Latvijas Republika
IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40,Iecava, Iecavas novads, Latvija, LV-3913. Tālr. 63941301, dome@iecava.lv

LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā

Prot.Nr.6, 1.p.

PAR PAŠVALDĪBAS MANTAS NODOŠANU BEZ ATLĪDZĪBAS LATVIJAS REPUBLIKAS
IEKŠLIETU MINISTRIJAI
Nekustamais īpašums Baldones ielā 65, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913, (turpmāk –
nekustamais īpašums) 1,9071 ha platībā, kadastra numurs 4064 010 3668, ir reģistrēts Zemesgrāmatā
uz Iecavas novada pašvaldības vārda, nodalījuma nr. 100000591999 Iecavas novada zemesgrāmatā.
Iecavas novada dome (turpmāk – dome) daļu no šī zemes gabala aptuveni 0,85 ha platībā
savstarpējā sarunu procesā ir piedāvājusi Nodrošinājuma valsts aģentūrai (turpmāk – Aģentūra)
D kategorijas ugunsdzēsības depo ēkas (kopā 574 m²) būvniecībai un par to 12.03.2021. ir nosūtījusi
vēstuli Nr.3-21e/21/186.
Dome 2021.gada 22.martā saņēma Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) vēstuli
Nr. 1.2.8- 02/1695 “Par uzziņas sniegšanu par zemes gabalu Baldones ielā 65, Iecavā “, kurā aģentūra
lūdz pieņemt lēmumu par iepriekš minētā nekustamā īpašuma daļas nodošanu bez atlīdzības Iekšlietu
ministrijas īpašumā.
Visa nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 69306.00 EUR, bilances vērtība 388087,81 EUR.
D kategorijas ugunsdzēsības depo ēkas būvniecībai no pašvaldībai piederošā īpašuma 1,9071 ha
platībā atdalāma daļa aptuveni 0,85 ha platībā, kuru pašvaldība pašlaik neizmanto savu autonomo
funkciju veikšanai. Pēc uzmērīšanas un zemes ierīcības projekta apstiprināšanas atdalāmā platība var
nedaudz mainīties pieļaujamās kļūdas robežās.
Atdalāmā zemes vienība nav nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai.
Pašvaldības īpašuma nodošana bez atlīdzības LR Iekšlietu ministrijai ir lietderīga, jo atbilst civilās
aizsardzības sistēmai un tās uzdevumiem un ir nepieciešama, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma
drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā.
Šobrīd ugunsdzēsības depo atrodas Iecavas centrā Rīgas ielā 18 A aiz kultūras nama ēkas Rīgas
ielā 18, no īpašuma dēļ intensīvās satiksmes pa A7 šoseju brīžiem ir apgrūtināta izkļuve, kas paildzina
laiku speciālā transporta nokļūšanai uz negadījuma vietām. Savukārt no nekustamā īpašuma Baldones
ielā 65 ir brīva izkļuve visos virzienos, jo īpašums atrodas Baldones un Stelpes ceļu krustojumā un šo
ceļu intensitāte ir ievērojamo mazāka kā A7.
Ja nekustamais īpašums netiks izmantots ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un
organizāciju vajadzībām, tas ir nododams atpakaļ pašvaldībai.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otrās daļas 18.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.pantu otro daļa nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas
vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas,
atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais
īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz
nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā
noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots

atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā
īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas
funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo
īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.
Saskaņā ar likuma par „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu un 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.pantu otro daļu un 43.pantu,
Iecavas novada dome balsojot, „par” - 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis, A.Kancāns,
S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs, K.Sinka,
J.Siugalis,), „pret” – nav, „atturas” - nav, nolemj:
1. Nodot bez atlīdzības Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai ugunsdrošības,
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizāciju uzturēšanai daļu aptuveni 0,85 ha platībā
no Iecavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Baldones ielā 65, Iecavā, Iecavas novadā,
LV-3913, kadastra numurs 4064 010 3668.
2. Izstrādāt lokālplānojumu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam
“Baldones iela 65” Iecavā, Iecavas novadā, kadastra numurs 4064 010 3668, kura mērķis ir
papildināt lokālplānojuma teritorijā noteiktā funkcionālā zonējuma - Publiskās apbūves
teritorija (P1) - esošos Teritorijas galvenos izmantošanas veidus ar Aizsardzības un drošības
iestāžu apbūvi (12006), lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ugunsdzēsēju depo
un tā funkcijām nepieciešamo ēku un būvju būvniecību.
3. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
Pielikumā: Zemesgabala shēma uz 1 lapas.
Priekšsēdētājs

A.Mačeks
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Prot.Nr.6, 2.p.

PAR LOKĀLPLĀNOJUMA “BALDONES IELA 65” IZSTRĀDES UZSĀKŠANU, GROZOT IECAVAS
NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU
Iecavas novada teritorijas plānojums ir spēkā no 2017.gada 1.augusta, pamatojoties uz Iecavas novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Iecavas novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafisko daļu.
Lokālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums Baldones ielā 65, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913,
(turpmāk – nekustamais īpašums) 1,9071 ha platībā, kadastra numurs 4064 010 3668, ir reģistrēts
Zemesgrāmatā uz Iecavas novada pašvaldības vārda, nodalījuma nr. 100000591999 Iecavas novada
zemesgrāmatā.
Lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ugunsdzēsēju depo un tā funkcijām nepieciešamo
ēku un būvju būvniecību, nepieciešams papildināt lokālplānojuma teritorijā noteiktā funkcionālā zonējuma Publiskās apbūves teritorija (P1) esošos Teritorijas galvenos izmantošanas veidus ar Aizsardzības un drošības
iestāžu apbūvi (12006).
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta pirmā daļa nosaka, ka lokālplānojumu vietējā pašvaldība
izstrādā pēc savas iniciatīvas un izmanto par pamatu turpmākai plānošanai, kā arī būvprojektēšanai, savukārt
otrā daļa, ka lokālplānojumā var detalizēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Pēc vietējās pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, izņemot
gadījumu, kad lokālplānojums izstrādāts tikai valsts aizsardzības vajadzībām.
Iecavas novada administratīvajā teritorijā spēkā ir Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 20132037.gadam (turpmāk- stratēģija).
Stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurš nosaka Iecavas novada ilgtermiņa
attīstības redzējumu, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.
Minētā lokālpānojuma izstrāde nav pretrunā ar stratēģijas Prioritāti A1: Pilnvērtīga dzīves vieta ģimenēm,
jo šī prioritāte ietver drošu dzīves vidi.
Saskaņā ar likuma par „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu 24.panta pirmo un otro daļu. Ministru
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 75.,76.,77.,78.,93.punktu, Iecavas novada dome balsojot, „par” - 15 (A.Avots, L.Baha,
V.Gailums, A.Grundmanis, A.Kancāns, S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars,
S.Pašukovs, V.Sidorenkovs, K.Sinka, J.Siugalis,), „pret” – nav, „atturas” - nav, nolemj:
1.
Uzsākt lokālplānojuma “Baldones iela 65” izstrādi Iecavas novada teritorijai atbilstoši
1.pielikumā norādītajai nekustamā īpašuma teritorijai un apstiprināt darba uzdevumu.
2.
Noslēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu.
3.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Iecavas novada pašvaldības
administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciālistu Kasparu
Mallonu.
4.
Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē
wwww.iecava.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Iecavas Ziņas”.
5.
Izstrādes vadītājam lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
6.
Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
Pielikumā: 1. Lokālplānojuma teritorijas shēma uz 1 lapas,
2. Darba uzdevums lokālplānojuma “Baldones iela 65” izstrādei uz 4 lapām.
Priekšsēdētājs

A.Mačeks

Pielikums
Iecavas novada domes 30.03.2021.
lēmumam (prot.Nr.6, 2.p.)
DARBA UZDEVUMS
Lokālplānojuma izstrādei teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamam īpašumam
"Baldones iela 65” Iecavā, Iecavas novadā, kadastra numurs 4064 010 3668

