021. gada 30. martā pieņēma lēmumu
(prot. Nr. 6, 2. p.) «Par lokālplānojuma «Baldones iela 65» izstrādes uzsākšanu, grozot Iecavas novada teritorijas plānojumu».
Lokālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums
Baldones ielā 65, Iecavā, Iecavas novadā, 1,9071 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4064 010 3668.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis: papildināt lokālplānojuma
teritorijā noteiktā funkcionālā zonējuma – «Publiskās apbūves
teritorija» (P1) esošos teritorijas galvenos izmantošanas veidus
ar Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006), lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, ugunsdzēsēju depo
un tā funkcijām nepieciešamo ēku un būvju būvniecību.
Lokālplānojuma ierosinātājs: Iecavas novada pašvaldība.
Lokālplānojuma izstrādes vadītājs: Iecavas novada
pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļas
nekustamā īpašuma speciālists Kaspars Mallons
(e-pasts: kaspars.mallons@iecava.lv).
Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA «Reģionālie projekti» (projekta vadītājs Tālis Skuja, tālr. 20792097, e-pasts: talis@rp.lv).

Pašvaldība
izsludina
publisko
apspriešanu
jautājumā «VAI
JŪS ATBALSTĀT
IZSTRĀDĀTO
IECAVAS PARKA
Brīvdabas estrādes un solu
ATTĪSTĪBAS
pārveides vizualizācija.
KONCEPCIJU?»
no 2021. gada 8. maija līdz 5. jūnijam (ieskaitot).
Lai noskaidrotu Iecavas novada iedzīvotāju viedokli par sagatavoto Iecavas parka attīstības koncepcijas projektu, dome ir nolēmusi rīkot publisko apspriešanu.
Saite uz publiskās apspriešanas materiālu elektroniskā formā
pieejama tīmekļvietnē www.iecava.lv.
Aptaujas anketu var:
• saņemt Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1. stāvā
vai Administratīvajā nodaļā 2. stāvā Skolas ielā 4-40, Iecavā,
Iecavas novadā, LV-3913, novada bibliotēkās un citās pašvaldības iestādēs, kā arī grāmatu apmaiņas punktos pie Iecavas
kultūras nama un Iecavas Mūzikas un mākslas skolas vai
lejuplādēt no Iecavas novada tīmekļvietnes www.iecava.lv;
• iesniegt Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1. stāvā
vai Administratīvajā nodaļā 2. stāvā Skolas ielā 4-40, Iecavā,
Iecavas novadā, LV-3913, un novada bibliotēkās;
• elektroniski aizpildīt tīmekļvietnē www.iecava.lv.
Publiskās apspriešanas sapulce tiks rīkota 2021. gada
19. maijā no plkst. 18 līdz 20.00 tiešsaistes platformā Zoom
(saite atrodama tīmekļvietnē www.iecava.lv).
Publiskajā apspriešanā drīkst piedalīties tikai pilngadīgas,
Iecavas novadā deklarētas vai dzīvojošas personas.

Kāds bijis APRĪLIS : : :
Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā aizvadītajā mēnesī salaulāts
viens pāris, divi pāri sveikti kāzu jubilejā (dimanta un zelta), izsniegtas 11 miršanas apliecības un četras dzimšanas apliecības, informē
nodaļas vadītāja Edīte Jančone. Jaundzimušie ir divas meitenītes un
divi puisīši. Vecāki bērniem izvēlējušies vārdus Harijs (divas ģimenes),
Sendija un Ella.

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas jaunieguvumi : : :
Oriģinālliteratūra
• Ikstena N. Ūdens mirdzēšana
• Jakubovska M. Bračka
• Janovskis G. Ines
• Kovaļova L. Šoseja
• Kurzemnieks K. Alkatības
grēks
• Lerhis-Puškaitis A. Pasakas
par putniem
• Liepiņa K. Pamirs
• Nuts Z. Zosāda
• Paegle L. Otra puse
• Pavlovska V. Tēva meita
• Piokāne S. Mīlestība pumpurā
un ķiršu krāsas krekls
• Repše G. Substances
• Šadre D. Pagātnes atvari
• Troja E. Amazones neraud
• Vensko S. ..klibs putniņš
neraud viens

• Viegliņa-Valliete G. Tā
saulespuķe

Tulkotā daiļliteratūra
• Aleksijeviča S. Pēdējie liecinieki
• Aškinīte R. Glesum
• Baha T. Atgriešanās Kamēliju
salā
• Bariko A. Tūkstoš deviņsimt
• Džeferisa D. Pazudusī māsa
• Edvardsons M. Labie kaimiņi
• Hārpere Dž. Dabas spēki
• Hilderbrenda E. Divdesmit
astoņas vasaras
• Janagihara H. Mazliet dzīvības
• Kastena M. Glābiet mūs
• Knaidla L. Nepieskaries man
• Korija Dž. Kļūdu labirints
• Kvans K. Bagāto ļaužu
problēmas

• Londons Dž. Mārtins Īdens
• Mārai Š. Īstā Judīte… un
izskaņa
• Matvejeva A. Djatlova pāreja
• Medvedevs S. Krievu Leviatāna
atgriešanās
• Onodibio K. Birmiete
• Rasela K. E. Mana tumšā
Vanesa
• Svonsons P. Katrs lauztais
zieds
• Wicha M. Lietas, kuras es
neizsviedu

Uzziņu literatūra

simtam
• Holiss Dž. Viduspāreja
• Karlina J. Mīlestība un neiroze
• Lamberte M. 365 jaunas
iespējas
• Lamonika Dž. Sejas morfoloģija
• Norvuda R. Sievietes, kas mīl
par daudz
• Rada N. Pašportreti
• Šķēle A. Starp dzīvi un
basketbolu
• Stetersa K. 1000
neaizmirstamu ceļojumu
• Upmalis I. Latvijas-PSRS

• Bubnovskis S. Veseli asinsvadi impērijas militarizētā kolonija

jeb kāpēc cilvēkam ir muskuļi

• Zlidnis K. Spēka grāmata

• Dempsija E. Galamērķa māksla
• Freimanis G. Es neesmu viens.
Ar mani ir mana tauta
• Harari N. J. 21 lekcija 21. gad-

Sagatavojusi
Aiva Avota-Zalstere,
bibliotēkas vadītāja

3.

2021. gada 7. maijā

Novada domē :::
Līga Egle
sabiedrisko attiecību speciāliste
27. aprīlī deputāti izskatīja domes
sēdes darba kārtībā iekļautos
jautājumus. Attaisnojošu iemeslu
dēļ nepiedalījās deputāti Kārlis
Sinka un Viktors Sidorenkovs.
Kā ierasts, domes deputāti pieņēma zināšanai informāciju par iepirkumu procedūrām, kuras notikušas iepriekšējā mēnesī. Pašvaldības
administrācijas izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs uzsvēra, ka iepirkumu speciālistiem daudzos gadījumos
jāmeklē papildu informācija, jo pretendenti iesnieguši nepietiekamus
vai maldinošus datus, un tas viss
procedūras ievērojami paildzina. Aprīlī noslēgtas šādas iepirkumu procedūras:
7. aprīlī noslēgts līgums (izpildes laiks 12 mēneši no noslēgšanas
dienas) ar SIA «ASTARTE-NAFTA»
par degvielas piegādi Iecavas novada
pašvaldības iestādēm un aģentūrai,
līguma summa 64 595,95 EUR ar
PVN;
14. aprīlī noslēgts līgums ar
SIA «Tommy Toys Story» par intelektuālo dārza spēļu piegādi, līguma
summa 882,00 EUR ar PVN, izpildes
termiņš - līdz 2021. gada 25. maijam;
19. aprīlī noslēgts līgums ar
SIA «RGR Pluss» par atkritumu
urnu un parka soliņu piegādi
un uzstādīšanu, līguma summa
3465,44 EUR ar PVN, termiņš - līdz
2021. gada 18. jūnijam;
15. aprīlī noslēgts līgums ar
SIA «AQUA PRO» par elektrovelosipēdu un to piederumu piegādi, līguma summa 9560,75 EUR ar PVN,
izpildes termiņš - līdz 2021. gada
26. maijam;
21. aprīlī noslēgts līgums ar
SIA «Reklāmas punkts» par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas
un popularizēšanas objektu – stendu - izveidi un uzstādīšanu, līguma
summa 5473,31 EUR ar PVN, termiņš - līdz 2021. gada 1. jūlijam;
13. aprīlī noslēgts līgums ar
SIA «Reģionālie projekti» par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem, līguma summa
4525,40 EUR ar PVN, izpildes termiņš - līdz 2021. gada 1. novembrim;
19. aprīlī noslēgts līgums ar
SIA «Vektors grupa» par ēkas mansarda stāva fasādes sienas remontu Zorģu bibliotēkā, līguma summa
2763,76 EUR ar PVN, izpildes termiņš - līdz 2021. gada 18. jūnijam,
un par dzīvokļa un jumta remontu
Dārza ielā 16-15, Zālītē, līguma summa 11 987,69 ar PVN, izpildes termiņš - līdz 2021. gada 1. augustam;
14. aprīlī noslēgts līgums ar
SIA «Kvintets M» par jumta remontu Skolas ielā 4-40, līguma summa
15 891,74 EUR ar PVN, izpildes termiņš - līdz 2021. gada 13. jūlijam;

14. aprīlī noslēgts līgums ar
SIA «U.B.S.» par Dambja ielas garenprofila korekciju, līguma summa
16 934,51 EUR ar PVN, izpildes termiņš - līdz 2021. gada 13. maijam;
21. aprīlī noslēgts līgums ar
SIA «Rimelss» par kondicioniera
uzstādīšanu Tirgus ielā 7A, līguma summa 2342,72 EUR ar PVN,
izpildes termiņš - līdz 2021. gada
20. maijam.
Reģionālās pašvaldības policijas
Iecavas novada nodaļas priekšnieks
Gundars Dzenis deputātiem sniedza
ieskatu par policijas darbu Iecavas
novadā laika posmā no 27. marta līdz 23. aprīlim. Kopumā bijuši
153 izsaukumi - visbiežāk par alkoholisko dzērienu lietošanu neatļautās vietās un kūlas dedzināšanas
izraisītiem ugunsgrēkiem.
Apstiprina gada pārskatus
Iepazinušies ar pašvaldības iestāžu 2020. gada pārskatiem un par
neskaidrībām iztaujājuši iestāžu vadītājus, deputāti apstiprināja gan šos
dokumentus, gan Iecavas novada
pašvaldības pagājušā gada konsolidēto pārskatu.
Par saistošajiem noteikumiem
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja
saistošos noteikumus Nr. 8 «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Iecavas
novadā 2021. gadā». Gala redakcija
apstiprināta pēc vairākkārtējām debatēm pastāvīgo komiteju sēdēs.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības informatīvajā izdevumā
«Iecavas Ziņas».
Par publiskās apspriešanas
rīkošanu
Pašlaik dažādi uzlabojumi Iecavas parkā, piemēram, apgaismojuma, soliņu, atkritumu urnu ierīkošana, stādījumu veidošana, notiek stihiski, atbilstoši pašvaldības finanšu
līdzekļiem un iespējām, neievērojot
vienotu konceptu.
Atbilstoši Iecavas novada attīstības programmas Investīciju plānam laika posmā no 2020. gada līdz
2021. gadam pašvaldībai jāizstrādā
turpmākā Iecavas parka attīstības
koncepcija, šim nolūkam paredzot
pašvaldības finansējumu. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par Iecavas
parka attīstības koncepcijas izstrādi
ar izpildītāju SIA «Mikrominimus».
Parka attīstības koncepcija dažādās
izstrādes stadijās vairākkārt prezentēta Iecavas parka attīstības tematiskā plānojuma izstrādes darba
grupai.
Lai noskaidrotu Iecavas novada
iedzīvotāju viedokli par sagatavoto
Iecavas parka attīstības koncepcijas
projektu, no 8. maija līdz 5. jūnijam
tiks organizēta publiskā apspriešana
(skat. paziņojumu 2. lpp.).

Par valsts aizdevuma un
līdzfinansējuma pieprasīšanai
nepieciešamo saskaņojumu
Pašlaik aktuālākie jautājumi
saistīti ar aizņēmumiem no valsts
budžeta un valsts līdzfinansējuma
saņemšanu pašvaldības investīciju
projektiem «Iecavas vidusskolas pārbūve» un «Sporta zāles būvniecība pie
pamatskolas».
Izvērtējot novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam Investīciju plānā iekļautos projektus, Iecavas novada pašvaldība var pretendēt
uz valsts budžeta aizņēmumiem
Iecavas vidusskolas ēdināšanas korpusa paplašināšanai un aktu zāles
jaunbūvei, kā arī sporta zāles būvniecībai pie Iecavas pamatskolas.
Ja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju abu
projektu pieteikumus novērtēs pozitīvi un Iecavas novada pašvaldībai
būs iespējas saņemt valsts budžeta
aizņēmumu 2 370 000 EUR «Iecavas vidusskolas pārbūvei» un 2 260
000 EUR «Sporta zāles būvniecībai

pie Iecavas pamatskolas», būvniecības darbus varēs uzsākt jau 2021.
gada jūlijā un pabeigt līdz 2022. gada
31. augustam.
Iecavas novada pašvaldība var
pretendēt arī uz valsts līdzfinansējuma saņemšanu projekta «Iecavas
vidusskolas pārbūve» īstenošanai. Ja
pašvaldība gūs pozitīvu izvērtējumu
valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem «Augstas gatavības pašvaldību
investīciju projektu pieteikšanas,
izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība», dome atsauks pieteikumu aizņēmuma no valsts budžeta
saņemšanai.
Tāpēc domes sēdē deputāti nolēma lūgt Apvienojamo pašvaldību
(Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku) finanšu komisijas saskaņojumu investīciju projektiem «Iecavas vidusskolas pārbūve» un «Sporta
zāles būvniecība pie pamatskolas».
Visi domes sēdes lēmumi ir pieejami tīmekļvietnes www.iecava.lv sadaļā Pašvaldība > Domes lēmumi.

Domes deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšana maijā notiks attālināti
Katru pirmdienu
plkst. 8-12 telefoniski pieņem pašvaldības administrācijas
izpilddirektors M. Veinbergs (tālr. 29425784)
plkst. 14-18 telefoniski pieņem domes priekšsēdētāja vietnieks
J. Ludriķis (29800006)
Katru trešdienu
plkst. 9-12 telefoniski pieņem pašvaldības administrācijas
izpilddirektora vietnieks N. Vāvers (25773328)
Pirmdien, 10. maijā,
plkst. 18-19 telefoniski pieņem deputāts V. Sidorenkovs
(26564987)
Otrdien, 11. maijā,
plkst. 8.30 Finanšu komitejas sēde
Trešdien, 12. maijā,
plkst. 10-12 telefoniski pieņem deputāts S. Pašukovs (26422660)
plkst. 16-18 telefoniski pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs J. Krievs (26305533)
Otrdien, 18. maijā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 10-11 telefoniski pieņem Veselības un sociālo jautājumu
komitejas priekšsēdētājs J. Siugalis (26122252) un deputāts
V. Gailums (29398472)
plkst. 16-18 telefoniski pieņem deputāts A. Avots (29547410)
Pirmdien, 24. maijā,
plkst. 18-19 telefoniski pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs
J. Ludriķis (29800006), deputāti S. Karelis (29390594),
A. Kancāns (29289911), K. Sinka (29422880),
A. Grundmanis (26577896) un L. Baha (26139833)
Otrdien, 25. maijā,
plkst. 8.30 domes sēde
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Sarūpēts pūriņš
Nākamais solis
muižas klēts atjaunošanā jaundzimušajiem bērniņiem

Ineta Bramane
pašvaldības administrācijas
Attīstības nodaļas vadītāja
Zemgales kultūras programmā
ir apstiprināts finansējums
ēkas Grāfa laukumā 3
atjaunošanas procesa
nākamajam solim –
Iecavas muižas klēts
tehniskajai izpētei.
Projekta mērķis – radīt kvalitatīvu dokumentāru/pētniecisku
bāzi, lai izstrādātu ēkas atjaunošanas būvprojektu, kas kalpos
par pamatu novada senākās ēkas
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.
Projekta tiešie uzdevumi veikt ēkas tehnisko un vizuālo
apsekošanu atbilstoši noteiktai
apsekojuma bāzei. Plānots apse-

kot, aprakstīt un novērtēt pamatu, jumta, grīdas un citas nesošās
un nenesošās konstrukcijas; veikt
fotofiksācijas, norādīt defektus;
izstrādāt kopsavilkumu un rekomendācijas.
Tehniskā apsekojuma atzinums ar rekomendācijām (tāpat
kā jau notiekošā arhitektoniski
mākslinieciskā izpēte) būs vēl
viens būtisks pamatakmens kvalitatīva ēkas atjaunošanas vai restaurācijas būvprojekta izstrādei.
Projekta īstenošana paredzēta
no 01.06.2021. līdz 31.08.2021.
Piešķirtais
finansējums
2868,91 EUR.
Projekts tiks īstenots, pateicoties AS «Latvijas valsts meži»
un Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstītajai «Zemgales Kultūras
programmai 2021».

Aizvadīta Lielā talka
Līga Egle
Šogad Lielajā talkā tika
pieteikts rekordliels talkas
vietu skaits Latvijā –
1968 vietas! Iecavā un Iecavas
novadā talkoja SOLO, DUO
un ĢIMENES talkās.
Visaktīvākie un čaklākie novada talkotāji bija Rosmē un Dimzukalnā; pārsvarā talkoja vienas
ģimenes ietvaros, sakopjot katrs
savu privāto īpašumu.
Zorģos talcinieki bija gaidīti pie
bibliotēkas agrā rītā. Tika sakopta
ceļmalas dobe pie A7 šosejas un
ciema iebraucamā ceļa, izlīdzinātas ceļa velēnas, liepām izgriezti
zari un, protams, lasīti atkritumi
ciema ceļmalās. Dienas vidū ciemu plašākā apkaimē izstaigāja un
ceļmalas atkritumus vāca vecāki
ar bērniem. Zorģos piepildījās šī
gada Lielās talkas moto – pēc kopīgā darba katrs atsevišķi tīrīja un
labiekārtoja savu māju apkārtni.
Biedrības «Velo Iecava» pārstāvji sakopa ceļa V9 nomales.
Dalība Lielajā talkā biedrībai nu
jau ir izveidojusies kā ikgadēja
tradīcija. Šogad ar atkritumiem
piepildīti teju 30 maisi! Lielākais
un smagākais «guvums» – televizors.

Ilva Vansoviča
Dienas centra «Iecavnīca»
sociālā darbiniece
Lai Laimas rokas ceļas
svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu
ceļu - ar šādu vēlējumu tiek
nodots tālāk jaundzimušajiem
bērniņiem sarupētais pūriņš.
Iecavas Dienas centra senioru grupas «Kamenes» dalībnieces
gada sākumā aicināja atbalstīt
mīļpasākumu «Mani pirmie zāba-

ciņi», adot, tamborējot vai kādā
citā tehnikā darinot zīdaiņu zābaciņus, zeķītes, «bēbīškokonus» un
cepurītes.
Paldies katrai rokdarbniecei
Iecavas un Bauskas novadā, kuru
vairāk nekā 100 darinājumi turpmāk sasildīs un palīdzēs mazulīšiem iejusties lielajā pasaulē. Tā
kā akcija nebeidzas, bet turpināsies atkal rudenī, iesaistīties tajā
var ikviens.
No sirds paldies! Turpinām darīt pašas un iedvesmot citus!

Nenokavē latvāņu
apkarošanas laiku!
vāņu apkarošanā.
Labākos rezultātus dod šāds sajaukums (uz 200 l ūdens/uz 1 ha
(traktora miglotājs)):
35g/ha Accurate 200 WG
15 g/ha Nuance 75 WG
+v.a.v. kontakts 200 ml/ha.
Ar šādu darba šķīdumu jāmiglo agri pavasarī, kad latvāņi ir 2030 cm augsti. Patlaban ir īstais laiks
apsekot platības un ķerties pie darba. Integrētās audzēšanas skolas
Aicinām visus, kuriem zemes
īpašumos ir latvāņi, būt modriem piemēri parāda, ka savlaicīgs darbs
var vainagoties ar labiem rezultātiem
un nenokavēt laiku, kad var
un latvāņus ir iespējams veiksmīgi
apkarot latvāņus.
Galvenā metode latvāņu apkaro- iznīcināt.
Agita Hauka
Latvāņu iznīcināšanas pakalpošanā ir konkrētās vietas dabīgās bioIecavā tika sakopta arī Diev- loģiskās daudzveidības atgriešanās jumus sniedz SIA «akb industrial».
dārziņa teritorija, Ģedules upe, un veicināšana ar latvāņiem invadē- Kontaktpersona: tehniskais speciālists Aivars Krūmiņš, tālr. 26310288;
Puķu leja un Sila parks. Liels, liels tajās platībās.
paldies visiem strādīgajiem un
Pielietojot glifosātus, tiek iznī- e-pasts: info@akbindustrial.lv.
Latvāņu iznīcināšanas metode
aktīvajiem novada iedzīvotājiem. cināti arī augi, kuri konkurē ar latKopumā savākto atkritumu svars vāņiem, un bioloģiskā daudzveidība var būt ne tikai ķīmiska, bet arī mehāniska, bioloģiska un kombinēta.
šajā gadā ir ap 15 tonnām.
šādās vietās samazinās.
Pats galvenais - rūpējies par
Integrētās audzēšanas skola, Vairāk par latvāņu ierobežošanu lasavas zemes tīrību, sakoptību un pamatojoties uz pētījumiem, iesaka sāms Valsts augu aizsardzības diedrošību arī ikdienā, vienmēr!
selektīvu herbicīdu izmantošanu lat- nesta mājaslapā.
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Gūst panākumu LJBL organizētajā izaicinājumā
Anta Kļaveniece
Sekmīgi piedaloties
LJBL izaicinājumā,
Mārcis Mežajevs ticis
pie vērtīgām balvām.

Iecavas sporta skolas «Dartija»
audzēknis Mārcis Mežajevs
veiksmīgi piedalījies Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas (LJBL)
izaicinājumā «Elite izaicina LJBL»,
informē puiša treneris
Vilnis Gailums.
LJBL, iesaistot visus sešus LBL
basketbola klubus un to spēlētājus,
8. martā uzsāka jaunu izaicinājumu,
kas norisinājās HomeCourt lietotnē
un bija veicams mājas apstākļos vai
jebkurā citā dalībniekam ērtā vietā.
Izaicinājuma galvenais mērķis - veicināt LJBL dalībnieku iesaisti sportiskās aktivitātēs, raisot sacensību garu
un mudinot jauniešus piedalīties veselību veicinošās aktivitātēs.
Piedalīties izaicinājumā drīkstēja
ikviens jaunietis, kurš ir LJBL spēlētājs. Dalībnieki jau iepriekš tika
iedalīti atbilstošās vecuma grupās.
Izaicinājums startēja 8. martā un
ilga sešas nedēļas. Katru nedēļu bija
jāizpilda dotais uzdevums, savācot
iespējami daudz punktu.
Mārcis Mežajevs, kurš startēja

vecuma grupā U12-U13, divu nedēļu uzdevumus izpildīja ar vislielāko
punktu skaitu, tiekot pie vērtīgām
balvām: basketbola ādas bumbas,
ūdens pudeles un Latvijas izlases
formas tērpa - šortiem un krekla,
līdz kuriem gan vēl mazliet jāizaug.
Mārča grupā startējuši 47 dalībnieki.
Diemžēl aplikācija ir pieejama tikai
atsevišķu modeļu telefoniem (IPhone,
IPad), tāpēc daudziem tas liedzis dalību izaicinājumā.
Jaunais basketbolists stāsta, ka
līdz iekļūšanai finālā pietrūcis pavisam nedaudz: «Ceturtās nedēļas izaicinājumā pietrūka trīs punktu. Vēl
tikai viens pieskāriens, un es būtu
finālā.» Mārcis atzīst, ka uzdevumu
grūtības pakāpes bijušas atšķirīgas, dažas nedēļas nācies pamatīgi
iespringt. «Toties noteikti daudz labākas kļuvušas manas basketbola
prasmes: dribla tehnika, veiklība un
fiziskā sagatavotība.»
Mārča mamma Gunta Vējiņa-Mežajeva uzteic iespēju bērniem
piedalīties papildu aktivitātēs. Balvas
un iespēja parādīt savas spējas lieliski motivē darboties aktīvāk un neatlaidīgāk.

Gunta Vējiņa-Mežajeva

* Nodarbinātības pasākums tiks organizēts
atbilstoši spēkā esošajiem ierobežojumiem.
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Godinām uzņēmēju konkursa laureātus
Beata Logina
Īpašās piemiņas veltes - ozolzīles - saņēmuši pašvaldības
organizētā konkursa «Iecavas
novada uzņēmēju gada balva
2020» nomināciju uzvarētāji.
Pērn jau sesto gadu novada dome
organizēja konkursu, kura mērķis ir
apzināt un godināt novada uzņēmējus un saimnieciskās darbības veicējus, kas aktīvi un godprātīgi darbojas
savā nozarē.
Apbalvošana ik gadu tiek rīkota
decembrī, diemžēl pagājušajā gadā
noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ
tradicionālais novada uzņēmējiem
veltītais pasākums nedrīkstēja notikt. Tāpēc balvu pasniegšanu pirms
maija svētkiem Iecavas kultūras
nams organizēja individuāli.
Jau vēstīts, ka 2020. gada konkursam tika saņemti 17 pieteikumi,
bet dalībai konkursā izvirzīti 16 pretendenti.
Nomināciju uzvarētāji ir:
«Gada lauksaimnieks» - pašnodarbinātā persona Anna Tiesnese,
kas ražo dažādus biškopības produktus un izveidojusi zīmolu «ANNAS DRAVAS». Ar ģimenes uzņēmuma atbalstu tie nonāk pie pircējiem
gan Latvijā, gan Lielbritānijā.
«Gada viesmīlīgākais uzņēmējs» - skaistumkopšanas salons
«Kamilli». Nataļjas Kartiševas vadībā
tas piedāvā friziera, manikīra, pedikīra un solārija pakalpojumus, iespēju
iegādāties kvalitatīvu matu un nagu
kosmētiku, kā arī bižutēriju un galantēriju. Laba reputācija, profesionāla speciālistu komanda, kvalitatīvu produktu izmantošana un augsta
pakalpojumu kvalitāte ir uzņēmuma
stiprā puse.
«Gada inovācija uzņēmējdarbībā» - pašnodarbinātās personas statusā darbojas Rihards Šķeltiņš, kurš
izgatavo augstas kvalitātes medību,
pārgājienu un pavāru nažus, kā arī
to piederumus. Zīmola «RIHARDS
OUTDOORS» produkciju uzņēmēji
labprāt izvēlas prezentācijas dāvanām.
«Gada
pašvaldības
partneris» - viens no lielākajiem nerafinētās eļļas ražotājiem Baltijā un līderis
Latvijas pārtikas eļļas ražotāju tirgū
SIA «IECAVNIEKS&CO». Uzņēmuma
pamatnozares ir arī lauksaimniecība,
graudu pirmapstrāde un uzglabāšana.
«Gada skolēnu mācību uzņēmums» - «SPICE-DOWN» ir trīs klasesbiedru izveidots SMU, kurš Iecavas vidusskolas skolotājas Antras
Pārumas vadībā ražo un tirgo čili piparu audzēšanas komplektus. Skolēni piedalījušies dažādos tirdziņos un
ieguvuši vairākas simpātiju balvas,
tostarp nomināciju «Inovatīva biznesa ideja». Tomēr lielākais sasniegums ir iekļūšana «Jauno uzņēmēju

video ekrānšāviņi

Anna Tiesnese.
SIA «IECAVNIEKS&CO»
ražošanas
vadītāja
Sanita
Celitane.

Nataļja Kartiševa.

SMU
«SPICEDOWN»:
Keita Mole,
Krists Eriņš
un Alīna
Vlada.

Rihards Šķeltiņš.

Iecavas kultūras nama sagatavotais video par balvu saņēmējiem skatāms pašvaldības tīmekļvietnē www.iecava.lv, kā arī kultūras nama
un pašvaldības Facebook profilos.
dienas» pusfinālā, tādējādi esot starp
20 labākajiem SMU Latvijā.
«Gada drosminieks uzņēmējdarbībā» - Agitas Apsītes vadītā TUK
TUK istaba svētkiem (SIA «Vektors
grupa»). Klienti var ne tikai izmantot
telpas svētku svinēšanai un bērnu
rotaļām, bet arī īrēt bumbu baseinus
lietošanai iekštelpās un ārā. Ir iespēja
iegādāties hēlija balonus, virtenes un
citas ballīšu dekorācijas. TUK TUK
istabas pakalpojumus iecienījuši gan
iecavnieki, gan ģimenes no Bauskas,
Vecumniekiem un citiem novadiem.
Par «Gada uzņēmēju 2020» konkursa vērtēšanas komisija atzinusi
SIA «IECAVNIEKS&CO». Uzņēmums
ražošanai izmanto kvalitatīvas izejvielas, mūsdienīgas tehnoloģijas un
pieredzējušu speciālistu zināšanas.
SIA «Iecavnieks&Co» «zaļo domāšanu» apliecina izmantotā augstvērtīgā
tehnoloģija, kas ļauj iegūt dabīgus
produktus, nepievienojot pārtikas
piedevas un neradot atkritumus ražošanas procesā.
Pateicībā par uzņēmēju veikumu visi laureāti saņēmuši speciāli
darinātās balvas ar dažādu krāsu
pamatnēm. Piemiņas veltes simbolizē ozolam raksturīgo spēku un izturību, zīles gudrību un izaugsmi, kā

arī daudzšķautņainību – uzņēmēju
gatavību doties pretī jauniem izaicinājumiem.
Agita Apsīte.

Tiltiņš izgaismots nacionālajās krāsās
Līga Egle

Turpinot Lieldienās aizsākto iniciatīvu, pašvaldība parūpējusies,
lai koka tiltiņš būtu izgaismots arī maija svētku laikā, tādējādi
priecējot gan vietējos iedzīvotājus, gan novada viesus, kas dodas
pastaigās gar apskates objektiem Iecavas parkā.
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Tuvojas pašvaldību vēlēšanas
2021. gada 5. jūnija pašvaldības
domes vēlēšanas norisināsies
sešās valstspilsētās un
35 novados. Šā gada pašvaldību
vēlēšanas notiks jaunajās
administratīvajās teritorijās.
Bauskas novadā, kurā pēc šī
gada 1. jūlija būs apvienoti arī Iecavas, Vecumnieku un Rundāles novads (kā to nosaka Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums),
plānots ievēlēt 19 deputātus.
Bauskas novada domes vēlēšanām ir reģistrēti deviņi politisko
partiju saraksti; kopējais deputātu
kandidātu skaits - 194. Sarakstu
kārtas numuri noteikti Vēlēšanu komisijas rīkotā izlozē. Deputātu kandidātu saraksti un to priekšvēlēšanu
programmas lasāmas 8.-16. lpp.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem
pirmo reizi tiks nodrošināta iespēja
balsot jebkurā savas pašvaldības
vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu komisijas darbinieks noskenēs vēlētāja pasi
vai personas apliecību un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā
un reģistrā jau nav atzīmes par viņa

piedalīšanos vēlēšanās. Ja vēlētājam
būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa
komisija balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju reģistrā un papildus
ziņas par vēlētāju ierakstīs balsotāju
sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies
par vēlēšanu materiālu saņemšanu.
Tiesības piedalīties pašvaldību
vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas
un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma.
Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, kur ir viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts
nekustamais īpašums.
Līdz 27. maijam vēlētāji tiešsaistē e-pakalpojumā «Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa» vai
klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē var mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja būs
izvēlējušies balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais
īpašums.
IZMANTO SAVU IETEKMI! Nobalso pats un aicini balsot arī savus
draugus, radus un kaimiņus!

Iecavā būs iekārtots viens vēlēšanu iecirknis - Nr. 350
Iecavas kultūras namā, Rīgas ielā 18.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5. jūnijā,
būs no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:
- pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
- ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
- piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Aicina iedzīvotājus un uzņēmējus
piedalīties aptaujā
Lai nodrošinātu sabiedrības
līdzdalību jaunizveidojamā
Bauskas novada attīstības
procesos un uzklausītu
iedzīvotāju viedokli, ikviens
aicināts līdzdarboties Bauskas
novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas un Attīstības
programmas izstrādē.
Iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti
līdz 20. maijam aizpildīt aptaujas
anketu, sniedzot savu vērtējumu
par dzīvi novadā, pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības
iespējām.

Aptaujas anketas iespējams
aizpildīt rakstveidā (izdrukājot)
vai elektroniski. Aptaujas veidlapu
drukātā veidā iespējams saņemt
un nodot Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā Skolas ielā 4-40, Iecavā,
Iecavas novadā, LV-3913.
Elektroniski anketu iespējams
aizpildīt tīmekļvietnē www.iecava.lv
vai www.bauska.lv. Tur atrodama
arī plašāka informācija par tematiskajām darba grupām, kas izveidotas
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
un Attīstības programmas izstrādes procesam.
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1. Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»
Cienījamie Bauskas,
Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku iedzīvotāji!
Izglītota, nodrošināta
un laimīga sabiedrība
latviskā un sakoptā vidē,
kurā droši par šodienu un
nākotni jūtas ģimenes ar
bērniem, seniori un visi
pārējie, – tādu vēlamies
ieraudzīt Bauskas novadu.
Plašie un leknie Zemgales
līdzenumi, starptautiskā
transporta artērija,
spožs kultūrvēsturiskais
mantojums – Nacionālā
apvienība saredz Bauskas
novada iespējas un
izdevības, un esam
gatavi tās iedzīvināt,
nodrošinot godīgu, atklātu
un profesionālu novada
pārvaldību.
Rūpes par bērniem un
senioriem
Mēs gribam, lai visā
Bauskas novadā būtu
dzirdami laimīgu bērnu
smiekli. Ģimenes ar
bērniem ir Nacionālās
apvienības prioritāte gan
valsts, gan pašvaldību
līmenī. Savukārt rūpes
par senioriem – godpilns
pienākums. Sociālo
pabalstu sistēmu
pilnveidosim, īpaši ņemot
vērā šo iedzīvotāju, kā
arī maznodrošināto
vajadzības. Atbalsts ir
ne tikai nauda, tāpēc
izveidosim «atelpas brīža»
pakalpojumu jaunajām
ģimenēm un aprūpējamo
personu tuviniekiem. Bērnu
labklājībai nodrošināsim
ne vien labiekārtotus rotaļu
laukumus un modernizētas
izglītības iestādes, bet
arī brīvpusdienas visiem
novada mācību iestāžu
audzēkņiem. Visu
vispārizglītojošo skolu
audzēkņiem piedāvāsim
peldētapmācību un
regulāru peldbaseinu
apmeklējumu. Veicināsim
mācību sekmes, labākos
skolēnus atbalstot ar
stipendijām un prēmijām
par sasniegumiem
olimpiādēs, konkursos un
sacensībās.
Sakārtota dzīves telpa
Novada attīstībai būtiska
ir infrastruktūras
sakārtošana. Lai
cilvēkiem būtu, kur
dzīvot, paplašināsim un
atjaunosim pašvaldības

dzīvojamo fondu. Lai šī
dzīvošana būtu ekonomiski
izdevīga un videi draudzīga,
ar atbalsta programmām
veicināsim ēku
energoefektivitāti. Panāksim
komunālo pakalpojumu
pieejamību visās novada
apdzīvotajās vietās.
Nodrošināsim atkritumu
šķirošanu. Remontējot
ceļus un ielas, izbūvēsim
un attīstīsim arī veloceliņu
tīklu. Rūpēs par pilsētu
atslogošanu no tranzīta
transporta, par prioritāti
izvirzīsim ātrāku apvedceļu
izbūvi Bauskai un Iecavai.
Bagātam novadam
Novads sākas ar cilvēkiem,
un Bauskas pusei ir
veicies. Lai veicinātu
mūsu sadarbību,
izveidosim atbalsta
programmu iedzīvotājiem
un uzņēmumiem, kas
radījuši jaunas darbavietas,
labiekārtojuši publisko
vidi vai atjaunojuši ēkas ar
kultūrvēsturisku nozīmi.
Finansiāli atbalstīsim
jaunos uzņēmējus un
sociālo uzņēmējdarbību, kā
arī piesaistīsim investorus
Bauskas industriālajam
parkam. Lai dotu mūsu
cilvēkiem jaunu sparu,
veicināsim mūžizglītības
pasākumus un interešu
izglītību, kā arī atbalstīsim
nevalstisko organizāciju
aktivitātes.
Vesela miesa un gars
Bauskas novads
tradicionāli bijusi vieta,
kur plaukt kultūrai
visdaudzveidīgākajās tās
izpausmēs. Ar dažādiem
mūzikas un mākslas
festivāliem stiprināsim
mūsu novada ļaužu
garu un pašapziņu, kā
arī veicināsim tūrismu.
Veselā miesā vesels
gars – tāpēc veicināsim
aktīvu dzīvesveidu
un atbalstīsim mūsu
sportistus. Veselība ir viena
no būtiskākajām ikdienas
vērtībām, tāpēc rūpīgi
pievērsīsimies veselības
aprūpes uzlabošanai,
dažādojot medicīnisko
pakalpojumu pieejamību
un ar stipendijām piesaistot
jaunos mediķus.
Latvietības stiprināšana
Nacionālā apvienība ir
vienīgā partija, kuras
mērķis ir stiprināt latvisko

Kandidāts

Dzimš. Darbavieta /
gads
nodarbošanās

Amats

1. Aivars Okmanis

1959

Rundāles novada
dome

priekšsēdētājs

2. Arnolds Jātnieks

1965

Bauskas novada dome priekšsēdētājs

3. Aivars Mačeks

1971

Iecavas novada dome

priekšsēdētājs

4. Dainis Rijkuris

1980

Nacionālā apvienība
Visu Latvijai!Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK

kampaņas vadītājs

5. Raitis Ābelnieks

1963

Bauskas muzejs

vecākais speciālists
vēstures nodaļā

6. Mārtiņš Mediņš

1959

ZS «Silavēji»

īpašnieks, vadītājs

7. Uldis Kolužs

1959

Bauskas novada dome deputāts

8. Juris Krievs

1956

Iecavas novada dome

deputāts

9. Līga Jankova

1962

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte

Ekonomikas un
sabiedrības
attīstības
fakultātes
docente

10. Jānis Kalniņš

1954

Skaistkalnes
vidusskola

skolotāja palīgs

11. Vilnis Gailums

1960

Iecavas novada sporta
skola

basketbola
treneris

12. Gints Druseiks

1989

SIA «Spotwash»

administrators

13. Māris Leitlants

1980

SIA «Pīlādžlauki»

valdes loceklis

14. Diāna Ruģele

1954

ZS «Maztālanti»

īpašniece

15. Sandra Ķisele

1966

Īslīces pagasta
pārvalde

pārvaldes
vadītāja

16. Solveiga Lineja

1971

Iecavas vidusskola

direktora
vietniece izglītības
jomā

17. Anita Dzelzkalēja

1977

SIA «Agitis»

projektu vadītāja

18. Gunārs Puziņš

1961

Skaistkalnes
vidusskola

skolotājs,
autobusa šoferis

19. Jānis Vackars

1972

ZS «Beķeri»

vadītājs

20. Jānis Siugalis

1954

Iecavas pamatskola

skolotājs

21. Ilvija Špundzāne

1989

Vecumnieku
vidusskola

direktora
vietniece
pirmsskolā

22. Voldemārs Čačs

1957

Bauskas novada dome priekšsēdētāja
vietnieks

dzīvesziņu. Finansēsim kultūras
pasākumus un amatiermākslas
kolektīvus, kas veicina latviešu
tautas kultūrvides saglabāšanu
un attīstību, tā arī stiprinot katra
pagasta lokālo identitāti. Mums
ir, ar ko lepoties, tāpēc veicināsim
amatierkolektīvu piedalīšanos
Latvijas un starptautiskos
pasākumos. Skolās ieviesīsim novada
mācību, kā arī atbalstīsim jauniešu
dalību patriotiskās organizācijās.
Strādāsim kopā
Bauskas novads sākas no mums

pašiem. Līdz ar to likumsakarīgi,
ka novada domei jābūt atvērtai un
katram iedzīvotājam pieejamai.
Veiksmīga novada pārvalde
iespējama, tikai uzklausot
iedzīvotājus, tāpēc regulāri
rīkosim klātienes tikšanās, lai
pilnīgāk izprastu katra vēlmes un
nepieciešamības. Un, lai vajadzības
tiktu sadzirdētas vienlīdz labi visā
novadā, Bauskā atjaunosim pilsētas
pārvaldi.
STRĀDĀSIM SPĒCĪGAM BAUSKAS
NOVADAM.