1. Lokālplānojumu izstrādā, pamatojoties uz:
1.1. Teritorijas attīstības plānošanas likumu;
1.2. Aizsargjoslu likumu;
1.3. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem";
1.4. Ministru kabineta 2013. gada 30.aprīļa noteikumiem Nr. 240. „Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi";
1.5. Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība";
1.6. Iecavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam;
1.7. Iecavas novada teritorijas plānojumu.
2. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums - lokālplānojuma izstrāde ir saskaņā ar Iecavas
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. - 2037. gadam. Saskaņā ar Teritorijas
plānojumu Lokālplānojuma teritorijai noteiktais funkcionālais zonējums ir Publiskās
apbūves teritorija (P1), ko ar plānošanas dokumentu nav paredzēts mainīt.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir papildināt Teritorijas plānojuma TIAN noteiktos
Teritorijas galvenos izmantošanas veidus saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” pielikuma nr.3 “Teritorijas
izmantošanas veidu klasifikators” noteikto.
3. Lokālplānojuma izstrādes mērķis – papildināt lokālplānojuma teritorijā noteiktā
funkcionālā zonējuma - Publiskās apbūves teritorija (P1) esošos Teritorijas galvenos
izmantošanas veidus ar Aizsardzības un drošības iestāžu apbūvi (12006), lai
nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ugunsdzēsēju depo un tā funkcijām
nepieciešamo ēku un būvju būvniecību.
4. Lokālplānojuma teritorija - nekustamais īpašums “Baldones iela 65”, kadastra numurs
4064 010 3668, Iecavā Iecavas novadā. Lokālplānojuma izstrādes robežas atbilst

nekustamā īpašuma " Baldones iela 65", kadastra numurs 4064 010 3668, Iecavas novadā,
robežām. Platība – 1.9071 ha.
5. Nepieciešamie dati un dokumenti lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai un
plānošanas procesa nodrošināšanai:
5.1. Iecavas novada domes lēmumi par:
5.1.1. lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma izstrādes vadītāja
apstiprināšanu, lokālplānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu;
5.1.2. lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai;
5.1.3. lokālplānojuma projekta galīgās redakcijas un apstiprināšanu;
5.2. darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei;
5.3. institūciju (skat. 7.punktu) nosacījumi lokālplānojumā ietvertajai teritorijai;
5.4. institūciju (skat. 7.punktu) atzinumi lokālplānojuma redakcijas atbilstībai to
izsniegtajiem nosacījumiem;
5.5. lokālplānojuma grafisko daļu sagatavo uz topogrāfiskās pamatnes, izmantojot
aktuālāko

pieejamo

Latvijas

Ģeotelpiskās

informācijas

aģentūras

uzturēto

topogrāfisko karti;
5.6. Lokālplānojuma grafiskajā daļā jāiekļauj nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra
informācija.
6. Prasības lokālplānojuma izstrādei (lokālplānojuma sastāvs):
6.1. paskaidrojuma raksts:
6.1.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi;
6.1.2. lokālplānojuma mērķi un uzdevumi;
6.1.3. lokālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums.
6.2. grafiskā dala:
6.2.1. teritorijas funkcionālā zonējuma plāns M 1:10 000 uz topogrāfiskās kartes,
6.3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, (t.sk. nosakot teritorijas izmantošanas
nosacījumus un apbūves parametrus, kā arī nosakot citas prasības, aprobežojumus un
nosacījumus, ņemot vērā teritorijas īpatnības, specifiku);
6.4. pārskats par lokālplānojuma izstrādi:
6.4.1. Iecavas novada domes lēmumi (sk. 4.1. apakšpunktu);
6.4.2. zemes robežu plāna kopijas;
6.4.3. darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei;
6.4.4. priekšlikumi, kas saņemti, uzsākot lokālplānojuma izstrādi, un publiskās
apspriešanas materiāli;

6.4.5. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un
iebildumiem;
6.4.6. institūciju izsniegtā informācija, nosacījumi lokālplānojuma izstrādei un
atzinumi par to ievērošanu;
7. Lokālplānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas:
7.1. Institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un atzinumus par
izstrādātajam lokālplānojuma redakcijām:
7.1.1. Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde;
7.1.2. Valsts aģentūra „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra";
7.1.3. Kadastra informācija saņemama no Valsts zemes dienesta;
7.2. Jāpieprasa Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanas nepieciešamību, pirms tam konsultējoties ar
Valsts vides dienestu, Veselības inspekciju un Dabas aizsardzības pārvaldi.
8. Prasības

lokālplānojuma

izstrādei,

materiālu

sagatavošanai

publiskajai

apspriešanai un apstiprināšanai:
8.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 8.punkta prasībām,
lokālplānojuma izstrādi veic TAPIS (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēma) vidē.
8.2. Noslēdzot līgumu par lokālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu, izstrādātāja
deleģētiem plānošanas speciālistiem tiek piešķirtas ārpakalpojuma sniedzēju tiesības
lokālplānojuma izstrādei TAPIS vidē.
8.3. Lokālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana
notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628
"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 5.2. sadaļā
noteiktajai kārtībai.
8.4. Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz izdrukas veidā un digitālā
veidā - teksta daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.shp, *.pdf formātā.
Digitālā veidā iesniedzami 2 dokumentācijas eksemplāri, no kuriem vienā
eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā
ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Publiskajai apspriešanai paredzētās
planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar
Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
8.5. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā organizē publiskās apspriešanas
sanāksmi.

8.6. Apstiprināšanai sagatavoto lokālplānojuma redakciju izstrādātājs iesniedz izstrādes
vadītājam digitālā veidā - teksta daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.shp,
*.pdf formātā un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2
eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru
publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
9. Citas prasības:
9.1. Apstiprināto lokālplānojumu noformē 2 sējumos atbilstoši Ministru kabineta 2010.
gada 28. septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība" un elektroniskā formātā datu nesējā.
9.2. Lokālplānojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām apliecina
lokālplānojuma izstrādātājs.

Latvijas Republika
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IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, Latvija, LV-3913. Tālr. 63941301, domea@iecava.lv

LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā

Prot.Nr.6, 4.p.

PAR GROZĪJUMIEM IECAVAS NOVADA DOMES 2020.GADA 29.DECEMBRA
LĒMUMĀ „PAR DARBA SAMAKSU IECAVAS KULTŪRAS NAMA DARBINIEKIEM”
2021.gada 2.martā Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā ir
saņemts Iecavas kultūras nama direktores Almas Spales 2021.gada 2.marta iesniegums Nr.1/2021 ar
lūgumu izdarīt grozījumus darba samaksā Iecavas kultūras nama dežurantiem, sakarā ar tehniskās
apsardzes sistēmas izveidošanu, nosakot amata vienībām “Dežurants” nepilnu darba laiku.
Finanšu komitejas deputāti jautājumu izskatīja komitejas sēdē 2021.gada 9.martā un nolēma,
sakarā ar tehniskās apsardzes ierīkošanu Iecavas kultūras nama ēkā, ieteikt domei amata vienībām
“Dežurants” noteikt nepilnu darba laiku.
Saskaņā ar Iecavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu,
1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu,
Iecavas novada dome balsojot, „par” - 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis,
A.Kancāns, S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs,
V.Sidorenkovs, K.Sinka, J.Siugalis,), „pret” – nav, „atturas” - nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2020.gada 29.decembra lēmumā „Par darba samaksu Iecavas kultūras nama
darbiniekiem” (prot.Nr.20, 9.p.):
1.1. svītrojot 3.punktu,
1.2. papildinot 4.punktu ar 4.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
4.9.

Dežurants

Fiziskais un
kvalificētais darbs

13

IIA

2

2

2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.aprīlī.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Iecavas kultūras nama direktors.

Priekšsēdētājs

A.Mačeks

3.125
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IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913. Tālr. 63941301, e-pasts: dome@iecava.lv

LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā

Prot.Nr.6, 5.p.

PAR IECAVAS VIDUSSKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA 2021. -2023.GADAM
APSTIPRINĀŠANU
Iecavas novada dome (turpmāk – dome) ir saņēmusi Iecavas vidusskolas (turpmāk – skola)
iesniegumu, reģ. domē ar Nr.3-16/75, kurā izteikts lūgums saskaņot skolas attīstības plānu 2021.2023.gadam.
Atbilstoši Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.–2037.gadam, Attīstības
plānošanas sistēmas likumam skola ir izstrādājusi skolas attīstības plānu 2021.-2023. gadam
(turpmāk – plāns).
Plāns ir dokuments, kurš satur skolas vispārējo raksturojumu, skolas vīziju, darbības mērķus un
uzdevumus, iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošanas gaitu, kā arī nosaka skolas attīstības prioritātes,
to īstenošanas gaitu.
Attīstības plāns saskaņots skolas 04.01.2021. pedagoģiskās padomes sēdē un apspriests
18.02.2021. Skolas padomes sēdē.
Plāna projekts izskatīts un atbalstīts domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.03.2021.
sēdē un komiteja nolēma ieteikt domei to apstiprināt.
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 1. pants paredz - nosakot attīstības plānošanas sistēmu,
sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Likums attiecas arī uz attīstības plānošanu pašvaldībās un to iestādēs, un tā mērķis ir attīstības
plānošana un principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības izstrāde nolūkā īstenot
politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt sabiedrības un teritorijas attīstību. Skolas attīstības plāns
ir vietējā līmeņa plānošanas dokuments.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Iecavas novada
dome balsojot, „par” - 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis, A.Kancāns, S.Karelis,
J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs, K.Sinka,
J.Siugalis), „pret” – nav, „atturas” - nav, nolemj:
1. Apstiprināt Iecavas vidusskolas attīstības plānu 2021. -2023.gadam.
2. Noteikt, ka par attīstības plāna īstenošanu atbildīgais ir Iecavas vidusskolas direktors.
3. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
Pielikumā: Iecavas vidusskolas attīstības plāns 2021.-2023.gadam uz 9 lp.