9.
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2. Politiskā partija «Latvijas Reģionu Apvienība»
Mēs esam Latvijas Reģionu
Apvienība. Mūs vienojis kopīgs
uzdevums – plaukstošs un
stiprs ikviens novads bez
pamestām nomalēm un
aizmirstiem cilvēkiem.
Mēs dzīvojam tepat, tāpēc labi
pārzinām vajadzības, spējam
rast labākos risinājumus. Mūs
vada augsta atbildības sajūta
par sava novada nākotni.
Atbalstām gudru un godīgu
pārvaldību, efektīvu sadarbību,
ieklausāmies un sadzirdam
ikvienu. Mūsu mērķis - STIPRA
ĢIMENE, STIPRS NOVADS,
STIPRA LATVIJA.
Apzinoties atbildību par
jaunveidojamo novadu, esam
izveidojuši Latvijas Reģionu
Apvienības Bauskas novada
vēlēšanu sarakstu, apvienojot
tajā Bauskas nodaļas biedrus
un atbalstītājus no visiem mūsu
novadiem. Esam par sadarbību
un augstu politisko kultūru
jaunajā Bauskas novadā.
MŪSU PRIORITĀTES
BAUSKAS NOVADĀ
PĀRVALDE - uz iedzīvotāju
vajadzībām vērsta, efektīva,
saprotama, atklāta un
sasniedzama.
• Panāksim finansiāli un
organizatoriski stipru teritoriālo
pārvaldes iestāžu izveidošanu
uz esošo 2-3 pagastu, pilsētu
materiālās bāzes.
• Iesaistīsim vietējo kopienu
iedzīvotājus lēmumu
apspriešanā un budžeta
priekšlikumu izstrādē, kuri skar
konkrēto teritoriju.
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE atbalstoša, vērsta uz sadarbību,
inovācijām, produktu un
pakalpojumu daudzveidību.
• Veidosim dialogu ar
uzņēmējiem.
• Sniegsim atbalstu
uzņēmējdarbības uzsākšanai un
attīstībai.
• Ieviesīsim nekustamā īpašuma
nodokļa daļējus atvieglojumus
jaunajiem uzņēmējiem un
mājsaimniecībām līdz 3 ha.
INFRASTRUKTŪRA nodrošināsim kompleksus
risinājumus investīciju piesaistei
visā novadā.
• Sadarbosimies ar valsts
institūcijām, panākot optimālu
valsts ceļu tīkla rekonstrukciju
novadā.
• Iesaistīsimies Iecavas un
Bauskas apvedceļa projektu
izstrādē.
• Iestāsimies par dzelzceļa
pasažieru staciju izbūvi Bauskā
un Iecavā Rail Baltic projekta
ietvaros.
• Realizēsim gājēju un velo
infrastruktūras projektu izstrādi
un izveidi novada apdzīvotajās

vietās.
• Turpināsim uzlabot
pašvaldības autoceļu seguma
kvalitāti.
IZGLĪTĪBA - konkurētspējīga,
daudzpusīga, vērsta uz
personības attīstību un
profesionālo izaugsmi mūža
garumā. Saglabāsim esošās
vidusskolas, mūzikas un
mākslas skolas, sporta skolas.
• Piesaistīsim kvalificētus
speciālistus ar motivējošiem
darba nosacījumiem.
• Realizēsim ieplānotos ēku
būvniecības projektus.
• Paplašināsim izglītības
iestāžu materiāli tehnisko bāzi,
nodrošināsim jaunās digitālās
tehnoloģijas un pilnveidosim
iespējas mācīties attālināti.
• Nodrošināsim brīvpusdienas
bērniem no pirmsskolas līdz
12. klasei.
• Palielināsim profesionālās
ievirzes izglītības piedāvājumu.
• Saglabāsim profesionālās
izglītības pieejamību novadā.
• Veidosim vienotu koncepciju
bērnu un jauniešu izaugsmes
un izcilības veicināšanai.
KULTŪRA UN SPORTS –
virzīti uz vietējo kopienu
saliedētību, saglabājot tradīcijas
un simboliku, stiprinot novada
identitāti.
• Atbalstīsim amatiermākslas
un sporta kolektīvu darbību,
nodrošināsim profesionālās
mākslas pieejamību novadā.
• Nodrošināsim vienoti
koordinētu novada pasākumu
plānu.
• Atbalstīsim novadnieku
mākslas, novadpētniecības un
sporta iniciatīvas.
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI palīdzēsim cilvēkiem pārvarēt
krīzes un nelabvēlīgus
apstākļus, bērniem augt
nodrošinātās un veselīgās
ģimenēs, senioriem justies
noderīgiem.
• Attīstīsim īslaicīgas un
ilglaicīgas uzturēšanās sociālās
aprūpes vietas.
• Atbalstīsim ģimenes ar
bērniem un seniorus.
• Organizēsim sociālās
iekļaušanas pasākumus.
SABIEDRĪBA, VESELĪBA,
DROŠĪBA - nodrošināsim
atbalstošu un drošu vidi
sabiedrības iniciatīvām,
veselības aprūpes
pakalpojumiem, veselīgam
dzīves veidam.
• Attīstīsim fizisko aktivitāšu
laukumus visām iedzīvotāju
grupām.
• Atbalstīsim novada iedzīvotāju
līdzdalību konkursos un sporta
sacensībās Latvijā un ārpus tās.
• Paaugstināsim veselības

Kandidāts

Dzimš. Darbavieta /
gads
nodarbošanās

Amats

1. Guntis Kalniņš

1964

Vecumnieku novada
dome

priekšsēdētājs

2. Juris Ludriķis

1975

SIA «KOBI AUTO»

valdes loceklis

3. Valdis Veips

1960

Zemgales plānošanas
reģions

izpilddirektors

4. Gatis Skurba

1971

SIA «Binders»

asfaltēšanas
nodaļas vadītājs

5. Ludmila Knoka

1962

Rundāles novada
dome

deputāte

6. Rihards Melgailis

1953

ZS «Griezes»

īpašnieks

7. Sandis Karelis

1975

Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrs

galvenā valsts
notāra vietnieks

8. Iveta Lavrinoviča

1965

Vecumnieku mūzikas
un mākslas skola

direktore

9. Raimonda
Ribikauska

1962

SIA «Latvijas Lauku
konsultāciju un
izglītības centrs»

uzņēmējdarbības
konsultante
Dobeles konsultāciju birojā

10. Kārlis Sinka

1958

SIA «SMUX»

valdes loceklis,
dizainers

11. Roberts Cešeiko

1991

SIA «KEEFA»

valdes
priekšsēdētājs

12. Kristīne
Dzidruma

1984

UAB «NoriuNoriu
Noriu» (Lietuva)

projektu
menedžere

13. Anna Balgalve

1957

Misas pamatskola

direktore

14. Olga Kaņepa

1967

SIA «EURORISK»

korporatīvo darījumu vadītājaapdrošināšanas
brokeris

15. Svetlana
Vāverniece

1954

Skaistkalnes
vidusskola

direktore

16. Jurgita
Červinska

1981

Bauskas novada
pašvaldības Brunavas
pagasta pārvalde

kultūras
pasākumu
organizatore

17. Gita Kravala

1967

Iecavas novada
pašvaldības
administrācija

juriste

18. Gija Spula

1987

Vecumnieku novada
dome

Sabiedrisko
attiecību nodaļas
vadītāja

19. Guntars
Veismanis

1969

Vecumnieku novada
dome

izpilddirektora
vietnieks

20. Anita Smilškalne

1953

Vecumnieku novada
dome

lauku attīstības
konsultante

21. Ainārs Marinsks

1981

SIA «KvintetsM»

valdes loceklis

22. Māris Āķis

1962

Skaistkalnes
vidusskola

direktora vietnieks saimnieciskajā jomā

aprūpes pakalpojuma kvalitāti un
pieejamību.
• Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas
un iedzīvotāju grupas viņu interešu un
vajadzību īstenošanai.
• Nodrošināsim pašvaldības policijas
pieejamību 24 stundas diennaktī.
• Iesaistīsimies pašvaldības dzīvojamā
fonda paplašināšanā, kvalitātes
uzlabošanā un ēku energoefektivitātes
paaugstināšanā.
KULTŪRAS MANTOJUMS UN VIDE saglabāsim un attīstīsim apkārtējo vidi,
vēsturisko kultūras mantojumu.

• Izstrādāsim un uzsāksim realizēt
projektus Bauskas vecpilsētas, Bauskas
pilskalna estrādes, dabas parka «Bauska»
sakārtošanai.
• Iedzīvināsim Iecavas parka attīstības
projektu.
• Realizēsim Svitenes un Skaistkalnes
muižu apbūves rekonstrukcijas
projektus.
• Attīstīsim Mežotnes pilskalna senvietu
kompleksu.
• Pilnveidosim dabas tūrisma maršrutu
infrastruktūru.
Kopā būsim vienoti!
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3. Politiskā partija «KPV LV»
Mēs piedalāmies
2021. gada 5. jūnija
pašvaldību vēlēšanās ar
mērķi panākt taisnīgu
un godīgi pārvaldītu
apvienoto Bauskas novadu,
kur uzklausa un respektē
iedzīvotāju intereses,
rūpējas par ikviena pagasta
attīstību, kur līdzekļi
attīstībai godprātīgi tiek
ieguldīti pēc vienotiem
principiem.
Mūsu mērķis ir panākt
cilvēka cienīgu vidi
novada pilsētu un lauku
pagastu iedzīvotājiem,
sakārtot infrastruktūru,
rūpēties par pieejamu,
kvalitatīvu izglītību, veicināt
iedzīvotāju ekonomisko
aktivitāti un sociālo
drošību. Mēs iestājamies
pret valsts pamatvērtību
graušanu, valsts resursu
izsaimniekošanu un politisko
korupciju.
Visi kopā mēs paveiksim
vairāk! Mēs zinām, kā!
Atbildīga pārvalde
• Godīga pašvaldības
resursu izmantošana novada
iedzīvotāju interesēs;
• Efektīva un profesionāla
pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību pārvalde,
korupcijas izskaušana;
• Iedzīvotāju un nevalstisko
organizāciju iesaiste svarīgu
lēmumu pieņemšanā;
• Iedzīvotāju un uzņēmēju
interešu pārstāvība dialogā ar
valsts iestādēm un sadarbības
partneriem;
• Pašvaldības un valsts
pakalpojumu pieejamība
visiem novada iedzīvotājiem,
to kvalitātes uzlabošana un
kontrole;
• Godīga konkurence
pašvaldības iepirkumos.
Atbalsts uzņēmējdarbībai
• Nekustamā īpašuma
nodokļa atlaides novada
uzņēmējiem, zemniekiem un
saimnieciskā darba veicējiem,
jaunu darba vietu radītājiem;
• Lauku teritoriju apdzīvotības
veicināšana, atbalstot
uzņēmējus, amatniekus,
individuālā darba veicējus;
• Atbalsts jaunajiem
uzņēmējiem, investoru
piesaiste;
• Skolēnu vasaras
nodarbinātības veicināšana
novada uzņēmumos un
iestādēs.
Dzīves kvalitātes
uzlabošana
• Ceļu un ielu pārbūve,
atjaunošana, gājēju
un velosipēdistu celiņu

būvniecība, bērnu spēļu
laukumu iekārtošana un
uzturēšana;
• Sabiedriskā transporta
pieejamība lauku reģioniem;
• Daudzdzīvokļu māju
renovācija, vides aizsardzība
un labiekārtošana;
• Vides pieejamība cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām;
• Pašvaldības dzīvojamā fonda
attīstība;
• Komunālo dienestu
pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana un pieejamība;
• Sabiedriskās kārtības
nodrošināšana novada
teritorijā.
Kvalitatīva, pieejama
izglītība
• Skolu tīkla saglabāšana,
izglītības pieejamība dzīves
vietas tuvumā;
• Atbalsts profesionālās
ievirzes izglītībai;
• Kvalitatīvas brīvpusdienas
visās novada izglītības
iestādēs;
• Transporta izdevumu
apmaksa lauku teritoriju
bērniem mākslas, mūzikas
un sporta profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu
apmeklēšanai;
• Informācijas tehnoloģiju
nodrošināšana novada
izglītības iestādēs;
• Atbalsts novada jauniešu
iniciatīvām un aktivitātēm;
• Iedzīvotāju līdzdalība
izglītības jautājumu
risināšanā un skolu
infrastruktūras attīstībā;
• Atbalsts Zemessardzei
un jaunatnes patriotiskās
un valstiskuma apziņas
veidošanai;
• Pašvaldības atbalsts
pedagogu atalgojuma
izlīdzināšanai;
• Atbalsta personāla
nodrošināšana izglītības
iestādēs;
• Mūžizglītības atbalsts
pieaugušajiem.
Sabiedrības veselība un
sociālā aprūpe
• Pašvaldības slimnīcas
un poliklīnikas sniegto
pakalpojumu klāsta
palielināšana;
• Atbalsts ģimenes ārstu
praksēm lauku teritorijās;
• Jauno ārstu un kvalificētu
speciālistu piesaiste (dienesta
dzīvokļi, transporta izdevumi),
rezidentūras prakses vietu
izveide;
• Sociālo pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana;
• Progresīvas sociālā
atbalsta programmas
maznodrošinātajiem,

Kandidāts

Dzimš. Darbavieta /
gads
nodarbošanās

1. Aleksandrs
Novickis

1965

Bauskas novada dome deputāts

2. Aivija Kursīte

1981

Bauskas novada dome deputāte

3. Helvija Greiere

1972

Bauskas novada dome

deputāte

4. Aivars Andreika

1976

VUGD ZRB Bauskas
daļa

vada komadiera
vietnieks

5. Tatjana
Marčenkova

1957

Pārtikas un
veterinārais dienests,
centrālais birojs

Pārtikas izplatīšanas uzraudzības
daļas vadītāja

6. Lijana Butkeviča

1991

mājsaimniece

-

7. Ingrīda Liepa

1959

Dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvā
sabiedrība «PURVIŅŠ»

valdes
priekšsēdētāja,
pārvaldniece

8. Normunds
Barkāns

1981

SIA «EMPOWER»

darbu vadītājs

9. Sintija Kalēja

1971

Iecavas novada
pašvaldības
administrācija

projektu vadītāja

10. Agita Eglinska

1970

pašvaldības iestāde
«Bauskas novada
administrācija»

būvinženiere
Saimnieciskajā
nodaļā

11. Arvo Karelsons

1971

Baldones vidusskola

skolotājs, sociālās un pilsoniskās jomas
koordinators

12. Egita Dreimane

1968

Īslīces pamatskola

skolotāja, direktora vietniece
izglītības jomā

13. Jānis Dzīvītis

1974

SIA «Auto ARTIFEX»

pārdevējskonsultants

14. Sandris Spundiņš

1975

bezdarbnieks

-

15. Uldis Mantons

1960

Ulda Mantona
ģimenes ārsta prakse

prakses vadītājs,
ģimenes ārsts,

16. Jolanta Kriščune

1979

PII «Zīlīte»

pirmsskolas
skolotāja

17. Gunārs
Bogdanovs

1967

Iecavas novada
Sociālais dienests

automobiļa
vadītājs

18. Ainis Rušmanis

1964

SIA «SATEKAS AR»

valdes loceklis

19. Vilnis Buliņš

1974

Pensionēts LR Iem
darbinieks

-

20. Kristīne
Maksimova

1983

SIA «VILAG»

biroja
administratore

21. Sandra Smolija

1961

pašvaldības iestāde
«Bauskas novada
administrācija»

arhitekte
Bauskas novada
būvvaldē

22. Zigurds Kalējs

1973

Bauskas novada
administrācija

Mežotnes pagasta
pārvaldes vadītājs

pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm;
• Atbalsts invalīdu, vientuļo pensionāru
un maznodrošināto iedzīvotāju
izdevumu segšanai par medicīnas
pakalpojumiem, medikamentiem un
protezēšanu;
• Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem
un aizgādņiem;
• Bērnu mutes veselības pakalpojumu
nodrošināšana;
• Sabiedrības veselības veicināšana.
Daudzveidīgi kultūras un sporta
pakalpojumi
• Atbalsts tautas amatiermākslas

Amats

kolektīviem dalībai visu līmeņu kultūras
norisēs;
• Kultūras un izklaides pasākumu
organizēšana Bauskas novadā;
• Bauskas novada vēstures, kultūras
un tūrisma objektu saglabāšana un
attīstīšana;
• Novada kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana, digitalizācija un publiskā
pieejamība;
• Sporta infrastruktūras objektu
būvniecība un rekonstrukcija;
• Vienlīdzīga sporta objektu pieejamība
visiem novada iedzīvotājiem.

11. 2021. gada 7. maijā

4. Sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa»
SDP «Saskaņa» prioritāte
nemainīgi ir cilvēks,
mērķis - novada
iedzīvotāju dzīves līmeņa
paaugstināšana, pievilcīgas
un drošas dzīves un darba
vides nodrošināšana.
Sociālā palīdzība
- pašvaldības noteikto pabalstu
apjoma palielināšana;
- vienreizējs pabalsts
daudzbērnu ģimenēm mācību
uzsākšanai, vienreizējs
pabalsts novada iedzīvotājiem
ar īpašām vajadzībām;
- veicināsim un atbalstīsim
novada sociālā dienesta
pakalpojumu un pabalstu
sniegšanu mazāk
aizsargātajām iedzīvotāju
kategorijām (maznodrošinātie,
trūcīgie, ar īpašām vajadzībām,
vientuļie pensionāri);
- atbalstīsim pašvaldības
dzīvojamā fonda uzturēšanu
atsevišķu sociālo iedzīvotāju
grupu izmitināšanai;
- nodrošināsim brīvpusdienas
novada vispārizglītojošajās
skolās.
Veselības aprūpe
- saglabāsim un atbalstīsim
novada pašvaldības iestādes,
kas sniedz medicīniska
rakstura pakalpojumus;
- atbalstīsim ģimenes ārstu
praksi, darba apstākļu
uzlabošanos, īpašu uzmanību
pievēršot pagastiem;
- saglabāsim bezmaksas
zobārstniecības pakalpojumu
bērniem, atbalstīsim jauno
speciālistu piesaisti novada
medicīnas iestādēs.
Uzņēmējdarbības attīstības
veicināšana, jaunu darba
vietu radīšana, novada
infrastruktūras uzlabošana
- turpināsim realizēt jau
uzsāktos projektus;
- atbalstīsim pašvaldības ceļu
tīkla kvalitātes uzlabošanu,
pilsētas apvedceļa projekta
virzīšanu;
- atbalstīsim novada ielu
un daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmu sakārtošanu,
ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes;
- atbalstīsim atskurbtuves
un nakts patversmes
ierīkošanu novadā, veicināsim
novada uzņēmēju saražotās
produkcijas realizāciju;
- atbalstīsim bezmaksas
automašīnu stāvlaukuma
izveidošanu pilsētā un
esošo automašīnu stāvvietu
sakārtošanu pagastos;
- sekmēsim sabiedriskā
sektora ēku un daudzdzīvokļu
māju energoefektivitātes
paaugstināšanu un renovāciju;
- atbalstīsim Saulaines

profesionālās vidusskolas
saglabāšanu un attīstību,
veicinot speciālistu
sagatavošanu atbilstoši novada
specializācijai (lauksaimniecība,
tūrisms, transports, loģistika);
- veicināsim līdzsvarotu novada
pagastu attīstību.
Iedzīvotāju drošība
- atbalstīsim vienotu novada
pašvaldības policijas
izveidošanu ar mērķi
nodrošināt novada iedzīvotāju
drošību un sabiedrisko kārtību
diennakts režīmā;
- atbalstīsim papildus
kvalitatīvu videonovērošanas
kameru iegādi un uzstādīšanu;
- veicināsim satiksmes drošības
uzlabošanu visā novada
teritorijā (gājēju pāreju drošība,
ceļa zīmes, ielu apgaismojuma
modernizācija);
- ielu cietā seguma
atjaunošanu, jaunu velo un
gājēju celiņu izveidošanu, vides
pieejamības uzlabošanu,
- bērnu spēļu laukumu
ierīkošanu, esošo uzturēšanu,
videonovērošanu.
Izglītība, kultūra, sports
- atbalsts mācību iestādēm
mācību procesa kvalitātes
paaugstināšanai un materiāli
tehniskās bāzes uzlabošanai;
- nodrošināsim vienlīdzīgas
iespējas lauku un pilsētas
bērniem apgūt profesionālās
ievirzes un interešu izglītības
programmas;
- nodrošināsim drošu
vidi mācību iestādēs,
atbalstīsim jaunu kvalitatīvu
videonovērošanas kameru
uzstādīšanu;
- nodrošināsim novada
pirmskolas mācību iestāžu,
mūzikas un mākslas, sporta
skolas mācību procesa
kvalitātes paaugstināšanos un
pieejamību novada bērniem;
- meklēsim iespēju atbalstīt
finansiāli novada pirmskolas
iestāžu darbiniekus,
atbalstīsim novada jauniešu
aktivitātes;
- talantīgāko bērnu atbalsts;
- profesionālās izglītības
iegūšanas atbalsts novada
jaunatnes vidū, sadarbība ar
profesionālās izglītības mācību
iestādēm;
- atbalstīsim un veicināsim
novada kultūras dzīves
aktivizēšanos;
- atbalstīsim novada
pašdarbības kolektīvu
un interešu biedrību
darbību, kultūras namu
un sporta būvju kvalitatīvu
apsaimniekošanu;
- atbalstīsim sporta būvju
celtniecību, novada Centrālās
bibliotēkas izvietošanu jaunās

Kandidāts

Dzimš. Darbavieta /
gads
nodarbošanās

1. Andris Arcimovičs

1963

Bauskas novada dome deputāts

2. Sergejs Pašukovs

1961

Iecavas novada dome

deputāts

3. Sanita Brūdere

1978

Kandavas lauksaimniecības tehnikums,
Saulaines teritoriālā
struktūrvienība

direktora
vietniece,
skolotāja

4. Nataļja Kartiševa

1979

SIA «Kamilli»

valdes locekle

5. Inese Mūrniece

1961

SIA RIMI Latvia
hipermārkets Bauska

veikala vadītāja

6. Raitis Čekšs

1967

SIA «Korn»

šoferis

7. Māris Lazda

1972

LR Kultūras
ministrijas Rundāles
pils muzejs

apsargs

8. Daina Blīve

1959

Valsts sociālās
aprūpes centrs
«Zemgale», filiāle
«Iecava»

sociālā darbiniece

9. Mudīte Purviņa

1955

SIA «Bauskas
slimnīca»

radiologa
asistente

10. Vitālijs Bļinkovs

1971

Rundāles novada
Viesturu pagasta
pārvalde

vadītājs

11. Donats Dupurs

1961

Bauskas novada
pašvaldības PII «Zīlīte»

ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

12. Ludmila Černova

1961

SIA «Dzīvokļu
komunālā
saimniecība»

kasiere

13. Andris Pizičs

1964

izdienas pensionārs

-

14. Armands Staļūns

1969

izdienas pensionārs

-

15. Irina Jamčinska

1961

SIA «Trans Veiss»

valdes loceklis

16. Jeļena
Jevsjukova

1963

izdienas pensionāre

17. Irina Švikule

1960

Bauskas kultūras
cents

apkopēja

18. Jānis Apšenieks

1980

ZS «Dainjāņi»

pārvaldnieks

19. Andra Vasariņa

1960

Valsts sociālās
aprūpes centra
«Zemgale» filiāle
«Iecava»

sociālā darbiniece

20. Vladimirs
Asrijancs

1976

Vecumnieku novada
Skaistkalnes
vidusskola

skolotājs

21. Tereza Fjodorova

1958

SIA «Rīgas satiksme»

transporta
līdzekļu tīrītājs

22. Nadežda Bokova

1956

LAKS «Rosme»

valdes
priekšsēdētāja

telpās, nodrošinot tās pieejamību;
- atbalstīsim novada peldvietu
labiekārtošanu un uzturēšanu,
ūdenstilpņu uzturēšanu, zivju resursu
atjaunošanu, ūdens tūrismu;
- atbalstīsim vecpilsētas
kultūrvēsturiskās infrastruktūras
saglabāšanu, novada vēstures objektu
saglabāšanu;
- veicināsim tūristu skaita pieaugumu
novada tūrisma objektos, jaunu tūrisma
maršrutu izstrādi, jaunu dabas taku
izveidošanu;

Amats

Sadarbība un komunikācija
- nepieciešama ciešāka komunikācija
ar iedzīvotājiem, aktīvāka iedzīvotāju
iesaiste novadam svarīgu jautājumu
izlemšanā;
- godīga pašvaldības resursu ieguldīšana
un to izlietojuma pārraudzība, pilnīgāka
iedzīvotāju informēšana;
- respektēsim katra novada iedzīvotāja
nacionālo pašcieņu un piederību
tradicionālajām reliģiskajām konfesijām;
- sadarbosimies ar visiem politiskajiem
spēkiem novada iedzīvotāju interesēs.

2021. gada 7. maijā 12.

5. «Latvijas attīstībai»
Latvija nav tikai Rīga!
Administratīvi teritoriālā
reforma iezīmē jauna attīstības
izrāviena iespējas Bauskas,
Iecavas, Vecumnieku un
Rundāles novados.
Mūsu komandu veido
pieredzējuši profesionāļi,
kuri, gudri strādājot vienotā
Bauskas novadā, izmantos
reformas radītās iespējas,
lai veidotu pamatu jaunu
investīciju piesaistei un
darbavietu radīšanai, panākot
konkurētspējīga atalgojuma
iespējas. Strādāsim, lai
uzlabotu iedzīvotāju dzīves
apstākļus gan centrā, gan
ārpus tā. Veidosim jaunu
novada pārvaldes modeli iesaistot iedzīvotājus lēmumu
pieņemšanā, komunicējot un
konsultējoties par svarīgiem
pašvaldības darba aspektiem.
IZGLĪTĪBA
Sakārtosim un modernizēsim
izglītības iestādes, atbalstot
sākumskolas izglītības
pieejamību pēc iespējas tuvāk
dzīves vietai. Nodrošināsim
brīvpusdienas skolēniem visā
novadā. Veicinot iedzīvotāju
personības izaugsmi,
attīstīsim interešu izglītības un
mūžizglītības piedāvājumu.
VESELĪBA UN SOCIĀLĀ
AIZSARDZĪBA
Ikvienam ir jābūt pieejamai
veselības aprūpei,
nodrošināsim slimnīcas un
veselības centru darbības
nepārtrauktību un ģimenes
ārstu-speciālistu piesaisti.
Primāro veselības aprūpi
un bērnu mutes veselības
pakalpojumus nodrošināsim
pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
Pilnveidosim atbalsta sistēmu
mazaizsargātām personu
grupām un veicināsim
jaunu sociālo pakalpojumu
izveidošanu. Nodrošināsim
ilgstošo sociālo aprūpi visa
novada teritorijā, pilnveidojot
esošos pakalpojumus.
INFRASTRUKTŪRA
Veicināsim valsts vietējas
nozīmes un pašvaldību
autoceļu sakārtošanu,
nozīmīgo pašvaldības autoceļu
uzlabošanu un uzturēšanu,
īpaši to ceļu, kas savieno
ciemus ar pagastu un novada
centriem.
Iesaistīsimies par projekta
«Rail Baltica» reģionālo
pieturas punktu izveidi un
nepieciešamību pēc Bauskas
un Iecavas apvedceļa.
Uzlabosim vides pieejamību
un vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanu. Turpināsim
gājēju un velo celiņu
infrastruktūras attīstību,
modernizēsim un ierīkosim
apgaismojumu pagastos.

Saglabāsim kultūrvēsturisko
mantojumu un dabas vērtības.
PĀRVALDĪBA
Izveidosim mūsdienīgu un
efektīvu pārvaldes modeli.
Nodrošināsim pašvaldības
un valsts pakalpojumus pēc
iespējas tuvāk dzīvesvietai
un turpināsim attīstīt klientu
apkalpošanas centru tīklu.
Palielināsim e-pakalpojumu
pieejamību.
Izveidosim efektīvu vienoto
pašvaldības policijas modeli
visam novadam, nodrošināsim
sabiedrisko kārtību diennakts
režīmā un videonovērošanas
kameru tīkla paplašināšanu.
Nodrošināsim līdzfinansējumu
NVO un iedzīvotāju iniciatīvas
projektu konkursiem.
Iesaistīsim iedzīvotājus
plānošanas procesā, dodot
iespēju realizēt idejas vides
uzlabošanā, izmantojot
līdzdalības budžetu.
KULTŪRA
Attīstīsim un modernizēsim
pašvaldības kultūras telpu –
muzejus, bibliotēkas un
kultūras vietas. Turpināsim
labās pašvaldības tradīcijas
un rīkosim ideju konkursu
jaunu kultūras pasākumu
organizēšanai. Atbalstīsim
vietējo kolektīvu dalību
Vispārējos Dziesmu un
Deju svētkos.
SPORTS
Atbalstīsim pieejamu
mūsdienīgu un sakārtotu
infrastruktūru, lai aktīvā
dzīvesveida piekritējiem
ir iespēja nodarboties ar
fiziskajām aktivitātēm.
Atbalstīsim pieaugušo sportu,
biedrības un individuālos
sportistus, un sporta
sacensību norises. Radīsim
jaunas aktīvās atpūtas
iespējas brīvā dabā un pilsētā.
TŪRISMS
Palielināsim tūrisma
konkurētspēju, atbalstot esošu
un jaunu tūrisma produktu
izstrādi, attīstot infrastruktūru
tūrisma izaugsmei un
izstrādājot atbalsta iespējas
komersantiem. Uzlabosim
pašvaldības tūrisma
pakalpojumu kvalitāti un
piedāvājumu, sekmējot novada
atpazīstamību.
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Turpināsim darbu pie
investīciju piesaistes Bauskas
industriālajam parkam.
Izstrādāsim vienotu
investīciju karti, piedāvājot
iespējas uzņēmējdarbības
uzsākšanai novadā.
Izveidosim uzņēmējdarbības
atbalsta centru. Piesaistīsim
finansējumu jaunu
daudzdzīvokļu māju
būvniecībai un rūpēsimies par

Kandidāts

Dzimš. Darbavieta /
gads
nodarbošanās

Amats

1. Ināra Pētersone

1966

Biedrība «Veselības
aprūpes darba devēju
asociācija»

izpilddirektore

2. Laine Baha

1987

Bauskas novada
administrācija

Attīstības un
plānošanas
nodaļa, projektu
vadītāja

3. Jānis Dūmiņš

1984

Bauskas novada
pašvaldības iestāde
«Bauskas Kultūras
centrs»

direktors

4. Līva Vecvanaga

1989

Vecumnieku novada
pašvaldības iestāde
«Vecumnieku
veselības centrs»

iestādes vadītāja

5. Dainis Upelnieks

1982

Sporta klubs «Iecavas
novada Zirnieki»

stenda šaušanas
treneris

6. Nauris Brūvelis

1973

SIA «NJD»

valdes loceklis

7. Kristīne Kazāka

1987

Latvijas Pilsoniskā
alianse

korporatīvās
sadarbības
vadītāja

8. Edvīns Circenis

1965

Valsts aizsardzības
militāro objektu un
iepirkumu centrs

Būvniecības
departamenta
vadītājs

9. Dmitrijs
Jemeļjanovs

1988

Bauskas Valsts
ģimnāzija

fizikas skolotājs

10. Edgars
Kozlovskis

1991

Bistro «Rītausmas»

valdes loceklis

11. Zane Jurēvica

1988

Bauskas Mūzikas un
mākslas skola

pedagogs

12. Bruno Bahs

1986

Aizkraukles novada
vidusskola

mākslas pedagogs

13. Līga Helviga

1980

pašnodarbināta
persona

šuvēja

14. Jevgēnijs
Gedertsons

1982

Latvijas Futbola
federācija

sieviešu futbola
attīstības
speciālists

15. Mārtiņš Vilciņš

1981

SIA «AVU metāls»

projektu vadītājs

16. Juris Ojāru

1990

Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes
Sporta skola

basketbola
treneris

17. Liene Rotberga

1994

Bauskas novada
administrācija

jaunatnes lietu
speciāliste

18. Kārlis Kalniņš

1987

AS «Sadales tīkls»

elektroinženieris
TN

19. Kaspars Bajārs

1993

Bauskas novada
pašvaldības iestāde
«Bauskas novada
sociālais dienests»

sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un
bērniem

20. Māris Vecbiškens

1964

ZS «Spigas»

īpašnieks

21. Jānis Lazdiņš

1986

SIA «Virši loģistika»

šoferis

22. Kārlis Ulmanis

1986

SIA «Ulmanis»

valdes loceklis

esošo dzīvojamo fondu.
BĒRNI UN JAUNIEŠI
Izstrādāsim vienotu jaunatnes politiku,
uzrunājot novada jauniešu intereses,
un tādu līdzdalības modeli, kas veicinās
jauniešu ideju īstenošanu. Veicināsim
nometņu organizēšanu brīvlaikos,
brīvprātīgā darba iespējas un vasaras
nodarbinātību. Veidosim mūsdienīgus
un drošus bērnu rotaļu, ielu
vingrošanas un āra sporta laukumus.

Pārmaiņu laiks mums, Bauskas
novada iedzīvotāj, ir jāizmanto
kā iespēja izvērtēt to, kas mūsu
dzīvesvietās ir labs, vērtīgs,
saglabājams un izceļams. Šī ir iespēja
strādāt visiem kopā, veidojot jauno,
apvienoto Bauskas novadu par tādu
novadu, kādā gribam dzīvot, jūtamies
droši un vajadzīgi.
Mēs esam pārliecināti, ka kopā būt ir
labāk!

13. 2021. gada 7. maijā

6. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku
partija
Sociāldemokrātu izvirzītie
deputātu kandidāti,
jaunievēlētās Bauskas
novada domes darbības
laikā no 2021. līdz 2025. gadam, apzinoties atbildību
vēlētāju priekšā, liek
pirmajā vietā novadā
dzīvojošo cilvēku labklājību,
vienlīdzību, iedzīvotāju
nodarbinātības un dzīves
līmeņa paaugstināšanos.
Mēs apņemamies:
Veidot saprātīgu novada
teritoriāli administratīvo
struktūru, izveidojot
Bauskas pilsētas un
9 pagastu pārvaldes. Attīstīt
likumdošanā paredzētās
demokrātiskās pārvaldības
formas - Iedzīvotāju
valdes, atbalstīt Kolektīvos
iesniegumus un Līdzdalības
budžetu pagastiem, tajā
paredzot ne mazāk kā 40% no
kopbudžeta.
Izglītībā mūsu mērķis ir
konkurētspējīga izglītība ar
vienādām iespējām lauku un
pilsētu bērniem personības
attīstībai un izaugsmei.
Attīstīt izglītību kā svarīgu
ilgtermiņa ieguldījumu sfēru.
Saglabāt optimālu izglītības
iestāžu skaitu, ieskaitot
profesionālo izglītību
Saulainē, lai būtu iespējas
iegūt izglītību drošā vidē pēc
iespējas tuvāk dzīves vietai.
Nodrošināt visu mācību
iestāžu infrastruktūras
attīstību un apgādi ar
moderniem mācību līdzekļiem
un informācijas tehnoloģijām.
Atbalstīt izglītojamo ģimenes
skolās un bērnudārzos ar
brīvpusdienām. Nodrošināt
visiem bērniem vietas
pašvaldības bērnudārzos.
Piešķirt pašvaldības
stipendijas, lai nodrošinātu
pašvaldības iestāžu vajadzības
pēc augsti kvalificētiem
speciālistiem visās nozarēs.
Atbalstīt pasākumus bērniem
ar īpašām vajadzībām,
nodrošināt integrēšanas
iespējas mācību iestādēs.
Iestāties par piemaksām
izglītības atbalsta personālam.
Nodrošināt plašu interešu
izglītības un mūžizglītības
pieejamību visā novada
teritorijā.
Iestāties par sociāli mazāk
aizsargāto iedzīvotāju
atbalstu visā novada
teritorijā, izlīdzinot noteiktus
sociālo pakalpojumu veidus
un pabalstus atbilstoši
līdzšinējam augstākajam
līmenim visā teritorijā.

Veidot pašvaldības īres
namus un attīstīt sociālo
dzīvokļu fondu. Pastāvīgi
sekot komunālo un veselības
pakalpojumu cenu un tarifu
pamatotībai. Nostiprināt
un pilnveidot pašvaldības
kapitālsabiedrību darbību.
Atbalstīt ģimenes ārstu
prakšu darbību, tuvinot
tās pacientu dzīves vietām.
Atbalstīt jaunu pieprasītāko
veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību.
Saglabāt bezmaksas
zobārstniecību bērniem.
Iestāties par jaundzimušā
pabalstu vismaz 500 €
apmērā.
Sekmēt sporta infrastruktūras
attīstību un sakārtošanu visā
teritorijā, ieskaitot sporta
zāles pie Iecavas un Vecsaules
pamatskolām, Skaistkalnes
vidusskolas, stadionus
un citas sporta būves, lai
radītu iespējas sportiskām
aktivitātēm. Popularizēt
veselīgu dzīvesveidu.
Veicināt kultūras jomas
attīstību un pieejamību,
aptverot kultūras namus
un muzejus, bibliotēkas,
jauniešu un dienas
centrus, pašdarbības un
amatiermākslas kolektīvu
darbību.
Atbalstīt visa veida
uzņēmējdarbību, kas
orientēta uz jaunu darbvietu
izveidošanu un finanšu
pienesumu pašvaldības
budžetā. Īpašu vērību
veltīt novada vienmērīgas
attīstības un investīciju
jautājumiem, ieskaitot ES
fondu aktīvu izmantošanu.
Veicināt Bauskas industriālo
tehnoloģiju parka darbības
attīstību.
Iestāties par pašvaldības
ielu un ceļu uzturēšanai un
attīstībai vajadzīgo finanšu
līdzekļu iedalīšanu ne mazāk
kā pašvaldību līdzšinējos
budžetos. Pilnveidot
sadarbību ar daudzdzīvokļu
māju īpašniekiem
iekšpagalmu labiekārtošanā.
Iestāties par gājēju un
veloceliņu būvniecību.
Atbalstīt pašvaldības
policijas darbu. Drošības
paaugstināšanas nolūkos
veicināt video novērošanas
iekārtu ierīkošanu publiskās
vietās un pie izglītības
iestādēm visā novada
teritorijā.
Respektēt katra novada
iedzīvotāja nacionālo
pašapziņu un piederību

Kandidāts

Dzimš. Darbavieta /
gads
nodarbošanās

Amats

1. Atis Avots

1947

Iecavas novada dome

deputāts

2. Juris Landorfs

1965

SIA «Bauskas
slimnīca»

ārsts-neirologs

3. Agris Mustermanis 1979

SIA «Uzvara-Lauks»

valdes loceklis,
autotransporta
inženieris

4. Agnese Krūmiņa

1985

SIA «Ķepas» Iecavas
veterinārā klīnika
un Vecumnieku
veterinārā ambulance

praktizējoša
veterinārārste

5. Antra Pāruma

1970

Iecavas vidusskola

ekonomikas, komerczinību un vācu valodas skolotāja

6. Daira Jasūne

1967

SIA «Ceraukstīte»

juriste

7. Vismants Šulcs

1966

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma
Saulaines teritoriālā
struktūrvienība

skolotājs

8. Evija Kreicšteina

1978

Pašvaldības aģentūra
«Iecavas veselības
centrs»

ārstniecības
iestādes klientu
un pacientu
reģistratore

9. Jānis Rumba

1954

Bauskas pilsētas
pamatskola

direktors

10. Svetlana
Kanberga

1973

SIA «DEM birojs»

grāmatvede

11. Andris Buķelis

1967

ZS «Saulītes»

īpašnieks

12. Gatis Marinsks

1979

SIA «Kvintets M»

valdes loceklis

13. Guntis Pakalns

1951

Sporta un atpūtas
kooperatīvā sabiedrība (SAKS) «Dartija»

valdes
priekšsēdētājs

14. Māris Freimanis

1968

SIA «MGM»

valdes
priekšsēdētājs

15. Dzintra Bite

1959

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»

klientu apkalpošanas speciāliste

16. Lilija Bula

1955

Vecsaules pamatskola

direktore

17. Dzintra Lapiņa

1956

Latvijas Sarkanais
krusts, Sociālās
aprūpes centrs
«Derpele»

sociālā darbiniece

18. Zane Pažemecka

1984

Rundāles novada
pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestāde «Saulespuķe»

pirmsskolas
izglītības
skolotāja

19. Raivo Tarvāns

1977

SIA «Strīķeri Bistro»

valdes loceklis

20. Benita
Svareniece

1968

Bauskas novada
interešu izglītības
iestāde «Bauskas
bērnu un jauniešu
centrs»

direktore

21. Aija Spriņķe

1960

Zālītes speciālā
pamatskola

direktore

22. Uldis Šteinbergs

1955

pensionēts mūziķis

-

tradicionālajām reliģiskām konfesijām.
Iestāties par Latvijas tradicionālās
kultūrvides saglabāšanu. Sadarboties
ar arodbiedrībām sociālekonomisko,
darba tiesisko un daba ņēmēju

labklājības sfērā.
Sadarboties ar nevalstiskām
organizācijām un biedrībām.
KOPĀ MUMS IZDOSIES
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7. Jaunā konservatīvā partija
Godīgi, drosmīgi un gudri
DARĀM,
lai iedzīvotājiem
apvienotajā Bauskas
novadā ir droša, stabila un
labvēlīga dzīves un darba
vide.
* Izglītība
Modernizēsim skolu mācību
vidi, izmantojot pašvaldības
finansējumu un piesaistot
valsts un ES finansējumu
digitālo tehnoloģiju iegādei.
Finansiāli stiprināsim
profesionālās ievirzes skolas
darbā ar talantīgiem bērniem
un jauniešiem.
Paaugstināsim pirmsskolas
pedagogu un atbalsta
pedagogu atalgojumu.
Iesaistīsim jauniešus lēmumu
pieņemšanā, atbalstīsim viņu
iniciatīvas, stiprināsim viņu
piederību novadam.
* Sports
Atbalstīsim un rīkosim Tautas
sporta aktivitātes.
Saglabāsim apvienotā
novada sporta tradīcijas,
nodrošināsim novadā sporta
dzīves organizatoru cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām,
katrā pagastā sporta dzīves
organizatoru.
Saglabāsim esošo finansiālo
atbalstu sportistiem, sporta
komandām, sporta klubiem,
biedrībām, naudas balvas
sportistiem par augstiem
sasniegumiem.
Turpināsim sakārtot sporta
infrastruktūru visā novadā:
sporta stadionu Vecumniekos,
sporta zāli Iecavas
pamatskolā, smilšu volejbola
laukumu Bauskā, futbola
laukumu Pilsrundālē.
* Kultūra, kultūrvēsturiskais
mantojums un tūrisms
Atbalstīsim kultūras
iestāžu modernizāciju un
daudzveidīgu kultūras
pasākumu norisi visā novadā.
Atbalstīsim profesionālās,
amatiermākslas un
amatniecības norises,
ievērojot katra novada
teritorijas resursus un
iespējas.
Atbalstīsim interaktīvus
risinājumus tūrisma attīstībai
novadā un popularizēšanai
vietējā un starptautiskā
mērogā.
Veicināsim Bauskas
vēsturiskā centra
atjaunošanu, rosināsim
novada kultūras pieminekļu
saglabāšanu un restaurāciju.
Meklēsim risinājumus
Bauskas pilskalna estrādes

un Skaistkalnes estrādes
sakārtošanai.