Priekšsēdētājs

A.Mačeks

IECAVAS NOVADA DOME

IECAVAS VIDUSSKOLA
Skolas iela 37, Iecava, Iecavas novads, LV-3913. Tālr. 63960755, 63960752,
www.iecavas-vsk.lv, e-pasts: vidusskola@iecava.lv
Iecavas novads

APSTIPRINĀTS

ar Iecavas novada domes
30.03.2021. lēmumu
(prot.Nr.6, 5.p.)

ATTĪSTĪBAS PLĀNS
2021. -2023.gadam

Iecavas vidusskolas attīstības plāns

Skolas vīzija – uzľēmīgs, atbildīgs, motivēts mācīties skolēns - savas dzīves kvalitātes
uzlabošanai un mērķtiecīgs karjeras izvēlē mainīgos apstākļos.
Skolas misija – mūsdienīga, pieejama, kvalitatīva izglītība – daudzpusīgas, harmoniskas
personības attīstībai.
Skolas mērķis – veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot procesu, kas nodrošina valsts
Pamatizglītības standartā un Vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto
mērķu sasniegšanu.

Būtiska informācija
Skola akreditēta uz 6 gadiem (ID 3774, no 20.05.2019., derīguma termiľš 19.05.2025.).
Skolā 2020./2021.mācību gadā skolēni zināšanas apgūst pēc licencētām un akreditētām
izglītības programmām:
1. Pamatizglītības programma 21011111 (Licences Nr. V-2619 un Nr.V_2946).
2. Vispārējās vidējās izglītības programma matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
īstenošanai 31013011 (Licences Nr. V-2621).
3. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmas 31014011 (Licences
Nr. V-5146).
4. Vispārējā vidējā izglītības programma 31016011 (Licences Nr.V_2943).
Skolā strādā 75 pedagogi un 22 tehniskie darbinieki.
42 pedagogi ir ieguvuši maģistra grādu, 1 pedagogs ir asociētais profesors. 39 pedagogi
absolvējuši Iecavas vidusskolu. 27 pedagogiem ir vairākas kvalifikācijas. 2020./2021.mācību
gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes ieguva 27 pedagogi: 5 pedagogiem –
3.kvalitātes pakāpe, 22 pedagogiem ir 2.kvalitātes pakāpe.
Izglītības iestādes vadību nodrošina direktore, direktores vietnieki izglītības jomā,
direktores vietniece saimnieciskajā jomā.
Izglītības iestādē darbojas atbalsta speciālistu komanda: 3 sociālie pedagogi, izglītības
psihologs, logopēds, skolas medmāsa un 2 pedagogu palīgi.
Iecavas novadā 2020./2021.mācību gadā ir darbojas 8 mācību jomas, kuras vada Iecavas
vidusskolas pedagogi. Skolā ir 9 metodiskās komisijas (MK): sākumskolas, latviešu valodas,
svešvalodu, sociālo zinību, dabaszinību, matemātikas, tehnoloģiju, sporta un mākslu MK.
2020./2021.mācību gada projekti:
 ESF projekta «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei» īstenošana;
 ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” (PuMPuRS) ;
 ESF projekts „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas
novadā”;
 Programma „Latvijas skolas soma” ;
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 Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiľas partnerības
projekts «Brücken bauen» (Veidot tiltu) (Polija, Portugāle, Vācija, Horvātija, Čehija) ;
 Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma „Droša vide skolēniem un
skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats” (Safe school);
 ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ;
 ESF projekts „Kompetenču (lietpratības) pieeja mācību saturā” (Skola2030) ;
 ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” „Programmēšanas
pamati uz robottehnikas bāzes” (3.-4.klases) un „Elektronika un programmēšana” (5.6.klase).
 Notiek izglītības projekta Start(IT) aprobācija.
 Darbojas 10 Skolēnu mācību uzľēmumi (SMU).
 Skolēni iesaistījušies Jaunsargu kustībā.
Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā 2020.gadā skola 78 lauku vidusskolu
kopvērtējumā ir starp 20 labākajām.
Pēdējos 5 gados skola nominācijā Dabas zinības ir ieguvusi 2 Mazās Pūces balvas.
Skola atbalsta talantīgo skolēnu dalību konkursos, olimpiādēs, projektos, kā arī zinātniski
pētniecisko darbu izstrādē. Iepriekšējā mācību gadā 40 skolēni piedalījušies 15 mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs. Starpnovadu 2.posma olimpiādēs ir iegūtas
astoľpadsmit 1.vietas, septiľpadsmit 2.vietas, deviľas 3.vietas un 18 Atzinības. Arī
reģionālajos konkursos iegūtas godalgotas vietas. Skolēni piedalās valsts olimpiādēs un
konkursos, kur ir iegūtas 1. un 2.vietas (informācija par 2019./2020.mācību gadu).
Katra mācību gada noslēgumā pašvaldībā tiek organizēts pasākums talantīgo skolēnu un
skolotāju godināšanai. Skolēni ar panākumiem piedalās Bauskas, Rundāles, Vecumnieku un
Iecavas novadu rīkotajā konkursā „Gada skolēns”. 2019.gadā viena skolniece ieguva galveno
titulu „Gada skolēns 2019”, bet divas skolnieces – pateicību par piedalīšanos.
Skolēni paplašina savu redzesloku, attīsta radošo potenciālu un izkopj saskarsmes prasmes
25 interešu izglītības pulciľos un kolektīvos. Skolā darbojas šādi pulciľi: Teātra sports, Teātris,
Skolas muzejs, Vides draugi, Florbols, Basketbols, Vieglatlētika, Badmintons, Floristika,
Robotika, Lasītprasmes veicināšanas pulciľš, Sociālo prasmju pulciľš, Vides ķīmija,
Matemātika jautri un nopietni, Mazo prātnieku un domātāju matemātikas pulciľš „Cipariľš”,
Skolēnu mācību uzľēmumi, Skolēnu mācību uzľēmumi „Mazais bizness”, Debašu klubs
(Debašu klubs un Publiskā runa), Vizuāli plastiskās mākslas pulciľš, Tautas deju pulciľi (10),
Jaunais ceļu satiksmes dalībnieks, „Dabas detektīvi”, Netradicionālā matemātika, 2 kori un
Galda teniss.
Dejotāji un kora dziedātāji tradicionāli piedalījušies visos Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkos.
Sadarbībā ar Biznesa izglītības biedrību „Junior Achievement Latvija” skolēniem dota
iespēja iesaistīties ekonomiskās izglītības mācību programmas īstenošanā, nodrošinot SMU
darbību. Skolā darbojas 10 skolēnu mācību uzľēmumi. SMU piedalās JAL organizētajos
reģionālajos un valsts pasākumos „Cits Bazārs”, iegūstot nominācijas: „Labākais stends”,
„Inovatīva biznesa ideja”, „Sociāli atbildīgs SMU”, „Uz zināšanām balstīts uzľēmums”, kā arī
simpātiju balvas.
Aktīvi darbojas Debašu un publiskās runas pulciľš (2019./2020.m.g.):
Starpnovadu Publiskās runas konkurss (angļu valodā) – 1.vieta (6), 2.vieta (5), 3.vieta (2) un
Atzinība (6); Reģionālajā publiskās runas konkursā iegūta 2.vieta.
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Latvijas starpreģionālais debašu turnīrs (latviešu valodā - 1. un 2.vieta); Rīgas un Zemgales
reģionu apvienotais debašu turnīrs (angļu valodā- 2. un 3.vieta); Nacionālais debašu turnīrs
(angļu valodā -1. un 3.vieta); Starptautiskais debašu turnīrs (latviešu valodā - 1.un 2.vieta,
angļu valodā - 1., 2. un 3.vieta); Starptautiskais debašu turnīrs Baltkrievijā (angļu valodā 3.vieta).
2018., 2019. un 2020.gadā mācību uzľēmumi ieguvuši Iecavas novada uzľēmēju balvu Gada skolēnu mācību uzľēmums.
Tiek realizēta zinātniski pētniecisko darbu prasmju apgūšana. Skolēni piedalās Zemgales
reģiona konferencēs, iegūstot I, II un III pakāpes diplomus. Pētnieciskos darbus skolēni ir
aizstāvējuši arī Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs.
Notiek sadarbība ar Rīgas Stradiľa universitāti (RSU), Rīgas Tehnisko universitātes (RTU)
Materiālzinātnes un ķīmijas tehnoloģijas fakultāti (MĶTF), Latvijas Lauksaimniecības
universitāti (LLU), Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultāti, Sociālo zinātľu un
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentiem un mācību spēkiem. Skola ir
studentu prakšu vieta. Latvijas Universitāte (LU) un Izglītības pētniecības institūts ir izteikuši
pateicības par dalību OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmu pamatpētījumos.
Skola ir saľēmusi www.uzdevumi.lv Atzinības rakstus par aktīvu izglītības portāla
Uzdevumi.lv izmantošanu un mācību procesa modernizēšanu.
No „JAL līderis” saľemta pateicība par atbalstu Junior Achievement Latvija Līderu
programmas 2019 īstenošanā. 2019.gada oktobrī JA Europe pasākumā The Entrepreneurial
School awards (Somija) skola saľēmusi Uzľēmējdarbības skolas balvu.
Tiek organizēti SIA „Latvijas koncerti” koncertlekciju ciklu „Mūzika Tev” apmeklējumi
un programmas „Latvijas Skolas soma” piedāvāto pasākumu apmeklējumi.
Sporta stundas un treniľi notiek mūsdienīgā stadionā. Skolēni piedalās arī Latvijas skolēnu
spartakiādēs, izcīnot godalgotas vietas.
Mācību un audzināšanas darbā tiek izmantota muzeja interaktīvā planšete un citi tematiskie
materiāli. 2019./2020.mācību gadā organizēta 81 mācību ekskursija.
Mūsdienu tehnoloģijas mācību stundās izmanto 90% skolotāju. Vēroto mācību stundu
kvalitāte liecina, ka pedagogi jēgpilni izmanto IKT. Arī attālinātais mācību process liecina, ka
izmantotās platformas (digitālo mācību līdzekļu pieejamība: letonika.lv, uzdevumi.lv, soma.lv,
dzm.lu.lv, fizmix.lv, Start(IT); mācības nodrošinātas ar e-klases starpniecību, uzdevumi.lv,
kimijasskolotajs.lv) nodrošināja sekmīgu 2019./2020.mācību gada noslēgumu.
Saskaľā ar pilnveidotā satura ieviešanu, skolotāji un skolēni aktīvi izmanto VISC, soma.lv,
māconis, uzdevumi.lv, letonika.lv, LU SIIC skolas.lu.lv, tiešsaistes, pārbaudes darbus, dažādu
uzdevumu sagataves, interaktīvās darba lapas un skolvadības sistēmu e-klase.
Materiāltehniskais nodrošinājums ir pietiekams mācību un audzināšanas darba
nodrošināšanai.
Ľemot vērā tehniskā aprīkojuma pieejamību, panākts, ka mācību kabineti un citas skolotāju
darba telpas (skolotāju istaba, ,uzejs, bibliotēka) aprīkotas ar datoriem, interneta pieslēgumu,
interaktīvajām tāfelēm, eksāmeniem noderīgiem rīkiem, kurus skolotāji un skolēni var izmantot
arī attālinātajā darbā.
Realizējot vidusskolas ēdināšanas korpusa paplašināšanas un aktu zāles jaunbūves projektu,
tiks uzlabota izglītības iestādes darba organizācija.
Galveno uzdevumu izpilde:
 realizētas visas akreditētās izglītības programmas. Izpildītas akreditācijas komisijas
rekomendācijas;
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 sekmēta skolēnu sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošana pret sevi, ģimeni,
sabiedrību, vidi un valsti (izglītojošas lekcijas, projekti valsts un starpvalstu līmenī,
darbošanās Skolēnu domē, Jauniešu padomē, skolas avīzes „Skolas Diena” izdošanā);
 nodrošināta sadarbība ar skolēnu vecākiem (izglītojošas lekcijas, konference, kopsapulce,
individuālais darbs, IKT, vecāku dienas);
 racionāli izmantoti finanšu, materiālie, personāla un informācijas resursi (sadarbība ar
pašvaldību, inventarizācija, audits, iekšējā kontrole);
 ir ieinteresēta, rezultatīva sadarbība ar pašvaldības institūcijām - sociālo dienestu,
pašvaldības izglītības iestādēm, pirmskolas izglītības iestādēm, bāriľtiesu, pašvaldības
speciālistiem, Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļu.
Detalizētu skolas darba analīzi var skatīt skolas Pašnovērtējuma ziņojumā,
Akreditācijas komisijas ziņojumā un Vadības ziņojumos.