Kandidāts

Dzimš. Darbavieta /
gads
nodarbošanās

Amats

* Veselība un aktīvā atpūta
Paplašināsim medicīnas
iestāžu sniegto pakalpojumu
piedāvājumu, atbalstīsim
ģimenes ārstu prakses
lauku teritorijās, finansiāli
atbalstīsim un piesaistīsim
jaunos ārstus un kvalificētus
medicīnas speciālistus.
Pilnveidosim visaptverošus
veselības veicināšanas
projektus dažādām iedzīvotāju
grupām.
Veidosim aktīvās izklaides
un atpūtas vietas ģimenēm
ar bērniem, piesaistīsim
finansējumu projektam
«Bērnu pilsētiņa».

1. Inita Nagņibeda

1968

Bauskas Valsts
ģimnāzija

direktora
vietniece

2. Līga Rimševica

1976

Bauskas novada
pašvaldības iestāde
«Sporta centrs
«Mēmele»»

direktore

3. Zane Andžāne

1986

Iecavas Mūzikas un
mākslas skola

direktore

4. Ainārs Aišpurs

1983

SIA «Bauskas alus»

galvenais inženieris

5. Ainārs Podkalns

1966

VAS «Latvijas autoceļu kravas automašīnas
uzturētājs»
vadītājs

6. Austris Stankevics

2000

students

-

7. Ieva Kirkila

1981

Rundāles novada
dome

Sporta nodaļas
vadītāja

8. Jānis Logins

1977

SIA «BMES»

valdes loceklis

* Sociālais atbalsts
Palielināsim bērna vienreizējo
piedzimšanas pabalstu.
Pilnveidosim sociālā atbalsta
sistēmu senioriem un
ģimenēm ar bērniem.
Atbalstīsim novadā deklarētās
ģimenes ar bērniem, ļaujot
izvēlēties PII.
Piemērosim 50% NĪN
atvieglojumus primārajam
mājoklim daudzbērnu
ģimenēm, audžuģimenēm,
invalīdiem.
Atbalstīsim senioru
organizāciju aktivitātes un
vajadzības.

9. Vēsma Balode

1976

Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienests

vecākais ārsta
palīgs-feldšere

10. Inga Pīlādze

1986

SIA «Pīlādzis»

tirdzniecības
speciāliste

11. Gundars Saltais

1981

ZS «Horo Mechanika»

produktu grupas
vadītājs

12. Normunds
Dārznieks

1971

Ugunsdzēsības un
civilās aizsardzības
koledža

lektors

13. Aivars Galigins

1982

SIA «Divupe 2»

pārdevējs
konsultants

14. Otto Lodiņš

1969

SIA «Lodex»

valdes loceklis

15. Uģis Bērziņš

1987

SIA «EVA-SAT»
(Komforts)

iepirkumu
menedžeris

16. Viktors
Priščenko

1999

students

-

17. Raivis Trečaks

1986

SIA «Pīlādzis»

projektu vadītājs

18. Jānis Laicāns

1974

Rundāles pils muzejs

ēku sistēmu
inženieris

19. Ainars
Stankevics

1970

Izdienas pensionārs;
1. Rīgas brigādes
53. KB vecākais
zemessargs

-

20. Lauma Zariņa

1966

Vecsaules pamatskola

skolotāja

21. Renārs Volkovs

1978

SIA «Pansija Next
Door»

valdes loceklis

* Uzņēmējdarbība un
infrastruktūra
Sekmēsim ielu
apgaismojuma, centralizētās
kanalizācijas un ūdensvada
izbūvi un ierīkošanu visa
novada apdzīvotās vietās.
Izstrādāsim un īstenosim
pašvaldības ceļu
sakārtošanas ilgtermiņa
plānu visā novadā.
Iesaistīsim novada
uzņēmējus novada attīstības
jautājumu lemšanā.
Īstenosim degradēto
īpašumu sakārtošanu,
graustu likvidēšanu vai
atsavināšanu.
Aktīvi sekosim līdzi LVA
stratēģiskā plāna realizācijai
saistībā ar Iecavas un
Bauskas apvedceļa izbūvi,
Rail Baltica dzelzceļa izbūvei.
Atbalstīsim biedrības, NVO
un iedzīvotājus, kas ar savu
darbību veicina pašvaldības
izaugsmi un atpazīstamību.
* Drošība
Uzlabosim satiksmes drošību
apdzīvoto vietu centros gājēju pāreju, apgaismojuma,
autostāvvietu ierīkošana,
ceļa zīmju uzstādīšana.

Izveidosim vienotu pašvaldības policiju,
nodrošinot diennakts posteņus
lielākajos novada centros.
Ierīkosim videonovērošanas sistēmu
novada centru teritorijās.

Veicināsim profesionāla un vienota
novada tēla veidošanu lokālā un
Latvijas mērogā.
Aktīvi pārstāvēsim pašvaldības
intereses ministrijās un Saeimā.

* Novada pārvaldība
Pārdomāti un efektīvi izmantosim
pašvaldības resursus, īstenosim
racionālu pašvaldības budžeta
plānošanu un skaidrošanu
iedzīvotājiem.
Uzklausīsim ikviena novada
iedzīvotāja viedokli novadam būtisku
lēmumu pieņemšanā, organizēsim
regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem.
Savlaicīgi informēsim iedzīvotājus
par novada attīstības virzieniem,
projektiem un ilgtermiņa plāniem.

* Atbalstīsim apvienoto novadu
prioritātes:
Bauskā: Centrālās bibliotēkas
novietni citās telpās - pārbūves
projekta realizāciju,
Iecavā: jaunas ēdamzāles izbūvi
Iecavas vidusskolā,
Vecumniekos: Vecumnieku
vidusskolas pārbūvi,
Rundālē: Svitenes pils ēkas
rekonstrukcijas un pieguļošās
teritorijas, tai skaitā parka
sakārtošanas koncepcijas izstrādi.
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8. Jaunā VIENOTĪBA
Mūsu uzdevums ir
2021. gada novadu
apvienošanās procesu
līdzsvarošana un jaunās
kopīgās attīstības
stratēģijas izstrāde.
Mūsu moto – «Ikviens ir
svarīgs!» nozīmē «Jauno
novadu – cilvēkiem!», nevis
«Cilvēkus – novadam».
Mēs esam par godīgu
apvienošanas procesu,
kas ļaus radīt efektīvu un
kompetentu pašvaldības
pārvaldi, kura spētu
sadzirdēt iedzīvotājus,
kvalitatīvi apsaimniekot
tai uzticētos īpašumus
un nepieļautu dzīves un
ekonomisko apstākļu
pasliktināšanos kādā no
bijušajiem novadiem!
Mūsu programmas
pamatvirzieni ir (1) efektīvas
pārvaldes sistēmas
izveidošana, nodrošinot visu
bijušo novadu vienmērīgu
attīstību, (2) mazās un
vidējās uzņēmējdarbības
attīstības veicināšana,
(3) novada infrastruktūras
sabalansēta attīstība un
(4) sociāli un ekonomiski
pievilcīgas dzīves vides
veidošana.

apsaimniekošanas kvalitāti,
sistēmas uzraudzību un
efektivitāti;
• Iesaistīsim iedzīvotājus
lēmumu pieņemšanas
procesā savas tuvākās
vides labiekārtošanai
(daudzdzīvokļu pagalmi,
publiskā zaļā zona u. c.).
2. Mazās un vidējās
uzņēmējdarbības attīstības
veicināšana
Mēs radīsim labvēlīgu un
radošu vidi jaunajiem un
topošajiem uzņēmējiem.
Atbalstīsim uzņēmējus,
nodrošinot stabilu darba
vidi un veidosim ikdienas
dialogu sadarbībai.
Veidosim novadā pievilcīgu
vidi investīcijām un jaunu
darba vietu radīšanai.
Mērķtiecīgi popularizēsim
novadu kā potenciālu vietu
investīcijām no Latvijas un
ārvalstīm.
• Biznesa ideju
līdzfinansējums
uzņēmējdarbības
uzsākšanai;
• Attīstīt Bauskas
Industriālā parka potenciālu;
• Nekustamā īpašuma
nodokļu atlaides;
• Atvēlēt telpas mazajai
uzņēmējdarbībai.

1. Efektīvas pārvaldes
sistēmas izveidošana,
nodrošinot visu bijušo
novadu vienmērīgu
attīstību
Esam par bijušo novadu
centru attīstības
turpināšanu un pārdomātas
apvienošanas principa
saglabāšanu, akcentējot
jomas, kurās centralizācija
būtu efektīvāka. Saglabāsim
lemšanas iespējas uz vietas,
kur kvalitāte un pieņemto
lēmumu efektivitāte rodas,
tikai pārzinot situāciju.
Mūsu uzdevums ir
samazināt kopējos
administrācijas izdevumus
salīdzinājumā ar 2020. gadu
par 10%. Šo mērķi īstenosim
ar pašvaldības darbinieku
kompetences celšanu un
jauno tehnoloģiju ieviešanu.
• Padarīsim lēmumu
pieņemšanas un izpildes
procesu caurspīdīgāku,
ātrāku un iedzīvotājiem
saprotamāku;
• Saglabāsim un uzlabosim
pakalpojumu klāsta
pieejamību iedzīvotājiem
uz vietas;
• Modernizēsim
komunālās infrastruktūras

3. Novada infrastruktūras
sabalansēta attīstība
Ierosināsim principu: mūsu
nodokļi - savas tuvākās
apkaimes sakārtošanai,
lai plaukst ne tikai centrs,
bet arī ciemati. Iesaistot
iedzīvotājus, izveidosim
prioritāri sakārtojamo
infrastruktūras objektu
sarakstu un plānoti
veiksim to uzlabojumus.
Nepieļausim budžeta
līdzekļu izšķērdību un
paviršību projektos un
aktīvi turpināsim piesaistīt
ES pieejamo finansējumu.
• Labiekārtosim publisko
dzīves telpu (pagalmus,
laukumus, bērnu un
pieaugušo aktīvas atpūtas
vietas u. c.),
• Neatlaidīgi cīnīsimies
par vietējās nozīmes
ceļu kvalitāti, jo īpaši uz
apdzīvotajām vietām (Misa,
Brunava, Kurmene, Zālīte,
Viesturi u. c.),
• Mērķtiecīgi aktualizēsim
valsts un Eiropas nozīmes
ceļu attīstību - apvedceļš
Iecavai un Bauskai, asfaltēts
savienojums starp
P73 (Neretas šoseja) un
A7 maģistrāli.

Kandidāts

Dzimš. Darbavieta /
gads
nodarbošanās

Amats

1. Dina Romanovska

1977

Bauskas novada
Sociālais dienests

vadītāja

2. Arnis Grundmanis

1966

Iecavas novada dome

deputāts

3. Dmitrijs Ščegoļevs

1977

pašnodarbinātais

-

4. Inga Tarvida

1969

ZS «Aleksandrīna»

galvenā
grāmatvede

5. Andris Kalvāns

1967

bezdarbnieks

-

6. Laura Skodžus

1992

mājsaimniece

-

7. Uldis Maniks

1977

SIA «EARS Works»

valdes loceklis

8. Renārs Manuilovs

1983

Baldones novada
dome

projektu vadītājs

9. Zane Kuka

1985

Bauskas novada
Sociālais dienests

vadītāja vietniece

10. Dinija Kalēja

1997

Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienests,
Rīgas reģionālais
centrs BAC
«Purvciems»

Brigādes
2. persona medicīnas
asistente

11. Tatjana Kadiķe

1967

SIA «VK VITA»

vadītāja

12. Artūrs Biezais

1990

SIA «CrossChem»

produktu
speciālists

13. Kristīne
Pačkajeva

1983

Vecumnieku novada
dome

jaunatnes lietu
speciāliste

14. Inga Dreimane

1961

AS «Balticovo»

ceha vadītāja

15. Līga Stūre

1965

IK «Veterinārārste
Līga Stūre»

vadītāja

16. Edīte Mārtinsone

1961

Valsts probācijas
dienesta Zemgales
reģiona teritoriālās
struktūrvienības
Bauskas nodaļa

vadošā probācijas
speciālistenodaļas vadītāja

17. Mārtiņš Puķe

1993

SIA «Z222»

pārdevējs

18. Dita Čekša

1991

Bauskas novada
Sociālais dienests

Sociālās
palīdzības un
sociālā darba
nodaļas vadītāja

19. Erlends Līkais

1998

SIA «Videss serviss»

apsaimniekotājs

20. Artūrs Bundurs

1989

SIA «Kaija SEAFOOD»

remontstrādnieks

21. Mārīte MediņaBukne

1979

Skaistumkopšanas
salons «Lilly»

friziere

22. Dāvis Zāģers

1996

Latvijas Universitātes
Cietvielu fizikas institūta Redzes nodaļa

laboratorijas
darbiniekslaborants

4. Sociāli un ekonomiski pievilcīgas
dzīves vides veidošana
Reģionālajā līmenī būtiskākais
izaicinājums ir individuālā un kopējā
sabiedrības labklājība. Ieviesīsim
inovatīvu un pierādījumos balstītu
investīciju sadali starp
novada teritorijām.
• Palielināsim sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības klāstu un
pieejamību;
• Jaunāko tehnoloģiju ieviešana,
lai sekmētu drošību un sabiedrisko
kārtību visā novada teritorijā;

• Turpināsim izstrādāt kopējo
Bauskas novada identitāti,
popularizēsim mūsu zemē esošas
unikālās kultūrvērtības un tradīcijas;
• Atbalstīsim plašu iedzīvotāju
grupu sportiskas aktivitātes, kā arī
profesionāļus, veicinot esošās bāzes
pilnīgu noslogotību un radot jaunas
sporta un aktīvās atpūtas vietas visos
novada pagastos;
• Finansiāli atbalstīsim projektus,
kas balstīti uz kultūras dzīves
pilnveidošanu un pagātnes
izzināšanu.
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9. Zaļo un Zemnieku savienība
Mūsu vīzija, veidojot
jauno Bauskas novadu, pievilcīga dzīves telpa,
kuras attīstība balstīta
savstarpējā uzticībā, ar
izteiktu lokālpatriotismu
un iedzīvotāju vēlmi
veidot savu nākotni
novadā.
Savas vīzijas īstenošanai
mēs esam izzinājuši
iedzīvotāju svarīgākās
vajadzības un redzam, kā
pašvaldība var palīdzēt
augt iedzīvotājiem visā
mūža garumā.
Iedalot cilvēka mūžu
4 posmos - bērnība,
jaunība, briedums
un vecumdienas -,
mēs piedāvājam savu
redzējumu, kā kopā
sasniegt labklājību un
izaugsmi katrā no tiem.
Bērnībā (0-6 gadi) svarīga
ģimene, drošība, kvalitatīva
veselības aprūpe, izglītības
pieejamība, veselība,
tādēļ kā prioritātes tiek
izvirzītas:
• stiprināt emocionāli
labvēlīgu vidi ģimenēs,
• sniegt atbalstu mājokļa
esībai,
• saglabāt un paplašināt
PII pieejamību tuvu
dzīvesvietai bērniem no
1,5 gada vecuma,
• nodrošināt kvalitatīvu
veselības aprūpi izmeklējumu un ģimenes
ārsta pieejamība,
• papildināt un izveidot
rotaļu laukumus.
Jaunībā (6-18 gadi)
svarīga izglītība, aktīvs
un veselīgs dzīvesveids,
droša vide un iespējas
socializēties ar
vienaudžiem, tādēļ būtiski
šajā vecumposmā:
• nodrošināt ikvienā skolā
mūsdienām atbilstošu
izglītību, 1.-6. klasi tuvu
dzīvesvietai,
• veidot modernu skolu
infrastruktūru,
• sniegt atbalstu izglītības
iegūšanai (bezmaksas
internets skolēniem,
pulciņi, pagarinātās
grupas, brīvpusdienas,
transports),
• paplašināt profesionālās
izglītības apguvi novadā,
izmantojot Saulaines
profesionālā tehnikuma
iespējas,
• nodrošināt kvalitatīvu

brīvā laika pavadīšanu
(kultūras, sporta un
izklaides iespējas),
• attīstīt jauniešu centru
darbību,
• nodrošināt obligāto
peldētapmācību.
Briedumā (18-65 gadi)
būtiskas darbavietas
novadā, atbalsts
uzņēmējdarbībā,
mobilitāte, veselība un
pilnvērtīga dzīves telpa.
Šeit pašvaldības devums
būtu:
• mobilizēt resursus jaunu
darba vietu radīšanai,
• sniegt atbalstu
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstīšanai,
• ieviest izdevīgu nodokļu
politiku jaunu darba vietu
radītājiem,
• atbalstīt vietējos, videi
draudzīgos, mazos un
vidējos uzņēmumus,
• attīstīt ceļu un
transporta infrastruktūru,
pielāgojot to cilvēku
vajadzībām,
• ieviest vienas pieturas
palīdzību, t. sk. pilnveidot
e–pārvaldi,
• aktīvi iesaistīties
iedzīvotāju problēmu
risināšanā,
• attīstīt dzīvojamā fonda
pieejamību, t. sk. atbalstu
jaunajām ģimenēm,
• izveidot pieejamu
kultūrtelpu, sakārtot
sporta infrastruktūru,
• atbalstīt sabiedriskās
iniciatīvas,
• piedāvāt daudzveidīgas
mūžizglītības iespējas,
• attīstīt izbraukuma
veselības speciālistu
piedāvājumu pagastos.
Veselīgajās vecumdienās
(65+ gadi) būtiska
sociālā drošība, veselības
pakalpojumu pieejamība,
iesaiste novada dzīvē, tādēļ
pašvaldībai ieguldījums
būtu:
• veicināt senioru
iekļaušanu sabiedriskajos
procesos,
• uzsākt sadarbību ar
uzņēmējiem, veicinot
senioru nodarbinātību,
• iesaiste kultūras dzīvē
un atbilstoša piedāvājuma
nodrošināšana,
• nodrošināt veselības
apdrošināšanu senioriem,
• atbalstīt ģimenes ārstu
pieejamību pagastos,
• sekmēt medicīnas

Kandidāts

Dzimš. Darbavieta /
gads
nodarbošanās

Amats

1. Jānis Kovals

1977

Vecumnieku novada
dome

domes priekšsēdētāja vietnieks

2. Mārtiņš
Cimermanis

1972

SIA «LLKC»

valdes
priekšsēdētājs

3. Jānis Pelsis

1952

pensionārs

-

4. Ilona Virza-Zariņa

1976

SIA «ORUS»

valdes
priekšsēdētāja

5. Ingmārs Līdaka

1966

SIA «Rīgas Nacionālais izglītības darba
zooloģiskais dārzs»
metodiķis

6. Iveta Kārkliņa

1967

SIA «Bauskas
slimnīca»

virsmāsa

7. Raimonds
Krūmiņš

1965

SIA «WBM»

valdes loceklis

8. Sanita Markeviča

1981

LPKS «Saimnieks-V»

grāmatvede

9. Anete Laugale

1991

SIA «Bauskas
slimnīca»

logopēdijas
speciāliste

10. Dagmāra
Venclova

1962

Stelpes pamatskola

direktore,
matemātikas
skolotāja

11. Aigars Urtāns

1970

Bauskas muzejs

Vēstures nodaļas
vadītājs

12. Aija Jurova

1973

SIA «A. Jurovas
ģimenes ārste
ģimenes prakse»
Atvasaras, Vecumnieki

13. Arta Manuša

1972

Ķekavas novads PI
«Sociālais dienests»

sociālā darbiniece
ģimenēm ar
bērniem

14. Liene Batņa

1976

Vecumnieku mūzikas
un mākslas skola

pedagoģe, kora
diriģente

15. Jānis Rotbergs

1994

Futbola klubs «Auda»

vecākais treneris

16. Liene Grantiņa

1980

ZS «Eriņi»

grāmatvede

17. Mārīte Ķikure

1961

LPKS «Saimnieks-V»

valdes
priekšsēdētāja

18. Jānis Bračka

1978

ZS «Roņi»

agronoms,
pārvaldnieks

19. Daiga Šimkevica

1961

Biedrība «Šķirnes
saglabāšanas
apvienība «Zilā govs»»

valdes
priekšsēdētāja

pakalpojumu pieejamību un
attīstīšanu, t. sk. paliatīvo aprūpi,
• stiprināt sociālo atbalstu
vientuļām un trūcīgām personām,
• nodrošināt pašvaldības
pakalpojumus dzīvesvietā.

• Izcila izglītības sistēma mūža
garumā.
• Visaugstākā cilvēku mobilitāte
Latvijā, Baltijā un Eiropā.
• Iekļaujošākā sociāla vide un
kultūrtelpa jauniešiem un senioriem.

Šo vajadzību īstenošanai piedāvājam
šādus novada attīstības (augsmes)
stratēģiskos mērķus tuvākajiem
10 gadiem:
• Pieaugoši rādītāji lokālpatriotismam – piederība novadam.
• Novads ar pievilcīgāko atbalstu
mazā un vidējā biznesa attīstībai
Latvijā.
• Būsim ilgtspējas un praktizēšanas
paraugs zaļās ekonomikas un vides
jautājumos Latvijā.
• Visstraujāk augošais Latvijas
lauku reģions jaunu mājokļu
celtniecībā.

Veidosim efektīvu eiropeisku
pašvaldības darbību, kura balstīsies
šādās vērtībās:
• profesionālisms,
• empātija,
• pieejamība,
• taisnīgums,
• klātesamība.
Kopā mums izdosies izveidot novadu
kā modernu, vidi saudzējošu,
ilgtspējīgi augošu teritoriju, Latvijas
sirdī ar pieaugošu iedzīvotāju skaitu,
kas ļauj ikvienam īstenot sapņus un
realizēt potenciālu.
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Iecavas novada pašvaldības 2021. gada nozīmīgāko iepirkumu,
iekārtu iegādes, remonta un būvniecības darbu plāns
Nr.
p.k.

Nosaukums

Izpildes stadija
(30.04.2021.)

Izpildes stadija
(30.04.2021.)

Ēkas Baldones ielā 65, Iecavā,
pārbūves 1. kārta

Plānots iepirkumu
izsludināt augustā.

20.

Iecavas novada tiltu ekspertīze

Noslēgts līgums ar darbu
izpildītāju.

21.

Dambja ielas taisnojums

Noslēgts līgums ar darbu
izpildītāju.

22.

Jumta remonts Skolas ielā 4-40
Iecavā; Iecavas novada pašvaldības
ēku tehniskā apsekošana

Noslēgts līgums ar darbu
izpildītāju; notiek tirgus
izpēte.

23.

Četru jaunu videokameru
komplektu uzstādīšana
Iecavas centrā pie atkritumu
konteineriem

Notiek tirgus izpēte.

24.

Dzīvokļa un jumta remonts
Dārza ielā 16-15 Zālītē

Noslēgts līgums ar darbu
izpildītāju.

25.

Ielu apgaismojuma dzīvsudraba
lampu nomaiņa uz LED lampām
(50 gab.) - Edvarta Virzas, Sporta
ielā, stāvlaukumā pie luterāņu
baznīcas, Tirgus ielā (no Sporta
līdz Edvarta Virzas ielai), atsevišķi
gaismekļi Ozolu, Raiņa ielā, Grāfa
laukumā un domes iekšpagalmā

Noslēgts līgums ar darbu
izpildītāju; jau nomainīti
Edvarta Virzas, Sporta
ielā, stāvlaukumā pie
luterāņu baznīcas, Tirgus
ielā (no Sporta līdz Edvarta
Virzas ielai) un domes
iekšpagalmā.

26.

Sila kapu kapličas remonts

Notiek tirgus izpēte.

27.

Lietus ūdens novade Rīgas ielā 25
Iecavā

Notiek tirgus izpēte.

28.

Atkritumu urnu un soliņu iegāde
un uzstādīšana Iecavas ciemā.

Noslēgts līgums ar darbu
izpildītāju.

29.

Īstenota tirgus izpēte par
velostacijas izveidi.

Turpinās būvprojekta izstrāde;
tiek gaidīti būvprojekta
ekspertīzes tirgus izpētes
rezultāti.

Deviņu trīsvietīgu velostatīvu un
vienas velostacijas (apkope, riepu
pumpēšana) izgatavošana un
ierīkošana publiskās brīvā laika
pavadīšanas vietās

30.

Gājēju celiņa pārbūve (starp
sporta skolas «Dartija» ēku un
sporta laukumu)

Notiks pēc katlu mājas
pārbūves pabeigšanas.

Ventilācijas sistēmas projekta
izstrāde Iecavas veselības
centra ēkai

Plānots iepirkumu izsludināt
jūnijā.

31.

Būvprojektu izstrāde, kā
arī asfalta seguma izbūve
Vīnkalna ielā, ielas seguma
atjaunošana Ābeļu ielā,
ātrumvaļņu izbūve
Tirgus ielā un Vēju ielā
Iecavā

Izbūves iepirkumu plānots
izsludināt jūlijā.

Būvniecības projekta izstrāde
«Primārās aprūpes centra
attīstība Iecavas novadā»
(ERAF projekts īstenošanai
Iecavas veselības centrā)

Noslēgts līgums par
finansējuma piešķiršanu.
Tiek gatavots projektēšanas
uzdevums.

32.

Zorģu bibliotēkas ēkas mansarda
stāva sienas remonts

Darbi ir jau pabeigti.

33.

Iecavas parka estrādes remonts

Notiek tirgus izpēte.

34.

Zemgales ielas apgaismojuma
modernizācija posmos no Edvarta
Virzas ielas līdz Dārza ielai un no
Rīgas ielas līdz Dzirnavu ielai un
projektu izstrāde

Tirgus izpēte plānota maijā.

35.

Iecavas vidusskolas pārbūve

Būvniecības uzsākšana
būs iespējama pēc
valsts aizdevuma
vai līdzfinansējuma
piešķiršanas.

36.

Sporta zāles būvniecība
pie Iecavas pamatskolas

Būvniecības uzsākšana
būs iespējama pēc valsts
aizdevuma piešķiršanas.

37.

Fizisko aktivitāšu nodarbības
Iecavas novada iedzīvotājiem
(projekts «Vietējās sabiedrības
veselības veicināšana un slimību
profilakse Iecavas novadā»)

Tirgus izpētes notiek
visa gada gaitā pēc
nepieciešamības.

Iecavas pamatskolas ēkas
Skolas ielā 21
jumta pārbūve

Uzsākta līguma slēgšana ar
darbu izpildītāju; īstenota
būvuzraudzības tirgus izpēte.

2.

Skeitparka un velotrases
būvniecība Sporta ielā 4
un būvuzraudzība

Notiek būvniecības piedāvājumu vērtēšana; īstenota
būvuzraudzības tirgus izpēte.

3.

Apgaismojuma izbūve Pārupes
ielā un Vītolu ielas posmā
no Robežu ielas līdz
Stelpes šosejai

Noslēgts līgums ar darbu
izpildītāju.

4.

Koku kopšana Iecavas novadā

Uzsākta līguma slēgšana ar darbu
izpildītāju.

5.

Remontdarbi Iecavas
pamatskolā un Zālītes
speciālajā pamatskolā

Uzsākta līguma slēgšana ar darbu
izpildītāju.

6.

Dievdārziņa pastaigu takas
pārbūve, būvuzraudzība

Uzsākta līguma slēgšana ar
darbu izpildītāju; īstenota
būvuzraudzības tirgus izpēte.

7.

Ielu seguma atjaunošana
Liepu ielā Iecavā

Tiek gatavota iepirkuma
dokumentācija.

8.

Ielu posmu asfaltbetona
seguma atjaunošana Iecavā
(pēc ūdenssaimniecības
projekta īstenošanas) Pļavu,
Lauku, Vītolu, Dzintaru,
Robežu, Zemgales, Baldones
ielā. Asfaltbetona seguma
atjaunošana Rīgas ielas 18
pagalmā, Skolas 4
iebrauktuvē, Dārza ielas
posmā Zālītē.

Notiek piedāvājumu vērtēšana.

9.

Sila kapu žoga izbūve

Izsludināts iepirkums.

10.

Asfalta seguma atjaunošana
Edvarta Virzas ielas gājēju
ietvei Iecavā

Tiek gatavota iepirkuma
dokumentācija.

11.

Zālītes speciālās pamatskolas
ēkas bēniņu pārbūve

12.

13.

14.

Sila ielas gājēju ietves
būvprojekta izstrāde

15.

Ceļa A9 Dārza iela (Zālīte)–
Cielavas–Bružas–P93
būvprojekta izstrāde

16.

A18 Plūdoņi–Bērziņi
būvprojekta izstrāde

17.

Ceļa A10 V1040–Smiltaiņi–
Audrupi–Jaunsvirkaļi (no
Sila ielas līdz Audrupiem)
būvprojekta izstrāde

19.

Nosaukums

19.

1.

18.

Nr.
p.k.

Sagatavoti projektēšanas
uzdevumi iepirkumu
izsludināšanai.
Plānots iepirkumus
izsludināt maijā.

Iebrauktuve uz plānoto
VUGD depo būvi
Baldones 65
Ielu apgaismojuma
modernizācija Baldones ielā
un Skolas ielā Iecavā

Notiek tirgus izpēte.
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Sabiedrības aktivitātes Covid-19 ēnā
Ir izvērtēti
diviem
pašvaldības līdzfinansēto
projektu konkursiem
iesniegtie nevalstisko
organizāciju un
iedzīvotāju grupu
pieteikumi.
Atšķirībā no citiem konkursa gadiem Biedrību,
nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā līdz
1. aprīlim tika iesniegti tikai sešu projektu pieteikumi, informē pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja Ineta Bramane. Acīmredzami
Covid–19 ierobežojumu ietekme nav ļāvusi noticēt,
ka daudzas labas ieceres varētu šogad būt iespējamas.
Iecavas Evaņģēliski luteriskās draudzes projekts ir iesniegts kā kopprojekts sadarbībā ar biedrību, tāpēc pieprasītais finansējums atbilstoši nolikumam ir 2500 EUR.
2021. gada pašvaldības budžetā šim konkursam bija atvēlēti līdzekļi 15 000 EUR apmērā. Kopumā pieprasītā un piešķirtā summa ir
9964,80 EUR. Konkursa komisija lēma atkārtotu konkursu šajā gadā nerīkot, ietaupītos līdzekļus atvēlot citu finansiālu vajadzību segšanai –
iespējams, iedzīvotāju konkursa projektu īstenošanai. Jautājums tiks virzīts lemšanai pašvaldības
deputātiem tuvākajā laikā.
Konkursam Iedzīvotāji veido savu vidi šogad bija pieteikušās 15 grupas, no tām trīs atteicās no dalības un trīs pieteikumi neatbilda
nolikumam, informē Attīstības nodaļas projektu vadītāja Sintija Kalēja. Pašvaldības budžetā iedzīvotāju grupu projektiem šogad ieplānoti
11 560 EUR. Lai piešķirtu pieprasīto līdzfinansējumu visiem deviņiem projektiem, kuri atbilst konkursa nolikumam, pietrūkst 1085,40 EUR. Tāpēc
vērtēšanas komisija lēmusi vērsties pie Finanšu
komitejas deputātiem ar lūgumu novirzīt trūkstošos līdzekļus šim mērķim. Projektu pieteikumu
iesniedzēji vēstules no pašvaldības administrācijas
saņems pēc Finanšu komitejas lēmuma.

Ik gadu Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā
ar partneriem – pašvaldībām un nevalstiskajām
organizācijām – izdod žurnālu «Sabiedrība Ar
Dvēseli» (SDL), kurā apkopota informācija par visu
SDL aktivitātēs iesaistīto pašvaldību īstenotajiem
projektiem iepriekšējā gadā. Jaunākais numurs
lasāms tīmekļvietnē www.iecava.lv.

Apstiprinātie projekti un tiem piešķirtais pašvaldības finansējums
Pašvaldības
piešķirtais līdzfinansējums
(EUR)

Biedrība

Projekta nosaukums

Zemgales kinoloģiskais
klubs

Zemgales kinoloģiskā kluba
sacensības –
III Latvijas čempionāts BIATLONS
AR SUNI

1500

Dārtes zirgi

Aprīkojuma iegāde harmoniskai un
drošai pajūga braukšanas sporta un
atpūtas attīstībai Iecavas novadā

1500

Iecavas Evaņģēliski
luteriskā draudze

Iecavas Evaņģēliski luteriskās
baznīcas sakristejas labiekārtošana
un valsts nozīmes kultūras
pieminekļa drošības uzlabošana

2500

Sporta klubs
FORTE IECAVA WPC

Kāju trenažiera iegāde biedrībai
«Sporta klubs «FORTE IECAVA
WPC»»

1500

Sporta klubs
DROSTALAS

Tualešu kabīņu un roku
mazgājamās iekārtas iegāde

1485

Mednieku klubs
ZĀLĪTE

Ūdens spices izbūve higiēnisko
prasību nodrošināšanai mednieku
kolektīva «Zālīte» medījumu
pirmapstrādes vietā

1479,80

Projekti, kuri atbilst nolikumam un kurus atbalstījusi
iedzīvotāju projektu pieteikumu vērtēšanas komisija
Pašvaldības
piešķirtais līdzfinansējums
(EUR)

Grupa

Projekta nosaukums un
sagaidāmais rezultāts

Dabas draugi
no Ozolu 5

«Piebraucamais ceļš mājas vizītkarte»
(piebraucamā ceļa seguma nomaiņa ceļa bruģēšana)

1445

Dimzukalna sporta
klubs

«Sporto svaigā gaisā» (aktīvās vingrošanas
laukuma ierīkošana - līdztekas,
pievilkšanās stieņi)

1266,40

Dzirnavu iela 2a

«Atpūtas vietas labiekārtošana» (āra
lapenes ierīkošana, pamatnes bruģēšana
veļas žāvētavai)

1445

Edvarta Virzas
ielas 28 garāžu
kolektīvs

«Jauna nožogojuma uzstādīšana» (žoga
ierīkošana pie garāžām)

1445

Ozolu 15

«Ozolu ielas 15 mājas teritorijas
labiekārtošana» (atpūtas zonas
atjaunošana - āra galda, soliņu,
atkritumu urnas ierīkošana)

1445

Puškina iela 1

«Dzīvojamās ēkas ārdurvju nomaiņa»
(dzīvojamās mājas ārdurvju nomaiņa,
ēkas kopskata uzlabošana)

1445

Iedzīvotāju
apvienība
«Dimzukalns 1»

«Nozīmīgs solis attīstībā» (jaunu ieejas
un pagraba durvju ierīkošana, kāpņu
telpas kosmētiskais remonts, pastkastīšu
nomaiņa)

1264

Dimzukalns 2

«Solis attīstībā» (jaunu ieejas un pagraba
durvju ierīkošana, kāpņu telpas
kosmētiskais remonts, pastkastīšu,
kāpņu telpas vecā loga un nolietoto
kāpņu margu nomaiņa)

1445

«Dimzukalna 4»
kolektīvs

«Virzība attīstībā» (ieejas un pagraba
durvju, pastkastīšu nomaiņa, nojumes
apgaismojuma ar kustību sensoru
ierīkošana)

1445
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Prieks un atbildība
dubultā

Dati: Iecavas novada pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļā pēdējos gados reģistrētie dvīnīši un trīnīši.

Anta Kļaveniece
Viņi ir kopā no dzimšanas un bieži
vien nešķirami visu dzīvi. Kā divas
ābola pusītes - dvīņi. Vecākiem tā
ir gan svētība, gan papildu rūpes,
īpaši tad, kad vienlaikus jāaprūpē
nevis viens, bet divi jaundzimušie.
Toties, nedaudz paaugoties, viņi
kļūst par labākajiem draugiem,
rotaļu biedriem un atbalsta
personām.
«Dvīņu mammai viss ir dubultā - gan prieks, gan raizes,» teic EVITA ŠAUMBERGA. Evita un viņas vīrs
Mareks ir vecāki piecgadīgiem dvīņu
puikām - Renāram un Robertam.
«Pirms bērniem dzīve šķita vienmuļa,
un tikai tad, kad mums pievienojās
puikas, tā pa īstam sajutu, ka esam
ģimene. Tas ir tik jauki, kad dzirdi bērnus tev sakām «mamma». Tas
mirklis bija ļoti gaidīts.»
Evita ir pārliecināta, ka visvērtīgākais, ko viņa var dot saviem bērniem, ir mīlestība. Un ir tāds prieks
to saņemt atpakaļ, kad mazās rociņas apķeras ap kaklu un dēli saka:
«Mammu, es tevi mīlu!» Ar daudz lielāku prieku Renārs un Roberts dodas
uz bērnudārzu, ja turp viņus ved abi
vecāki, jo tad atvadu bučas tiek gan
no tēta, gan mammas. Evita atzīst,
ka visgrūtāk esot tad, kad abi vienlaikus vēlas uzmanību, taču nu jau viņa
iemācījusies to sadalīt tā, lai neviens
nejūtas apdalīts.
Gan pēc izskata, gan pēc rakstura dvīņu brāļi ir diezgan atšķirīgi.
Taču mammai patīk dēlus pucēt un
ģērbt vienādās drēbēs, ar nosacījumu - kamēr viņi paši neprotestē. Roberts ir mierīgāks, viņam patīk darboties virtuvē, omei ir liels palīgs pīrāgu
cepšanā. Kad tik pamana, ka kaut
kas taps, tā ir klāt. Renārs pēc dabas
ir straujāks, vairāk interesējas par
tehniskām lietām, labprāt darbojas
ar lego un robotiem. Lai arī atšķirīgi,

Tas mirklis bija ļoti gaidīts
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abi savā starpā ar prieku spēlējas un
negarlaikojas. Evita novērojusi, ka
brāļiem ir grūti vienam bez otra iztikt.
Reiz viens no brāļiem saslimis un palicis mājās, bet otrs devies uz bērnudārzu. Mājās palicējs visu dienu jautājis: «Nu, kad tas brālis būs mājās?»
Brīvdienās ģimene bieži dodas uz
laukiem pie omes un opja. Tur bērniem ir daudz darāmā - var izskrieties, braukt ar riteņiem, kopā ar opi
taisīt putnu būrus. Pirms pandēmijas
ģimene labprāt arī devusies dažādos
izbraukumos pa Latviju. Pagājušajā
vasarā paspējuši paviesoties Rīgas

Zooloģiskajā dārzā, bet šogad, ja situācija ļaus, vēlas aizbraukt uz izklaides parku «Avārijas brigāde».
Mājas soli abi vecāki cenšas sadalīt līdzvērtīgi. Mareks iet ar bērniem
ārā, aizved un atved viņus no bērnudārza, Evita rūpējas, lai visi būtu
paēduši un mājā viss tīrs un kārtīgs.
Tā kā abi strādā, svarīgi ir visu saplānot un vienam otru atbalstīt, uzskata
dvīņu vecāki. Mareks strādā par galdnieku uzņēmumā «Spals» un savas
amata prasmes licis lietā, arī bērniem
uzmeistarojot gultiņas, savukārt Evitas darbdienas aizrit, strādājot par

pārdevēju uzņēmumā «RDA».
Evitas dzimtā puse ir Tukums,
bet Mareks dzimis un uzaudzis Līgatnē. Uz Iecavas Zorģiem viņš pārcēlies līdzi uzņēmumam «Spals», kura
ražotne sākotnēji atradusies Līgatnē.
Abi iepazinušies internetā, desmit
gadus draudzējušies, bet pirms pieciem gadiem oficiāli iestūrējuši laulības ostā. Evita atzīst, ka sākumā esot
bijis grūti pierast: cilvēki un vide Iecavā bijusi sveša. Bet tagad jūtas gana
iedzīvojusies. Dvīņu mamma uzskata, ka Iecavas novads ir laba vieta dzīvošanai ģimenēm ar bērniem. Skolas,
bērnudārzi, ārsti, izklaides un interešu iespējas - viss tepat pa rokai viegli
sasniedzams. Taču, ja vēl kas vajadzīgs, lielās pilsētas - Jelgava un Rīga - ir tepat blakus.
Jautāta par vērtībām, kādas gribētu ieaudzināt savos bērnos, Evita
teic: «Lai ciena viens otru un citus
cilvēkus, lai ir labestīgi. Tās, manuprāt, ir primārās vērtības, lai būtu
labs cilvēks. Ceru, ka varēšu lepoties
ar saviem dēliem. Kad izaugs, varbūt
nēsās mani uz rokām, būs mans stiprais balsts, bet tētim lieli palīgi.» Savai
ģimenei un citiem iecavniekiem Evita
novēl izturību un veselību, jo, ja tās
nav, viss apstājas.