Audzināšanas darba prioritātes
Prioritāte
Droša, fiziski aktīva un veselīga
dzīvesveida
popularizēšana
un
vērtībās balstītu tikumu izkopšana.
Kultūrvēsturiskā
mantojuma
izzināšana un interešu izglītības
pulciľu daudzveidības saglabāšana.
Gatavošanās XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Karjeras izglītības atbalsta pasākumu
mērķtiecīga
plānošana
un
organizēšana (projekts).
Skolas
tēla
veidošana
un
popularizēšana sabiedrībā (skolas
145.jubileja)

2020./2021.

2021./2022.

2022./2023.

X

X

X

X

X
X

X

X
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Iecavas vidusskolas attīstības prioritātes 2021.-2023.gadam
Komponents/
sastāvdaļa

2020./ 2021.

2021./ 2022.

2022./ 2023.
Izvērtēt skolēnu mācīšanās kompetences, stratēģiju
pielietojumu mācību procesā.

Atbilstība
mērķiem

Aktualizēt skolēnu mācību darba diferenciācijas,
personalizācijas un individualizācijas
nepieciešamību mācību stundā, piesaistot atbalsta
personāla resursus (akreditācijas komisijas
rekomendācija).
Veikt izmaiľas mācību stundu paraugplānā
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Saglabāt daudzveidīgu interešu izglītības
programmu piedāvājumu daudzpusīgas
personības veidošanai.

Kvalitatīvas
mācības

Nodrošināt drošu vidi un psiholoģisko labklājību
skolēniem, skolotājiem un tehniskajiem
darbiniekiem.

Iekļaujoša vide
Turpināt labiekārtot skolas apkārtni
(teritorijas iežogojums, novērošanas
kameras).
Pilnveidot skolas darba plānošanas sistēmu
pēc ēdamzāles ēdināšanas korpusa
paplašināšanas un aktu zāles uzcelšanas.

Laba pārvaldība

Aktualizēt skolas pašvērtēšanas procesu un
attīstības plānošanu.
Gatavoties skolas 145. jubilejai, ieaudzinot
piederības sajūtu skolas kopienai.
Izvērtēt pandēmijas sniegtās mācības
skolēniem un skolotājiem un visai
izglītības sistēmai, lai meklētu optimālu
risinājumu tehnoloģiju pielietojumam
mācību procesā (pēc COVID-19).
Iecavas vidusskolas attīstības plāns
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Iecavas vidusskolas attīstības prioritātes un uzdevumi 2021.-2023.gadam pa jomām
Izmantotie saīsinājumi: D – direktore; DV – direktores vietnieki

Nr.

1.

Komponents
(sastāvdaļa)
Nepieciešamās
pārmaiņas

ATBILSTĪBA
MĒRĶIEM

Nepieciešamās
pārmaiņas

2.

Laiks
Prioritātes, uzdevumi
Pārrau 2020./ 2021./
2022./
dzība 2021.
2022.
2023.
Nodrošināt skolotāju, skolēnu, vecāku informētību par pārmaiņām un
jaunākajām atziņām izglītības jomā
Strādāt skolas vīzijas iedzīvināšanā: uzľēmīgs,
D
X
X
X
atbildīgs, motivēts skolēns.
Pilnveidot skolēnu mācīšanās kompetences,
stratēģiju pielietojumu mācību procesā.
DV
X
X
X
Mācīt skolēniem objektīva pašvērtējuma
veidošanu uzstādīto karjeras mērķu un uzdevumu
sasniegšanai (karjeras izglītības plāns).
DV
X
X
X
Aktualizēt sadarbību ar absolventiem.
Pilnveidot skolēnu un skolotāju darba
novērtēšanas kritērijus un to analīzes kārtību
DV
X
X
X
(TALIS,NEVIS, Edurio – zināšanu un prasmju
diagnostika).
Pēc akreditācijā veiktās Edurio aptaujās gūtajiem
rezultātiem veikt uzlabojumus norādītajās jomās.
D
X
Sekmēt skolēnu sociāli atbildīgas attieksmes
veidošanu pret sevi, ģimeni un sabiedrību.
D
X
X
X
Aktualizēt skolēnu mācību darba diferenciācijas,
personalizācijas un individualizācijas
nepieciešamību mācību stundās, piesaistot
atbalsta personāla resursus (akreditācijas
DV
X
X
komisijas rekomendācija).
Pielāgot /izstrādāt katrā mācību priekšmetā programmu atbilstoši kompetenču
pieejā balstīta mācību satura apguvei.

Izveidot skolai optimālāko vidējās izglītības
modeli, ievērojot skolēnu vēlmes un skolas
resursus.
Pilnveidot izglītības programmas, iekļaujot
kompetencēs balstītu izglītības saturu:
 uzsākt ieviest jauno kompetencēs balstīto
mācību saturu 1., 4., 7., 10.klasēm;
 uzsākt ieviest jauno kompetencēs balstīto
mācību saturu 2., 5., 8., 11.klasēm;
 uzsākt ieviest jauno kompetencēs balstīto
mācību saturu 3., 6., 9., 12.klasēm.
KVALITATĪVAS
Veikt izmaiľas mācību stundu paraugplānā
MĀCĪBAS
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Sniegt metodisko atbalstu skolotājiem jaunā
vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības
standarta realizēšanā.
Izglītot skolēnus pašvadītam mācīšanās procesam
(spēja sevi motivēt, vadīt emocijas, plānot,
analizēt, novērtēt rezultātus) un sekmēt
individuālo spēju attīstību.
Iecavas vidusskolas attīstības plāns
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DV
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X
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DV

X

X

X

DV
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X
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Aktualizēt formatīvo vērtēšanu kā mācību
procesa būtisku sastāvdaļu.
Veicināt skolotāju sadarbības iespējas,
savstarpējās mācību stundu vērošanas,
sadarbības grupu darbu, pieredzes apmaiľu
(PISA pētījums).
Pilnveidot skolotāju prasmes tehnoloģiju
izmantošanā mācību procesā.
Veidot starpdisciplināras stundas un pārbaudes
darbus, sadarbojoties vairāku mācību priekšmetu
skolotājiem turpmāko stratēģiju izstrādē, tādejādi
radot skolēniem dziļāku izpratni.
Pilnveidot / veidot no jauna metodiskos, mācību
un diagnostikas materiālus.
Turpināt vides un veselību veicinošu
tēmu/pasākumu integrāciju dažādu mācību
priekšmetu saturā.
Realizēt projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”.
Popularizēt uzľēmējdarbību, sadarbojoties ar
Junior Achievement Latvija.
Izglītot skolēnus, kā rīkoties dažādās ar
vardarbību saistītās situācijās skolā un ārpus tās.
Aktualizēt atbalsta speciālistu darbu; apzināt
riska zonas un veikt preventīvos pasākumus
(PISA pētījums – atbalsta personāls).
Pilnveidot skolēnu uzvedības kultūras un
saskarsmes prasmes Vērtībizglītībā
(Audzināšanas programma).
Realizēt projektu „Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”.
Saglabāt daudzveidīgu interešu izglītības
programmu piedāvājumu daudzpusīgas
personības veidošanai.
Realizēt projektu „Latvijas skolas soma”.
Atbalstīt kolektīvus Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku sagatavošanā.
Nostiprināt skolēnos pozitīvu attieksmi pret
dzīves pamatvērtībām, pilsonisko līdzdalību un
atbildību.
Izsvērt vērtēšanas apjoma lietderību un
vērtēšanas kārtības ievērošanu (akreditācijas
komisijas rekomendācija).
Nepieciešamās
pārmaiņas

DV

X

DV

X

DV

X

DV

X

X

X

X

X

DV

X

X

X

DV

X

X

X

DV
DV

X
X

X

X

D un
DV

X

X

X

DV

X

X

X

DV

X

X

X

D un
DV
DV

X

X

DV

X

X

DV

DV

X

X

X

Nodrošināt skolēna izaugsmes dinamiku neatkarīgi no ģimenes sociālā stāvokļa,
dzīvesveida, etniskās piederības (TIMS pētījums)
Veidot pozitīvu sadarbības vidi skolā un ārpus
tās aktivizējot sadarbību ar skolēnu vecākiem.
D
X
X
X
Nodrošināt drošu vidi un psiholoģisko labklājību
skolēniem, skolotājiem un tehniskajiem
D
X
X
X
darbiniekiem.
Uzlabot skolas estētisko vidi (kabinetu
kosmētiskie remonti, skolas ārsienu remonts).
DV
X
X
X
Iecavas vidusskolas attīstības plāns
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IEKĻAUJOŠA
VIDE
3.
Nepieciešamās
pārmaiņas

4.

LABA
PĀRVALDĪBA

Turpināt labiekārtot skolas apkārtni (teritorijas
iežogojums, novērošanas kameras).
DV
X
X
Iesaistīties Interreg V-A Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmā „Droša vide
skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības
D
X
X
pamats” .
Realizēt projektu „BTA Velozinis”.
DV
X
Veikt nepieciešamās izmaiņas saistībā ar izmaiņām skolas Nolikumā vai izglītības
sistēmā
Izvērtēt administrācijas darba efektivitāti , t.sk.
mācību stundu vērošanu, mācīšanas un
D
X
X
X
mācīšanās kvalitātes vērtēšanu.
Vienotas pieejas mācību darbā nodrošināšanai,
organizēt seminārus, kursus, konferences un
D
X
X
X
darba vizītes
Pilnveidot skolas darba plānošanas sistēmu pēc
D
X
ēdamzāles ēdināšanas korpusa paplašināšanas un
aktu zāles uzcelšanas.
Aktualizēt skolas pašvērtēšanas procesu un
D
X
X
X
attīstības plānošanu.
Gatavoties skolas 145. jubilejai, ieaudzinot
D
X
X
piederības sajūtu skolas kopienai.
Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla
D
X
X
X
resursus.
Turpināt ieinteresētu, rezultatīvu sadarbību ar
pašvaldības institūcijām, sadarbības partneriem
augstskolās, valsts vidusskolās un ārzemēs.
D
X
X
X
Turpināt skolotāju darba izvērtējumu OECD
TALIS (kvalifikācija, slodze, profesionālā
D
X
X
X
pilnveide).
Izvērtēt pandēmijas sniegtās mācības skolēniem
un skolotājiem un visai izglītības sistēmai, lai
meklētu optimālu risinājumu tehnoloģiju
D
X
X
pielietojumam mācību procesā (pēc COVID-19).

Attīstības plāns saskaľots 04.01.2021. pedagoģiskās padomes sēdē un apspriests 18.02.2021. Skolas padomes
sēdē.
Iecavas vidusskolas direktore

*paraksts

Agra Zaķe

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

Iecavas vidusskolas attīstības plāns
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Latvijas Republika

IECAVAS NOVADS

IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913. Tālr. 63941301, e-pasts: dome@iecava.lv

LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU
APSTIPRINĀŠANU

Prot.Nr.6, 6.p.
NR.4

“PAR

SOCIĀLAJIEM

PABALSTIEM”

2016. gada 8. martā Iecavas novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.4 “Par pabalstu
piešķiršanu sociālajai palīdzībai” (prot.Nr.4, 17.p.). Kopš 2016. gada minētie saistošie noteikumi
nav grozīti, taču normatīvie akti, kas regulē sociālo jomu, tai skaitā, arī normatīvie akti, uz kā
pamata izdoti saistošie noteikumi, ir grozīti vai pieņemti jaunā redakcijā.
2021. gada februāra Veselības un sociālo jautājumu komitejā Iecavas novada pašvaldības
iestāde “Iecavas novada Sociālais dienests” vadītāja informēja deputātus par nepieciešamajām
izmaiņām saistošajos noteikumos. Ņemot vērā to, ka spēkā esošajos noteikumos ir nepieciešams
veikt ievērojamu apjomu izmaiņas (grozījumus), komiteja lēma atbalstīt vadītājas ierosinājumu
izstrādāt saistošos noteikumus jaunā redakcijā.
Saistošo noteikumu jaunā redakcija izdota saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 17.12.2020.
noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu” 13. punktu.
Saistošie noteikumu jaunā redakcija nosaka Iecavas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstu veidus, apmērus un saņemšanas kārtību, kā arī to personu loku, kurām ir tiesības saņemt
šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
Saistošo noteikumu jaunā redakcija (projekts) skatīts: Veselības un sociālo jautājumu komitejā
(16.02.2021.), Izglītības, kultūras un sporta komitejā (02.03.2021.), Attīstības komitejā
(03.03.2021.) un Finanšu komitejā (09.03.2021.), kurās nolemts virzīt saistošo noteikumu jauno
redakciju uz domes sēdi – izvērtēšanai un apstiprināšanai.
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā
palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana
ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, kārtību, kādā
saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. panta pirmā daļa nosaka, ka
pašvaldībai ir tiesības domes saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā maksāt dzīvokļa
pabalstu personām, kas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā lieto dzīvojamo
telpu, kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai. Pašvaldības dome saistošajos
noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu.