Mīlestība nav jādala, tā vienkārši ir
Vienā no Dimzukalna privātmājām dzīvo ZAĻKALNU ģimene: tētis
Andis, mamma AIJA un viņu dvīņi
Anna un Renārs, kuri šī gada janvārī
iesoļojuši četrgadniekos. Pilntiesīga
ģimenes locekle ir arī visu mīlule septiņus gadus vecā sunīte Grieta.
Kamēr tētis Rīgā strādā par projekta vadītāju un direktora pienāku-

mu izpildītāju būvniecībā, mamma
pagaidām rūpējas par ģimeni, bērniem un mājas soli. Renārs un Anna
iet bērnudārzā «Cālītis», pirms pandēmijas apmeklēja arī deju nodarbības, bet tagad dejo mājās. Mamma
priecājas, ka pandēmija nav ietekmējusi Montesori nodarbības. Tās bērni
apmeklē reizi nedēļā, un viņiem ļoti

patīk.
Pēc skata līdzīgi kā jau brālis un
māsa, bet raksturs katram savs. Renārs ir ļoti komunikabls, ļoti patīk
pļāpāt, uzrunāt cilvēkus, padodas
dziedāšana, ar viņu var daudz ko sarunāt. Anna vecākiem ir mīkla. Kopš
mazotnes viņa izvērtē cilvēkus, bez
liekas vajadzības neielaižas sarunās.
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Ļoti saimnieciska, pacietīga uz darbiņiem, bet vienmēr grib būt pirmā.
Uzzinot, ka ģimenē gaidāmi dvīņi, Aijai bijis gan satraukums, gan
milzīgs prieks. Arī radinieki bijuši
aizkustināti, nobirdinot pat pa kādai
prieka asarai. «Atceros, ka skolas gados draudzenēm teicu: kad man būs
ģimene, man noteikti būs dvīņi. Sapņi
piepildās!» stāsta Aija. Viņa atzīst, ka,
audzinot dvīņus, reizēm nogurst. «Bet
nekas, ar visu var tikt galā. Citiem ir
trīs, četri un vēl vairāk bērnu. Uzskatu, ka dievs tev uzliek tik daudz, cik
vari panest.» Arī mīlestību sadalīt uzreiz diviem bērniem neesot problēmu:
«Mīlestība nav jādala, tā vienkārši ir.»
Pēc dzemdībām lielākais atbalsts
bijis vīrs: «No bērnu dzimšanas laika
līdz izrakstīšanai no slimnīcas Andis
bija kopā ar mums. Pa nakti baroja
bērnus, mainīja pamperus, uzmundrināja mani. Pēc atgriešanās mājās
vīram pienācās atvaļinājums, tas sākumā tiešām bija liels atbalsts. Tālāk
pati centos tikt galā. Netālu dzīvoja arī
māsa, kas bieži pieteicās palīdzēt, bet
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es biju diezgan lepna, šķita, ka pati ar
visu varu tikt galā. Tagad saprotu, ka
palīdzību vajag pieņemt. Tagad māsa
dzīvo ārpus Latvijas, omes un opji no
Kurzemes, nav tā, ka var pasvilpt un
kāds atnāks.
Īsti eņģeļi ir mana vīra vecāki. Palīdzēja vīram ar mājās sagaidīšanu,

pirms pandēmijas palaida mūs uz
restorānu, teātri, lielākos vai mazākos ceļojumos.»
Ģimene sapņo par laiku, kad
beigsies Covid-19 ierobežojumi, jo tad
visi kopā varētu aiziet uz leļļu teātri,
doties mazā ceļojumā ar «lielo kuģi»
vai kādā laivu braucienā. Radot bēr-

niem prieku un sajūsmu, pozitīvu lādiņu un emocijas gūst arī vecāki.
Uz jautājumu, kas dvīņu
audzināšanā ir tas grūtākais un kas
sniedz vislielāko prieku, Aija atbild,
ka sākumā tā vairāk bijusi rutīna un
gaidīšanas svētki - pirmā velšanās,
rāpošana, zobiņi, pirmie soļi. «Domāju, ka visgrūtākais tikai tagad sākas un ir priekšā. Bet, kad tev saka:
«Mammīt, gribu samīļot tevi, iedod
bučiņu, es mīļoju tevi (mīlu tevi)!»,
tad viss grūtums pazūd un es kļūstu
bezspēcīga.»
Vecāki cer, ka pieaugot bērni pratīs mīlēt un cienīt cilvēkus, nemelos,
lai tur vai kas, nedarīs citiem to, kas
pašiem nepatīk.
«Ar dzīvi Iecavas novadā esam ļoti
apmierināti. Te ir klusa, sakārtota
vide, ciemā, kur dzīvojam, ceļi sakopti, notīrīti. Bijām pateicīgi par vienreizējo bērnu piedzimšanas pabalstu,
priecājamies, ka bērniem ir iespēja
apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi »Cālītis», kur strādā vislabākais kolektīvs!»

Mūsu domas reizēm ir sinhronizētas
Šī gada augustā 20. dzimšanas dienu svinēs dvīņi Viktorija un
Roberts VEINBERGI. Iepriekšējais
gads viņiem bijis īpašs, jo, uzsākot
studijas, katram bija jāizvēlas savs
ceļš. Tas nav viegls solis, īpaši tad,
ja visus iepriekšējos gadus otrs ir bijis gan labākais draugs, gan skolas
biedrs.
Pirms 20 gadiem nelielu apjukumu, uzzinot, ka gaidāmi dvīņi,
piedzīvojuši bērnu vecāki ŽANNA
un Mārtiņš. «Bijām mazliet apjukuši, bet laimīgi,» atceras vecāki. Lielu
pārsteigumu sagādājusi arī bērnu
piedzimšana: sākotnēji ārsti paziņojuši, ka būs puikas, tomēr izrādījies,
ka viena no dvīņiem ir meitenīte.
Žanna atzīst, ka nevar spriest,
cik grūti ir būt dvīņu vecākiem, jo
viņai nav citas pieredzes. Savukārt
Mārtiņš piebilst, ka grūtāk ir posmā,
kamēr bērni ir pavisam maziņi. Pēc
tam dvīņi kļūst pašpietiekami, jo rotaļu biedrs vienmēr ir blakus. «Visu
laiku viens par otru rūpējas un
aizstāv, un interesanti, ka tas nav
audzināšanas nopelns, bet notiek
dabiski. Kā viena komanda un kā
partizāni – priekos, panākumos un
blēņās, nekad otru nenodos.» Neesot novērojuši arī konkurences
pazīmes, kas mēdz izveidoties starp
dažāda vecuma bērniem.
Mārtiņš stāsta, ka dvīņi piedzimuši, kad pats bijis jau krietni nobriedis – 41 gada vecumā. Tolaik
domājis: kad vēl viņi izaugs... Toties
sajūtas un attieksme bijusi pavisam
cita, nekā tad, ja bērni būtu dzimuši agrā jaunībā: «Bija daudz lielāka
atbildības sajūta, apziņa un vēlme
darīt visu, lai bērni izaug par labiem
cilvēkiem.» Vecāki atzīst, ka viņiem
bijis svarīgi, lai bērni izaug patstāvīgi, nav viņus pārāk ierobežojuši,

Viktorijas un Roberta izlaidumā Iecavas vidusskolā.
taču dvīņi savu brīvību nav arī ļaunprātīgi izmantojuši.
Roberts jau pusaudža gados
sācis interesēties par datoriem un
jaunajām tehnoloģijām, cenšoties
šo tēmu labāk izzināt gan skolā, gan
ārpus tās. 11. klasē skola piedāvājusi iespēju datorzinības apgūt profesionālās ievirzes programmā. Roberts to izmantojis, ieguvis apliecību
par datorzinību pamatu apguvi, un
pieņemt lēmumu par savu turpmāko izvēli nav bijis grūti. Tagad viņš
studē Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultātes programmā
«Informācijas tehnoloģijas», turklāt
ir viens no 23 universitātes Talantu
programmas dalībniekiem.
Viktorija par Robertu saka: «At-

bildīgs, mērķtiecīgs, zinošs un izpalīdzīgs.» Apziņa, ka brālis vienmēr
ir blakus, sniegusi drošības sajūtu,
jo līdz šim viens otru ir pieskatījuši. «Mēs īsti nekad nebijām šķirti,
līdz pienāca laiks katram doties uz
savu augstskolu. Sākumā likās, ka
būs ļoti traki, jo ne man, ne brālim
nav viegli iepazīt jaunus cilvēkus un
iejusties jaunā vidē. Bet, laikam ejot,
sapratu, ka nav tik traki.»
Viktorija studē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultātes programmā
«Sports, tehnoloģijas un sabiedrības
veselība», jo sporta tematika viņai
ir tuva. Tāpat kā Roberts Viktorija brīvajā laikā darbojas folkloras
kopā «Tarkšķi», kur attīstījusi savu
muzikalitāti, paralēli mācoties pie
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vairākiem pasniedzējiem, apguvusi
ģitāras spēli.
Roberts par māsu saka: «Sirsnīga, gatava aizstāvēt savas domas un
pozīciju, taisnīga, ļoti radoša un muzikāli talantīga. Kā dvīņi mēs varam
vieglāk izprast viens otru, ir pat bijuši brīži, kad liekas – mūsu domas ir
sinhronizētas. Nav daudz lietu, kur
mūsu domas krasi atšķirtos, ja nu
vienīgi mūzikas gaume, jo pats vairāk klausos elektronisko mūziku,
kamēr māsa - tautas mūziku vai
popu.»
Dvīņi ir pateicīgi saviem vecākiem, kas snieguši atbalstu it visā,
iemācījuši ar centību izdarīt uzticētos darbus, spēju aizstāvēt sevi un
savas domas, ieaudzinājuši sirsnību
un pieklājības manieres.

21. 2021. gada 7. maijā

Uzzinot, ka gaidāmi dvīņi, jutāmies svētīti
Dzimtas lauku mājās pie pašas
Iecavas un Baldones novada robežas
dzīvo BĒRENTU ģimene: tētis Kristians, mamma JAUTRĪTE un viņu
trīs bērni: sešgadīgie dvīņi Dārta un
Klāvs, kuri šoruden uzsāks skolas
gaitas, un četrgadnieks Kārlis.
Kad pirms septiņiem gadiem
Kristians un Jautrīte nolēmuši, ka
vairs negrib dzīvot Rīgā, šķitis loģiski
atgriezties šeit, kur Jautrītes dzimtas
saknes. Interesanti, ka pēc pārcelšanās uz laukiem pieteikušies arī bērni.
«Pirms tam astoņus gadus bijām precējušies. Laikam jau to vidi vajadzēja
nomainīt. Bērni nāk tad, kad viņiem
ir jānāk,» spriež Jautrīte.
Ģimene uzskata, ka Rīgā var
strādāt un braukt izklaidēties, bet ne
kvalitatīvi dzīvot un atpūsties. «Mēs
gribējām tuvāk pie dabas un tālāk
no cilvēkiem. Bija arī jāizlemj, kas
notiks ar dzimtas mājām. No manas
mammas puses esam piektā paaudze, kas tajā tagad dzīvo. No šā brīža skatījuma pat nespēju iedomāties,
kā ar trim bērniem mēs varētu dzīvot
dzīvoklī Rīgā, īpaši Covid laikā. Protams, laukos ir vairāk pašam jādomā
par savām ērtībām, vairāk jākustas
un jādarbojas, bet plusu ir daudz
vairāk. Tagad varam savā mājā, savā
pagalmā brīvi skraidīt un dzīvoties,
kur tuvākie kaimiņi ir trīssimt metru attālumā. Arī viens otram neesam
apnikuši. Pietrūkst, ka nevaram kaut
kur aizbraukt ciemos vai uzņemt ciemiņus pie sevis. Toties tas licis pat
jaunākajam dēlam iemācīties Whatsapp lietotnē sazvanīties ar draugiem
vai omi.»
Jautrīte stāsta, ka pirmā grūtniecība bijusi ļoti plānota un gaidīta:
«Uzzinot, ka mums būs dvīņi, bijām
vairāk priecīgi, nekā apkārtējie. Bezbērnu cilvēki apsveica, bet tie, kam
bērni jau bija, izteica līdzjūtību. Bija
reizē gan pārsteigums, gan bailes, ka
varētu bērniņus zaudēt. Taču jutāmies svētīti. Tā, it kā būtu par kaut
ko apbalvoti. Mēs ar vīru nezinājām,
kā tas ir, kad ir bērni, līdz ar to gatavojāmies, ka būs grūti, bet tieši
cik, tu nezini, jo nav pieredzes. Tad
tu pieņem visas situācijas, kādas tās
ir, un risini, jo nav, ar ko salīdzināt.
Dvīņi bija plānoti un gaidīti, bet, kad
pēc gada pieteicās jaunākais dēliņš
Kārlis, tas mums bija ļoti liels pārsteigums, mazais brīnums.
Mūsu draugu lokā arī bija dvīņi,
kas tagad jau ir vidusskolēni. Pirmais
padoms, ko viņi teica, - iedibiniet režīmu. Sākumā likās: ārprāts, neko citu
nedaru, tikai mainu autiņus un baroju bērnus, bet, kad režīms iegājās un
bērniem bija aptuveni pusgads, varēju jau šo to ap māju apdarīt.
Vēl ir tāds teiciens: lai izaudzinātu
bērnu, ir vajadzīgs vesels ciems. Mēs
ar vīru to noteikti varam apgalvot, jo
bez atbalsta būtu bijis grūti. Mums ir
ome, opis, emme (tā bērni sauc vecmammu), radi, krustmātes un drau-

no ģimenes albuma

Pagājušā gada vasarā Jelgavā.
gi, tā ka noteikti tas ciems sanāks.
Kad bērni paaugas, viņiem savas
čupošanās un darīšanas, tad jau ir
daudz vieglāk. Trijatā viņi ir riktīga
komanda: kopā spēlējas un cits citu
uzpasē, arī dara blēņas un dažkārt
strīdas. Jaunākais dēls komandā ir
iekļāvies ļoti organiski, jo bērniem vecuma starpība ir tikai gads un deviņi
mēneši. Kārlis visam mēģina tikt līdzi,
jo nedrīkst taču atpalikt. Mēģina noķert gan varēšanā, gan spriedumos.
Katra diena ar bērniem ir tiešām interesanta.»
Pašlaik gan Jautrīte, gan Kristians strādā attālināti. Kristiana darba grafiks ir nedaudz brīvāks, viņš
ir fotogrāfs un strādā pie mājaslapu
izstrādes un uzlabošanas. Jautrīte ir
vizuālās mākslas un mājturības jeb
dizaina un tehnoloģiju skolotāja Rīgas Franču licejā. «Bērni ir paaugušies, taču joprojām, lai tiktu ar visu
galā, ļoti svarīgs ir ģimenes menedžments, kurš, kad, cikos un kur kaut
ko darīs,» ir pārliecināta Jautrīte. «Ja
kaut kas nojuktu, tad būtu traki.»
Raksturojot bērnus, mamma
stāsta, ka dvīņi ir ļoti atšķirīgi: «Dārta pēc savas būtības ir ļoti maiga un
romantiska, viņai patīk lelles. Lai gan
ir arī netipiskas intereses - gan Dārtai, gan jaunākajam brālim Kārlim
patīk pētīt dažādus kukaiņus, tārpus
un gliemežus, cilāt malkas klučus un
skatīties, kas tur apakšā dzīvo. Savukārt Klāvs ir ļoti aktīvs, diezgan skaļš,
viņam patīk būt situācijas noteicējam. Tur ir tas grūtums sarunāt, ka
reizēm vajag piekāpties. Klāvam patīk
mašīnas un tehnika. Pirmā skaņa, ko
viņš atdarināja, bija mašīnas rūkoņa, bet, kad mācījās runāt, staigāja
un sauca mašīnu markas. Vēl tagad
viņam patīk skatīties raidījuma «Gāzi
grīdā» vecos ierakstus.»
Uz jautājumu, kas sniedz lielāko
prieku un kas rada lielākās grūtības,
audzinot dvīņus, Jautrīte atbild: «Lielākais prieks - tas, ka viņi mums ir.
Grūtums ir tajā, ka katru dienu jāpiedzīvo kaut kas jauns. Tikko tu esi
apguvis, kā tikt galā ar vienu situāciju, tā rodas kaut kas jauns. Šī vecāku
loma neļauj atslābt. Visu laiku jāattīs-

tās bērniem līdzi. Mēs smejamies, ka
tu izej vienu spēles līmeni un - hops! esi nākamajā, ar kuru jātiek galā.
Taču prieka un gandarījuma ir
daudz vairāk nekā grūtuma. Galvenais - caur grūtumu to prieku nepazaudēt. Un laiks paskrien ļoti ātri.
Grūtāks bija pirmais pusgads,
kad piedzima Kārlis, jo Klāvam pieņemt, ka bez viņa ir vēl viens brālis,
bija ļoti grūti. Vēl Klāvs ar lielu sarūgtinājumu uzņēma ziņu, ka viņš
tomēr nav vecākais. Abi ar Dārtu dzimuši vienā dienā, bet māsa tomēr ir
par septiņām minūtēm vecāka. Tad
kādam bija spoža ideja pateikt, ka
pieklājīgi puikas vienmēr palaiž meitenes pa priekšu. Klāvs šo domu pārnesa arī uz piedzimšanas faktu. Reiz

piegāja māsai klāt un teica: «Tu zini,
kāpēc esi vecāka? Tikai tāpēc, ka es
tevi palaidu pa priekšu!» Tas ir tas,
kas Klāvu raksturo: grib, lai viss notiek pēc viņa prāta. Bet ar to šie kreņķi beidzās.»
Jautrīte uzskata, ka Iecavas novadā ir radīta ģimenēm piemērota
vide: «Te visa kā ir tik gana: kultūras
pasākumi, rotaļu laukumi, bērnudārzi - viss rokas stiepiena attālumā.
Te ir arī «Tarkšķi», kur ar prieku darbojos gan es, gan bērni. Man ir svarīga šī latvisko tradīciju izzināšana un
uzturēšana. Vēl tikai nav izdevies tā
riktīgi tur vīru iesaistīt, jo viņam nepatīk uzstāties.
Pašvaldībai nekādu palīdzību neesam prasījuši. Ja būtu vajadzība,
noteikti meklētu atbalstu. Varbūt
kaut kad vajadzētu painteresēties par
iespēju saņemt psihologa konsultācijas. Toties aktīvi izmantojam 3+ kartes priekšrocības: atlaides muzejos,
veikalos, sabiedriskajā transportā,
automašīnas nodokļos un elektrības
rēķinos.»
Jautrīte savā darbā novērojusi,
ka mūsdienu bērniem trūkst pienākuma apziņas, sapratnes, ka ir
darbs, kas ir jāizdara. Tādēļ savos
bērnos viņa vēlētos ieaudzināt darba tikumu. Arī piederības sajūtu
savai zemei un ģimeniskuma sajūtu. «Manuprāt, ir svarīgi, lai bērni
sajūt, ka ģimene ir vieta, kur kopā
svinēt svētkus, strādāt un gūt atbalstu.»

ATBALSTS DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM,
KURĀS AUG TRĪS UN VAIRĀK BĒRNU
Iecavas novada pašvaldība piešķir ēdināšanas pabalstu
(pusdienas) katram Iecavas novada daudzbērnu ģimenes bērnam
vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem, kurš apmeklē kādu no Iecavas
novada pirmsskolas izglītības iestādēm.
Iecavas novadā dzīvojošu daudzbērnu ģimeņu bērni, kuru sekmes
Iecavas Mūzikas un mākslas skolā sasniedz vidējo atzīmi 6
un augstāk, ir atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas Iecavas
Mūzikas un mākslas skolā.
13-18 gadus veciem Iecavas novadā deklarētiem skolēniem no
trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ir
priekšrocības piedalīties pašvaldības organizētajā skolēnu
nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā.
Iecavas novada Sociālais dienests līdz Covid-19 pandēmijas
ierobežojumu ieviešanai ģimenēm piedāvāja psihologa bezmaksas
konsultācijas.
Pašvaldība nodrošina atbalsta personas pakalpojumu ģimenei,
kurā vienās dzemdībās piedzimuši trīs vai vairāk bērnu.
Daudzbērnu ģimenes var pieteikties Latvijas Goda ģimenes 		
apliecībai «3+ Ģimenes karte». Tā ir valsts veidota atbalsta 		
programma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpo arī kā
apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni
vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas,
kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo,
profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja
saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā virkne
valsts un privāto uzņēmumu Latvijā.

2021. gada 7. maijā 22.

Sieviešu klubam «Liepas» - 20
Agita Hauka
biedrības valdes priekšsēdētāja
Biedrība «Iecavas sieviešu klubs
«Liepas»» 7. maijā svin savus
oficiālos 20 gadus! Esam kopā,
lai mācītos un darītu labus
darbus, veicinot pozitīvismu,
radošumu un labestību.
Šajos gados un kopīgi veiktajās aktivitātēs esam saradušas
tik ļoti, ka esam draudzenes, ar
kurām var iet izlūkos. Esam atbalstošas gan priekos, gan bēdās,
gan ikdienas darbos.
Ar prieku un lepnumu skatos, kā meitenes attīsta biznesus
un atbildīgi veic savus darbus,
mācās. Mūsu uzmanības centrā ir mūsu 25 bērni un nu jau
25 mazbērni, kā arī ģimenes, kurām esam palīdzējušas.
Visi «Liepu» pasākumi ir bijuši
atvērti un labi apmeklēti; talkās
vienmēr ir iesaistījušies arī citi
iecavnieki, lai kopīgi uzlabotu vidi,
papildinātu apskates objektus.
Tagad Covid-19 ēnā mūsu
aktivitātes ir pieklusušas, bet ne
rimušas. Sapulces notiek Zoom
platformā – tiešsaistē (visas esam
apguvušas arī šīs prasmes).
Pagājušovasar projektu «Iecavā uzzied ne tikai dārzi, bet arī keramika», kuru līdzfinansēja Iecavas novada dome, izdevās īstenot
un visas nodarbības notika klātienē. Tā kā vietu skaits bija ierobežots, tad visi interesenti netika.
Tradicionālie
Ziemassvētku
apsveikumi un labdarības akcijas
tika īstenotas, ievērojot epidemioloģiskos ierobežojumus. Arī pieredzes braucienu uz Vidzemi izdevās īstenot klātienē.
Ļoti gribam tikties, jo pietrūkst
satikšanās un skanīgo smieklu.
Esot biedrībā, šis laiks noteikti ir

«Liepas» - gandrīz pilnā sastāvā: 2019. gadā
Iecavas sieviešu kluba dalībnieces smēlās
pieredzi Latgalē.

no «Liepu» arhīva

vieglāk pārciešams, jo Whatsapp
grupā notiek ikdienas komunikācija: gan uzmundrinājums, gan
informācijas un dažādu domu apmaiņa.
Tā nu varu teikt, ka, lai arī

ierobežoti, tomēr gana piepildīts
mums ir bijis pagājušais gads.
Un, ja izvērtējam visus 20 gadus,
tad par tiem grāmatu varam sarakstīt!
Savu pilngadību (21 gadu), ja

Ieriposim un ieskriesim pavasarī!
Pēc ieilgušās ziemas Iecavas
novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus kārtīgi izkustēties
un maija sākumā piedalīties
divu nedēļu izaicinājumā –
krāt kilometrus, braucot ar
velosipēdu vai skrienot.
Lai fiksētu pieveiktos kilometrus, nepieciešama lietotne Strava,
kas izvēlēta iepriekšējās Endomondo vietā. Diemžēl tehniskās iespējas
pašlaik neļauj izaicinājumā izveidot
soļotāju grupu, toties dalībnieki
aicināti pievienoties grupām VELO
un SKRIEN.
Katrs dalībnieks laika posmā no
3. maija līdz 16. maijam individuāli

krās pieveiktos kilometrus, reģistrējot tos viedtālruņa lietotnē Strava.
Dalībnieki, izvēloties sev iecienītāko
aktivitātes veidu, var doties pa brīvi
izvēlētu maršrutu, taču, lai pretendētu uz aktīvākā dalībnieka balvu,

vismaz 80% aktivitāšu sākumpunktam noteikti jāsākas Iecavas novada
teritorijā un izaicinājumam jāpievienojas līdz 9. maijam (ieskaitot).
Plašāk par nosacījumiem – pasākuma nolikumā www.iecava.lv.
Tiks apbalvoti katra izaicinājuma 1.-3. vietas ieguvēji gan vīriešu,
gan sieviešu konkurencē, kā arī organizatori var piešķirt balvu kādā
īpašā nominācijā.
Izaicinājumu organizē un vada
Iecavas novada pašvaldības administrācijas veselības veicināšanas koordinētājs Ivars Jurbergs
(tālr.: 29224496, e-pasta adrese:
ivars.jurbergs@iecava.lv).

Covid-19 atļaus, svinēsim klātienē
un aicināsim viesus.
Sirsnīgu paldies sakām Iecavas pašvaldības vadībai un visām
iestādēm, iedzīvotājiem un mūsu
ģimenēm!

JŪNIJĀ
Iecavā
plānots
rīkot īpašu
ORIENTĒŠANĀS
izaicinājumu.
Precīza informācija tiks
publicēta gan pašvaldības
tīmekļvietnē www.iecava.lv,
gan «Iecavas Ziņās».
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Gaidot pilsētas svētkus,
sakopsim Iecavu

3. jūlijā

Šovasar, 1. jūlijā, Iecavas ciems
oficiāli kļūs par pilsētu!
Lai atzīmētu šo faktu, pašvaldība
plāno 3. jūlijā organizēt pilsētas
svētkus. Kā tie norisināsies,
būs atkarīgs no tobrīd
spēkā esošajiem Covid-19
ierobežojumiem.
Tomēr ir skaidrs, ka pilsētas
statusu vēlamies sagaidīt skaistā
un tīrā vidē. Tāpēc ar saimnieka
aci pārskatīsim savus īpašumus
un satīrīsim arī tos stūrīšus, kuri
iepriekš palikuši novārtā.
Varbūt tieši šis ir īstais laiks
labiekārtot savu apkārtni,
ķerties pie krāsām un remonta
instrumentiem, salabot žogu,
nomainīt mājas norādi vai ierīkot
jaunu košumdobi. Lai šovasar
Iecava ir īpaši ziedoša
un skaista!

Kāds ir tavs
pilsētas
redzējums?
Lai bērnos un jauniešos
veicinātu piederības sajūtu
Iecavas pilsētai un radītu
iespēju iesaistīties pilsētas
svētku noskaņas radīšanā,
Iecavas Jauniešu centrs aicina
interesentus vecumā no 7 līdz
18 gadiem piedalīties foto
konkursā «Mana Iecava».
Konkursa dalībnieki tiek rosināti fotogrāfijās paust savu pilsētas
redzējumu, stāstu, sajūtas.
Fotogrāfijas iesniedzamas no
1. maija līdz 31. maijam elektroniski, sūtot uz Iecavas Jauniešu centra e-pasta adresi:
jauniesu.centrs@iecava.lv. Iesniedzot fotogrāfiju, jānorāda tās autora
vārds, uzvārds, vecums, kontaktinformācija un fotogrāfijas nosaukums. Visu iesniegto darbu atbilstību nolikuma prasībām izvērtēs
Iecavas Jauniešu centra darbinieki.
1. jūnijā fotogrāfijas tiks publicētas Iecavas novada pašvaldības
Facebook profilā, kur līdz 13. jūnijam notiks balsošana.
12 autori, kuru fotogrāfijas būs
saņēmušas visvairāk atzīmju «Patīk» (Like), tiks paziņoti 15. jūnijā.

NOZĪMĪGĀKIE PIETURAS PUNKTI
CEĻĀ UZ IECAVAS
PILSĒTAS STATUSU

7. martā Iecviešu dienā!

1492. gadā Iecavas vārds pirmo reizi minēts
rakstos, kad ordeņa mestrs Johans Freitāgs
fon Loringhofens izdevis dokumentu
par Iecavas un Mežotnes zemnieku pienākumiem pret muižu.
1795. gadā pēc Kurzemes pievienošanas Krievijai Iecava kļuva par
kroņa muižu, to savā īpašumā ieguvis grāfs Pēteris fon der Pālens.
18. gadsimta beigās uzbūvēta Iecavas pils, kas Pirmā pasaules kara
laikā - 1915. gadā - diemžēl nopostīta.
19. gadsimta beigās straujā kapitālisma attīstība un Iecavas
ģeogrāfiskais stāvoklis veicinājis ciemata un tā administratīvā centra
veidošanos:
• 1869. gadā uzcelts pagasta nams,
• 1876. gadā – Iecavas pagasta skola;
• 1885. gadā Iecavā atvērta aptieka, kura šajā ēkā darbojas vēl pašlaik;
• 1891. gadā uzcelts jaunais miertiesas nams, kurā atradās arī muita,
policija, pasts (tagad - kultūras nams). Šajā laikā tapis arī t. s. Amatnieku
nams (tagad - pasts).
Lai gan Pirmā pasaules kara laikā Iecava stipri cietusi - 1920. gadā
bijušas vairs tikai 43 mājas ar 139 iedzīvotājiem -, ērtās satiksmes un
auglīgo augšņu dēļ tā ātri atplaukusi. Pirmās Latvijas Republikas laikā
17 000 hektāri Lieliecavas muižas zemes sadalīti jaunsaimniecībās,
bet muiža pārvērsta ciemā ar 400 apbūves gabaliem.
1935. gadā ciemā bijuši 709 iedzīvotāji. 30. gadu otrajā pusē Iecavā
bija divas skolas, trīs bibliotēkas, slimnīca, daudzi tirdzniecības un
rūpniecības uzņēmumi, kā arī vairākas biedrības.
1958. gadā ar LPSR Augstākās Padomes dekrētu biezi apdzīvotā vieta
«Iecava» pārveidota par strādnieku ciematu. Šajā laikā ciematā bijuši
1242 iedzīvotāji. 50. gadu beigās Iecavā sākusi attīstīties pārtikas
rūpniecība.
1963. gada 1. februārī Iecavas strādnieku ciemats pārveidots
par pilsētciematu.
1990. gadā Iecavas Tautas deputātu padome, izskatot jautājumu
par ciemata statusa maiņu, izdarījusi izvēli par labu pagastam.
90. gadu sākumā, līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu un straujajām
saimnieciskās dzīves izmaiņām, mainījusies arī Iecava un tās apkārtne.
Izvestas padomju karaspēka daļas, notikusi daudzu teritorijā esošo
uzņēmumu juridiskā statusa maiņa.

Konkursa uzvarētāji saņems
Iecavas novada domes Pateicības
rakstu un piemiņas velti. Viņu
iesniegtās fotogrāfijas tiks izgatavotas kā fotogleznas un būs apskatāmas izstādē Iecavas pilsētas svētkos.
Konkursa mērķis ir veicināt bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi, stiprināt piederības sajūtu savai pilsētai, rosināt interesi par Iecavas pilsētas kultūrvēsturiskajiem
objektiem, vietām, notikumiem,
cilvēkiem un dabu. Radīt unikālas
fotogrāfijas, kuras atspoguļo Iecavas pilsētas kultūrvēsturiskos objektus, vietas, notikumus, cilvēkus
un dabu, izmantojot jebkādu ierīci,
kurai ir fotografēšanas funkcija.
Konkursa
nolikums
tīmekļvietnē www.iecava.lv.

2003. gada 12. augustā Iecavas pagasta padomes deputāti vienbalsīgi
nolēmuši līdzšinējās Iecavas pagasta administratīvi teritoriālajās robežās
izveidot Iecavas novadu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 16.12.2003. pieņemtajiem
noteikumiem Nr. 708 «Noteikumi par Bauskas rajona Iecavas novada
izveidošanu», Iecavas pagasts no 2004. gada 1. janvāra kļuvis par
Iecavas novadu.
2019. gadā no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim Iecavas novada domes
izsludinātajā publiskajā apspriešanā «Par novada pilsētas statusa
piešķiršanu Iecavas ciemam» piedalījās 1021 no 7158 pilngadīgajiem
Iecavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem. Uz jautājumu
«Vai atbalstāt novada pilsētas statusa noteikšanu Iecavas ciemam?»
ar «Jā» atbildējis 901 iedzīvotājs (88,25% no aptaujas dalībnieku skaita),
ar «Nē» - 120 iedzīvotāju (11,75% no aptaujas dalībnieku skaita).
2019. gada 28. maijā Iecavas novada dome ierosināja piešķirt Iecavas
novada Iecavas ciemam pilsētas statusu ar nosaukumu Iecava.
2020. gada 10. jūnijā Saeima ir pieņēmusi Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumu, kas paredz, ka no 2021. gada 1. jūlija Iecava
iegūs pilsētas statusu.
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Paziņojumi : : :

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informē, ka

26. maijā no plkst. 10 Iecavā, Grāfa laukumā 5,
pie katlu mājas notiks akciju sabiedrības «Gaso»
Bauskas iecirkņa PRAKTISKĀS MĀCĪBAS
sadarbībā ar pārējiem Iecavas novada
operatīvajiem un komunālajiem dienestiem.

Mācību temats - avārijas situācijas lokalizācija un likvidācija.
Mācību mērķis ir uzlabot avārijas lokalizācijas brigādes izveidošanu un savstarpējo komunikāciju starp izsaukuma pieņēmēju
un avārijas lokalizācijas brigādēm.
Mācību ietvaros plānota arī operatīvo dienestu pārvietošanās ar
ieslēgtām bākugunīm un drošības zonas norobežošana ar brīdinājuma lenti.
Pašvaldības aģentūrā
«IECAVAS VESELĪBAS
CENTRS»
no 3. maija uz 8. maiju
pārceltās darba dienas
darba laiks būs
plkst. 8.00-15.00.

Pateicība : : :
No sirds pateicos visiem un
ikvienam, kas bija kopā ar mani domās un klātienē, izvadot manu
mīļo mammu Skaidrīti Krūmiņu
pēdējā gaitā.
Dace

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek. /P. Priede/

Tuvākie datumi ir

			

25. maijs un 22. jūnijs.

		
Mēbeles un citus lielgabarīta
		
atkritumus pie atkritumu konteineru
laukumiem drīkst novietot iepriekšējās dienas vakarā
vai izvešanas dienas rītā.

Līdz 25. maijam gāzes vada izbūves laikā uz objektu
«Atklāta tipa automazgātavas jaunbūve Iecavā, Zemgales ielā 48»
Zemgales ielas posmā no īpašuma Nr. 48 līdz Lauku ielai un
Lauku ielas krustojumā ar Zemgales ielu būs slēgta viena virziena
braukšanas josla, divvirzienu satiksme tiks organizēta
ar ceļa zīmēm. Darbu izpilde tiek plānota secīgi pa posmiem,
nodrošinot gājēju un transporta kustību gar ceļa darbu zonu.

Nr. 5 Puškina ielā 1, Iecavā, Iecavas novadā, kadastra
Nr. 4064 900 1892. Izsoles sākumcena 11 580,00 EUR;
nodrošinājums – 1158,00 EUR; izsoles solis – 300,00 EUR;

Skumju un atvadu brīdī mūsu klusa un patiesa
līdzjūtība tuviniekiem, AUSMU NAGLIŠU
guldot zemes klepī.
Dienas centra «Iecavnīca» seniores un
deju kolektīva «Kamenes» dalībnieces

Ik diena- jauni ziedēšanas vārti,
Bet Tavi - pēkšņi aizcirtušies ciet.
Mums paliek sirdī Tavi saules vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet. /K. Apškrūma/
Skumju brīdī esam kopā ar mūsu ilggadējās
kolēģes AUSMAS NAGLIŠAS tuviniekiem.
		

			

SIA «Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor»
elektroniskajā izsolē vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/
ar augšupejošu soli
PĀRDOD IZĪRĒTUS VALSTS DZĪVOKĻU ĪPAŠUMUS:

Līdzjūtības

		

MĒBELES un citi LIELGABARĪTA ATKRITUMI
		
tiek izvesti katra mēneša
		
ceturtajā otrdienā.

Pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija»
kolektīvs

Nr. 9 Puškina ielā 1, Iecavā, Iecavas novadā, kadastra
Nr. 4064 900 1893. Izsoles sākumcena 10 140,00 EUR;
nodrošinājums – 1014,00 EUR; izsoles solis – 300,00 EUR.
Izsoles sākums – 23.04.2021., izsoles noslēgums – 24.05.2021.
plkst. 13.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.05.2021.
jāiemaksā
nodrošinājums
SIA
«Publisko
aktīvu
pārvaldītājs
Possessor»
norēķinu
kontā
AS
«Citadele
banka»
Nr. LV07PARX0003805160002 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni,
jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā
cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās
cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.
Elektroniskās izsoles norises noteikumi:
https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Tālrunis uzziņām: 67021300, 67021413, 67021397.

Vakances : : :

Aizsaulē aizgājuši
Velta Ranka (15.08.1941.-31.03.2021.)
Skaidrīte Krūmiņa (02.02.1931.-11.04.2021.)
Andris Bērziņš (24.05.1942.-15.04.2021.)
Stepans Bilinsks (29.01.1952.-19.04.2021.)
Andris Čagus (16.04.1972.-20.04.2021.)
Ļubova Trofimova (03.12.1929.-23.04.2021.)
Georgijs Jakušenoks (20.09.1928.-25.04.2021.)
Jekaterina Prusakova (09.12.1935.-26.04.2021.)
Brigita Krēsliņa (14.03.1935.-28.04.2021.)
Tekla Pastore (30.05.1944.-29.04.2021.)
Ausma Nagliša (04.12.1952.-29.04.2021.)

- SIA «DOJUS LATVIJA» (reģ. Nr. 40103315280 ) aicina darbā spectehnikas produktu grupas vadītāju/ tirdzniecības pārstāvi. Mēneša bruto
alga 1833 EUR + papildus komisijas no pārdošanas apjoma. Lūdzam CV
un motivācijas vēstuli sūtīt e-pastā: info@dojuslatvija.lv. Tālr. 29159563.
- SIA «Lielzeltiņi» aicina darbā tehnisko darbinieku Putnkopības daļā Bauskā. Atalgojums 900-1000 EUR/mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).
Tālr. 27074899.
- SIA «Baltic Devon Mink» (reģ. Nr. LV44103039795) saistībā ar aktīvās
sezonas sākumu piedāvā darbu spēcīgiem palīgstrādniekiem zvēru
audzētavā. Atalgojums: 5,44 EUR/stundā pirms nodokļu nomaksas;
daļēji kompensējam ceļa izdevumus. Tālr. 26872017.

Bezmaksas informatīvais izdevums «Iecavas Ziņas» iznāk vienu reizi mēnesī
(var iznākt biežāk, ja publicē tikai pašvaldības izdotos tiesību aktus un to skaidrojumus).

Izdevējs – IECAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Adrese: Skolas iela 4-40
Iecava, Iecavas novads, LV-3913

Saziņa ar Komunikācijas nodaļu par materiālu iesniegšanu publicēšanai un izdevuma izplatīšanu:
rakstot e-pastā: avize@iecava.lv vai zvanot pa tālr. 26442201; 63941299.
Sagatavots drukai AS «DRAGONARA BALTICA». Metiens 900 eks.
Informatīvā izdevuma numuri internetā - tīmekļvietnē www.iecava.lv.