Savukārt, Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 13. punkts nosaka, ka
pašvaldības Sociālais dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu
saņemšanas un 3. punktā minētās deklarācijas sagatavošanas izvērtē mājsaimniecības materiālos
resursus, aprēķina pamata sociālās palīdzības pabalstus (garantētā minimālā ienākuma pabalstu un
mājokļa pabalstu) un pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai par atteikumu
piešķirt sociālo palīdzību, ja nav ievērotas šo noteikumu vai atbilstošo pašvaldības saistošo
noteikumu prasības, kā arī nosaka mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas
mājsaimniecības statusam. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests informē iesniedzēju.
Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos
noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Iecavas novada dome balsojot,
“par” – 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis, A.Kancāns, S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja,
J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs, K.Sinka, J.Siugalis),, “pret” – nav,
“atturas” – nav, nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 “Par sociālajiem pabalstiem”.
2. Uzdot Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajai nodaļai saistošos
noteikumus “Par sociālajiem pabalstiem” un to paskaidrojuma rakstu triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti
iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu “Par sociālajiem pabalstiem” tiesiskumu
vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, pašvaldība publicē
pieņemtos saistošos noteikumus informatīvajā izdevumā “Iecavas Ziņas” un
pašvaldības tīmekļvietnē www.iecava.lv.
4. Saistošie noteikumi “Par sociālajiem pabalstiem” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas likuma “Par pašvaldībām” 45. panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā.
5. Ar saistošo noteikumu “Par sociālajiem pabalstiem” spēkā stāšanos brīdi atzīt par
spēku zaudējušiem Iecavas novada domes 2016. gada 08. marta saistošos noteikumus
Nr.4 „Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai” (prot.Nr.4, 17.p.).
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.4 “Par sociālajiem pabalstiem” un to paskaidrojuma raksts kopā
uz 5 lappusēm.
Priekšsēdētājs

A.Mačeks

Latvijas Republika

Iecavas novads

IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, Latvija, LV-3913. Tālr. 63941301, dome@iecava.lv

Iecavas novadā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2021.gada 30.marta
Nr.4
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada domes
30.03.2021. sēdes lēmumu
(prot. Nr.___, ___.p.)

„PAR SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809
“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un
sociālās palīdzības saņemšanu” 13. punktu
I.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.
Saistošie noteikumi nosaka Iecavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālās
palīdzības pabalstu veidus, apmērus un saņemšanas kārtību, kā arī to personu loku, kurām ir
tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
2.

Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1.
izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai
faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts sociālās palīdzības prasītāja vārds, uzvārds, personas
kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs, un kuri izsniegti ne agrāk kā pirms trīs
mēnešiem;
2.2.
līdzdarbības pienākums – personas problēmu risināšanas prasmju attīstīšana, lai
uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā.

3.
Tiesības saņemt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus ir klientam, kuram ir piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kura deklarētā dzīvesvieta (arī faktiskā)
ir Iecavas novada administratīvā teritorija (turpmāk – pabalsta pieprasītājs).
4.

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi:
4.1.
pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeľa nodrošināšanai;
4.2.
dzīvokļa pabalsts;
4.3.
pabalsts bērnu uzturam pirmsskolas izglītības iestādēs un pilna laika dienas
vispārizglītojošās skolās;
4.4.
pabalsts medicīnas pakalpojumiem;
4.5.
pabalsts uzturam natūrā.

II.

PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS, SAĽEMŠANAS UN PĀRTRAUKŠANAS
KĀRTĪBA

5.
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus piešķir Iecavas novada pašvaldības iestāde
“Iecavas novada Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests).
6.
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai pabalsta pieprasītājs Sociālajam
dienestam iesniedz iesniegumu, norādot vēlamā pabalsta veidu, kā arī normatīvajos aktos par
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu paredzētos dokumentus. Nepieciešamības
gadījumā lēmuma pieņemšanai Sociālais dienests var pieprasīt iesniegt papildus citus
dokumentus.
7.
Sociālais darbinieks nepieciešamības gadījumā nosaka līdzdarbības pienākumu veikšanu
ar katru pilngadīgo pabalsta saņēmēju. Atbilstoši līdzdarbības pienākumiem, ne retāk kā ik pēc
trīs mēnešiem sociālais darbinieks sadarbībā ar mājsaimniecībā dzīvojošām personām novērtē
mājsaimniecības sociālās situācijas izmaiņas.
8.
Sociālā dienesta speciālisti, veicot klienta sniegto datu apstrādi pašvaldības sociālās
palīdzības administrēšanas elektroniskajā sistēmā, pārbauda klienta sniegtās ziņas.
9.
Klientam pirmo reizi vēršoties pēc palīdzības Sociālajā dienestā, dienesta speciālists
nepieciešamības gadījumā novērtē dzīves apstākļus un aizpilda veidlapu par klienta apsekošanu
dzīvesvietā, kuru paraksta abas puses. Turpmāk apsekošana dzīvesvietā tiek veikta atbilstoši
nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi divos gados. Klienta apsekošana dzīvesvietā var notikt,
Sociālā dienesta speciālistam vienojoties ar klientu vai ar kādu no viņa pilngadīgajiem
mājsaimniecības locekļiem par apsekošanas datumu un laiku, kā arī bez iepriekšējas
saskaņošanas ar klientu. Ja klients atsakās no apsekošanas dzīvesvietā, Sociālais dienests ir
tiesīgs atteikt pabalstu.
10.

Piešķirto pabalstu izmaksu pārskata un pārtrauc izmaksu, ja:
10.1. klients neveic līdzdarbības pienākumus;
10.2. klients sniedzis nepatiesas ziņas;
10.3. klientam konstatēts alkohola vai narkotisko vielu reibuma stāvoklis;
10.4. klients atkārtoti neattaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradies Sociālajā dienestā
noteiktajā laikā;
10.5. par ģimeni/personu ir bāriņtiesas lēmums par bērnu aprūpes pārtraukšanu.

11.
Sociālais dienests mēneša laikā pēc saistošo noteikumu 6. punktā minēto dokumentu
saņemšanas pieņem lēmumu par pašvaldības sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai par
atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu.
12.
Sociālo palīdzību vai sociālo pakalpojumu klients saņem piecu darba dienu laikā pēc
Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas.
13.
Pabalsta piešķiršana var tikt atkārtoti izvērtēta, ja Sociālā dienesta speciālists konstatē, ka
klienta materiālais stāvoklis ir uzlabojies.

III.

PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMU LĪMEĽA
NODROŠINĀŠANAI

14.
Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI pabalsts)
atbilstoši normatīvo aktu prasībām piešķir pabalsta pieprasītājam, kuram ir noteikta atbilstība
trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kuram ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta noteikto
garantēto minimālā ienākumu līmeni un kurš ir gatavs līdzdarboties savas sociālās situācijas
uzlabošanā.
15.
GMI pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā kārtējā mēnesī, ja pabalsta pieprasītājs ir
izteicis gatavību iesaistīties savas situācijas uzlabošanā.
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IV.

DZĪVOKĻA PABALSTS

16.

Pabalstu piešķir:
16.1. trūcīgai mājsaimniecībai;
16.2. maznodrošinātai mājsaimniecībai, kuras ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz par pabalsta pieprasītāju – pirmo personu – 327.00 EUR un 229.00 EUR par
katru nākamo mājsaimniecības locekli.

17.

Pabalsta apmērs ir 22.00 EUR mēnesī.

18.

Dzīvokļa pabalstu piešķir no tā mēneša, kurā pabalsts pieprasīts.

19.
Piešķirto pabalsta summu pārskaita klienta pakalpojuma sniedzējam vai izmaksā skaidrā
naudā, vai pārskaita sociālās palīdzības prasītāja kontā.
20.
Mājsaimniecībai, kas lieto vienu dzīvokli (namīpašumu), tiek piešķirts viens pabalsts.
Kopīpašuma gadījumos pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām
daļām.

V.

PABALSTS BĒRNU UZTURAM

21.
Pabalstu piešķir trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības bērniem, kuri nav valsts
apgādībā un kuri mācās pirmsskolas, vispārizglītojošās pilna laika profesionālajās vidējās
izglītības iestādēs un arodskolās.
22.

Pabalstu bērnu uzturam pārskaita uz izglītības iestādes kontu.
VI.

PABALSTS MEDICĪNAS PAKALPOJUMIEM

23.
Pabalstu, iesniedzot izdevumus apliecinošu dokumentu, medicīnas pakalpojumiem
piešķir:
23.1. personai ar funkcionēšanas ierobežojumiem/ ar invaliditāti;
23.2. pensionāram;
23.3. trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības bērnam.
24.

Pabalsta apjoms ir:
24.1. zobu protezēšanas un zobārstniecības pakalpojumiem vienu reizi piecos gados,
bet ne vairāk kā 145.00 EUR;
24.2. briļļu iegādei vienu reizi divos gados, bet ne vairāk kā 60.00 EUR;
24.3. ārstēšanās izdevumiem (izņemot medikamentu iegādei) slimnīcā vai dienas
stacionārā - 80% apmērā, nepārsniedzot 155.00 EUR gadā;
24.4. dzirdes aparāta iegādei pabalsts ir 50 % apmērā no līdzdalības maksājuma;
VII.

PABALSTS UZTURAM NATŪRĀ

25.
Pabalsts uzturam ir paredzēts personas/ģimenes (mājsaimniecības) pamatvajadzību
nodrošināšanai un ietver pabalstu zupas virtuves izmantošanai. Tas ir pabalsts natūrā un tiek
piešķirts uzskaites talonu veidā, pamatojoties uz personas individuālo vajadzību un resursu
izvērtēšanu.
26.

Tiesības saņemt pabalstu uzturam ir:
26.1. trūcīgai mājsaimniecībai;
26.2. mājsaimniecībai, kura nonākusi krīzes situācijā;
26.3. vientuļai maznodrošinātai pensijas vecuma personai; personai bez noteiktas
dzīvesvietas, kura nespēj nodrošināt pamatvajadzības (neiesniedzot iztikas līdzekļu
deklarāciju un pēc sociālā darbinieka izvērtējuma).

27.

Uzskaites talonus izsniedz Sociālā dienesta speciālists.

28.

Izsniegto talonu uzskaiti katru mēnesi veic Sociālā dienesta speciālists.
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29.
Izlietotos līdzekļus par sniegto pakalpojumu pārskaita pakalpojuma sniedzējam saskaņā
ar Sociālā dienesta un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noslēgto līgumu.
VIII.

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

30.
Pabalsta atteikuma gadījumā Sociālais dienests lēmumu klientam paziņo rakstveidā,
lēmumā norādot atteikuma iemeslu, apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
31.
Atzīt par spēku zaudējušiem Iecavas novada domes 2016. gada 08. marta saistošos
noteikumus Nr.4 „Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai” (prot.Nr.4, 17.p.).

A.Mačeks

Priekšsēdētājs

4

pielikums
2021. gada 30. marta saistošiem noteikumiem Nr.4
“PAR SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.
Projekta
nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānotā
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānotā
projekta ietekmi uz
uzľēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu” 13. punktu.
2.1. Saistošie noteikumi nosaka Iecavas novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmērus un saņemšanas
kārtību, kā arī to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos
noteikumos paredzētos pabalstus.
2.2.
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi: pabalsts
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai; dzīvokļa
pabalsts; pabalsts bērnu uzturam pirmsskolas izglītības iestādēs
un pilna laika dienas vispārizglītojošās skolās; pabalsts
medicīnas pakalpojumiem un pabalsts uzturam natūrā.
2.3. Tiesības saņemt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus
ir klientam, kuram ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas
mājsaimniecības statuss un kura deklarētā dzīvesvieta (arī
faktiskā) ir Iecavas novada administratīvā teritorija.
Saistošajos noteikumos paredzētie pabalsti tiks izmaksāti
atbilstoši pašvaldības budžetā ieplānotajiem finanšu līdzekļiem.
Saistošie noteikumi neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Iecavas novada pašvaldība.
Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

A.Mačeks
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Latvijas Republika

IECAVAS NOVADS

IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913. Tālr. 63941301, e-pasts: dome@iecava.lv

LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā

Prot.Nr.6, 7.p.

PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.5 “PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS Nr.20 “PAR SVĒTKU PABALSTU POLITISKI REPRESĒTAJĀM
PERSONĀM UN NACIONĀLĀS PRETOŠANĀS KUSTĪBAS DALĪBNIEKIEM””
APSTIPRINĀŠANU
2016. gada 13. decembrī Iecavas novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.20 “Par
svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”
(prot.Nr.14, 25.p.), kas ar 2017. gada 16. novembra domes lēmumu (prot.Nr.17, 6.p.) tika grozīti.
2021. gada 18. februārī pašvaldībā saņemts deputāta J. Krieva iesniegums (reģistrēts ar Nr.316/51) ar lūgumu izskatīt iespēju palielināt pabalsta apmēru (par 30 EUR) politiski represētajām
personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, veicot izmaiņas saistošajos noteikumos
Nr.20 “Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem”.
Deputāta J. Krieva iesniegums un saistošo noteikumu “Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr.20 “Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem” projekts skatīts gan Izglītības, kultūras un sporta komitejā (02.03.2021.), gan Finanšu
komitejā (09.03.2021.), kurās tika nolemts atbalstīt deputāta J. Krieva priekšlikumu un virzīt
jautājuma izskatīšanu uz domes sēdi – izvērtēšanai un apstiprināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Iecavas novada dome balsojot,
“par” – 14 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis, A.Kancāns, S.Karelis, S.Lineja,
J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs, K.Sinka, J.Siugalis), “pret” – nav ,
“atturas” – nav, J.Krievs balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.20
“Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem”” (turpmāk – saistošie noteikumi).
2. Uzdot Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajai nodaļai saistošos
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti
iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā
noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, pašvaldība publicē pieņemtos saistošos
noteikumus informatīvajā izdevumā “Iecavas Ziņas” un pašvaldības tīmekļvietnē
www.iecava.lv.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas likuma “Par
pašvaldībām” 45. panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.5 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.20 “Par svētku
pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem”” un to paskaidrojuma raksts kopā uz 2 lappusēm.
Priekšsēdētājs

A.Mačeks

Latvijas Republika
Iecavas novads

IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, Latvija, LV-3913. Tālr. 63941301, dome@iecava.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā
Nr.5
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada domes
30.03.2021. sēdes lēmumu
(prot.Nr.6, 7.p.)
“Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.20
“Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu
Iecavas novada dome nolemj izdarīt 13.12.2016. saistošajos noteikumus Nr.20 “Par svētku pabalstu
politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” (prot.Nr.14,
25.p.), šādus grozījumus:
1. Noteikumu 4.punktā skaitli “70”aizstāt ar skaitli “100”.
Priekšsēdētājs

A.Mačeks

pielikums
2021. gada 30. marta saistošiem noteikumiem Nr.5
“Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.20
“Par svētku pabalstu politiski represētajām personām
un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānotā
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānotā
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
1.1.
2021. gada 18. februārī pašvaldībā saņemts deputāta
J.Krieva iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-16/51) ar lūgumu izskatīt
iespēju palielināt pabalsta apmēru (par 30 EUR) politiski
represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem, veicot izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.20 “Par
svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem”.
1.2.
Izskatot deputāta J. Krieva priekšlikumu, tika apzināta citu
pašvaldību pieredze un prakse šajā jautājumā (jomā). Cita
pašvaldību pieredze rāda, ka pabalstu apmērs ir lielāks (aptuveni
100 EUR), nekā Iecavas novada pašvaldībā, līdz ar to pašvaldība
vēlas rast iespēju palielināt pabalstu.
Nav attiecināms.
Aptuvenais pabalstu saņēmēju skaits pašvaldībā ir 50 personas.
Stājoties spēkā saistošo noteikumu izmaiņām, papildus
pašvaldības budžetā nepieciešams paredzēt 1 500 EUR.
Nav attiecināms.

Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Iecavas novada pašvaldība.
Nav attiecināms.

A.Mačeks

Latvijas Republika

IECAVAS NOVADS

IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, Latvija, LV-3913. Tālr. 63941301, dome@iecava.lv

LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā

Prot.Nr.6, 8.p.

PAR IECAVAS NOVAD DOMES 2021.GADA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.6 „PAR
GROZĪJUMIEM
IECAVAS
NOVADA
DOMES
2021.GADA
SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS Nr.2 “PAR IECAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2021.
GADAM”” APSTIPRINĀŠANU
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo
daļu, un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Iecavas novada dome balsojot, „par” - 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis,
A.Kancāns, S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs,
V.Sidorenkovs, K.Sinka, J.Siugalis), „pret” – nav, „atturas” - nav, nolemj:
1. Apstiprināt Iecavas novada domes 2021.gada saistošos noteikumus Nr.6 „Par
grozījumiem Iecavas novada domes 2021.gada saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Iecavas
novada pašvaldības budžetu 2021.gadam””.
2. Iecavas novada domes 2021.gada saistošos noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem Iecavas
novada domes 2021.gada saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Iecavas novada pašvaldības
budžetu 2021.gadam”” triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikumā: Iecavas novada domes 2021.gada saistošie noteikumi Nr.6 „Par grozījumiem Iecavas
novada domes 2021.gada saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Iecavas novada pašvaldības
budžetu 2021.gadam”” ar pielikumiem uz 12 lp. un paskaidrojuma raksts par Iecavas
novada domes 2021.gada saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par grozījumiem Iecavas novada
domes 2021.gada saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Iecavas novada pašvaldības budžetu
2021.gadam”” uz 2 lp.

Priekšsēdētājs

A.Mačeks

1.pielikums
Iecavas novada domes
2021.gada 30.marta
Saistošajiem noteikumiem Nr.6

Iecavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021.gadā
Klasifikācijas
kods
A

Rādītāju nosaukums

Gada plāns
1

B
KOPĀ IEŅĒMUMI

I.

1.0
Nodokļu ieņēmumi
1.0.0.0.
Ienākuma nodokļi
1.1
1.1.0.0.
1.4
4.0.0.0.
4.1.0.0.
1.8
5.4.0.0.
5.4.1.0.
1.9
5.5.0.0.
5.5.3.0.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes nodokļa
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Īpašuma nodokļi
Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis

11 197 756

98 570

11 296 326

5 796 808
5 111 788

0
0

5 796 808
5 111 788

5 111 788
5 111 788

0

5 111 788
5 111 788

648 770
648 770

0
0

648 770
648 770

648 770

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem
Azartspēļu nodoklis

6 250
6 250

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

30 000
30 000
26 727
9 227

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21.3.5.0.

Maksa par izglītības pakalpojumiem

21.3.7.0.

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem

21.3.8.0.

Ieņēmumi par nomu un īri

4.2
21.1.0.0.
21.1.9.0.
5.0
17.0.0.0.
17.2.0.0.
18.0.0.0.
18.6.0.0.
18.6.2.0.
18.6.3.0.
18.6.4.0.
19.0.0.0.
19.2.0.0.

10 500

3 870
0

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības
programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība
Transferti
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta
nefinansētu iestāžu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda
Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

1

7 000
7 000

0

10 000
500

10 500
10 000
500

254 967

0

254 967

254 967

0

254 967

15 748

Ārvalstu finanšu palīdzība

26 727
9 227

5 100

7 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 000
0
0

3 870

Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

21.3.9.0.

6 250

5 100

12.3.0.0.

4.0

30 000
30 000

257

7 000

21.3.0.0.

0
0

257

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

3.0

6 250
6 250

30 000

Dabas resursu nodoklis

12.0.0.0.

13.2.0.0.
13.4.0.0.

648 770
0
0

6 250

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

2.0
Nenodokļu ieņēmumi
9.0.0.0.
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem
9.1.0.0.
pakalpojumiem
9.4.0.0.
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
9.5.0.0.
Pašvaldību nodevas

13.0.0.0.

(eiro)
Precizētais
plāns
3

Plāna
grozījumi
2

15 748

203

203

34 403

34 403

204 613

204 613

245 511

0

245 511

245 511
245 511

0
0

245 511
245 511

245 511

245 511

4 873 743

98 570

4 972 313

4 252

0

4 252

4 252

4 252

4 768 320

98 570

4 866 890

4 768 320

98 570

4 866 890

3 102 762

98 570

3 201 332

125 502

125 502

1 540 056

1 540 056

101 171
101 171

0

101 171
101 171

2.pielikums
Iecavas novada domes
2021.gada 30.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.6

Iecavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2021.gadā
Klasifikācijas
kods
A

Rādītāju nosaukums

Gada plāns
1

B

(euro)
Precizētais
plāns
3

Plāna
grozījumi
2

II.

KOPĀ IZDEVUMI

13 227 751

98 570

13 326 321

II.1

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

13 227 751

98 570

13 326 321

1 655 471

-150 565

1 504 906

107 385

1 411 040

43 180

793 260

01.000

Vispārējie valdības dienesti

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

04.000

Ekonomiskā darbība

05.000

Vides aizsardzība

06.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

07.000

Veselība

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

1 002 456

2 000

1 004 456

09.000

Izglītība

6 505 530

96 570

6 602 100

10.000

Sociālā aizsardzība

1 002 409
13 227 751

98 570

13 326 321

88 999
1 303 655
83 446
750 080

83 446

835 705

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

II.2

88 999

835 705

1 002 409

1.0.

Uzturēšanas izdevumi

11 316 009

-51 995

11 264 014

1.1.

Kārtējie izdevumi

10 194 358
6 834 672

-51 995
96 570

10 142 363
6 931 242

3 359 686

-148 565

3 211 121

2 918

0

2 918

0

657 265
342 728

1000
2000
1.2.

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi

4000

2 918

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1.3.
3000
6000
7000
2.0.

Subsīdijas un dotācijas

657 265
342 728

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

314 537

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana

2.1.
5000

Pamatkapitāla veidošana

1

2 918

314 537

461 468

461 468

1 911 742

150 565

2 062 307

1 911 742
1 911 742

150 565
150 565

2 062 307
2 062 307

Iecavas novada domes
2021.gada 30.marta
Saistošajiem noteikumiem Nr.6

Paskaidrojuma raksts
par Iecavas novada domes 2021.gada saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Par
grozījumiem Iecavas novada domes 2021.gada saistošajos noteikumos Nr.2 “Par
Iecavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam””
Iecavas novada 2021.gada saistošo noteikumu Nr.6 “Par grozījumiem Iecavas
novada domes 2021.gada saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Iecavas novada pašvaldības
budžetu 2021.gadam”” projekts izstrādāts, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu, pamatojoties uz Iecavas novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 9.marta
lēmumiem par Iecavas novada 2021.gada budžeta grozījumiem, un Ministru kabineta
2021.gada 23.februāra rīkojumu Nr.110 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, kas paredz finansējumu
samaksai par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un
atbalsta personālam.
Ar Iecavas novada domes 2021.gada saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Par
grozījumiem Iecavas novada domes 2021.gada saistošajos noteikumos Nr.2 “Par
Iecavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” ir veiktas šādas Iecavas novada
pašvaldības 2021.gada budžeta plāna izmaiņas:
1. Iecavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2021.gadam
palielināts par 98 570 EUR, t.sk.:
1.1. Iecavas novada pašvaldības administrācijai par 98 570 EUR ieņēmumu
klasifikācijas kodā 18.620. „Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti”,
t.sk.:
1.1.1.
valsts budžeta mērķdotācija 34 736 EUR pirmsskolas izglītības iestāžu
un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem (tai skaitā pedagogu palīgiem) un
auklēm piemaksām par darbu Covid – 19 pandēmijas laikā 300 EUR apmērā
(ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par
slodzi, t.sk.:
1.1.1.1. Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādei “Cālītis”
13 484 EUR;
1.1.1.2. Pirmsskolas izglītības iestādei “Dartija” 11 465 EUR;
1.1.1.3. Zālītes speciālajai pamatskolai 9 787 EUR;
1.1.2.
valsts budžeta mērķdotācija 61 834 EUR - samaksai par individuālajām
konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam,
t.sk.:
1.1.2.1.
Iecavas vidusskolai 44 903 EUR;
1.1.2.2.
Iecavas pamatskolai 16 931 EUR.
1.1.3.
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projekta “Iecavas muižas klēts
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte” realizācijai 2 000 EUR.
2. Iecavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā izdarīti šādi
grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
Kods
Nosaukums
Summa EUR
01.100. Vispārējie valdības dienesti
-150 565
t.sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem
-150 565

04.000.
06.000.
08.000.
09.000.

Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atpūta, kultūra, reliģija
Izglītība
KOPĀ

107 385
43 180
2 000
96 570
98 570

2.1. Iecavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2021.gadam
atbilstoši saņemtajam mērķa finansējumam palielināts par 98 570 EUR,
t.sk.:
2.1.1.
funkcionālās klasifikācijas kodā 09.100. “Pirmsskolas izglītība” par
24 949 EUR piemaksām un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un pedagogu palīgiem, t.sk.:
2.1.1.1. Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādei “Cālītis”
13 484 EUR;
2.1.1.2. Pirmsskolas izglītības iestādei “Dartija” 11 465 EUR;
2.1.2.
funkcionālās klasifikācijas kodā 09.200. “Pamatizglītība. Vispārējā
vidējā izglītība” par 71 621 EUR, t.sk.:
2.1.2.1.
09.205. “Iecavas vidusskola” par 44 903 EUR pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;
2.1.2.2.
09.201 “Iecavas pamatskola” par 16 931 EUR pedagogu darba
samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām,
2.1.2.3.
09.204 “Zālītes speciālā pamatskola” par 9 787 EUR pedagogu
un pedagogu palīgu piemaksām un valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksām;
2.1.3.
funkcionālās klasifikācijas kodā 08.2962. “Pārējie kultūras pasākumi”
Iecavas novada pašvaldības administrācijai par 2 000 EUR palielināti
izdevumi projekta “Iecavas muižas klēts arhitektoniski mākslinieciskā izpēte”
realizācijai.
2.2. Iecavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā izdarīti šādi
grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
2.2.1.
funkcionālās klasifikācijas kodā 01.890. “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” samazināti izdevumi par 150 565 EUR;
2.2.2.
funkcionālās klasifikācijas kodā 04.510. “Autotransports” par
107 385 EUR Iecavas novada pašvaldības administrācijai palielināti
izdevumi pašvaldības ceļu infrastruktūras sakārtošanai;
2.2.3.
funkcionālās klasifikācijas kodā 10.600. “Mājokļa atbalsts” par
43 180 EUR Iecavas novada pašvaldības administrācijai palielināti izdevumi
renovācijas izdevumu segšanai pašvaldībai piederošajos īpašumos
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tirgus ielā 5, Iecavā.
3. Iecavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā izdarīti šādi
grozījumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem:
Kods
Nosaukums
Summa EUR
1000
Atlīdzība
96 570
2000
Preces un pakalpojumi
-148 565
5000
Kapitālie izdevumi
150 565
KOPĀ
98 570
Iecavas novada domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā

Prot.Nr.6, 9.p.

Par īpašuma “Mazdietlavas” zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Iecavas novada pašvaldības administrācija 2020.gada 25.novembrī izsniegusi zemes
ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (Nr.3-17/13-1074) īpašuma „Mazdietlavas” (kadastra
Nr.4064 008 0059) zemes vienības 27,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4064 008 0059
sadalīšanai.
2021.gada 2.martā pašvaldības administrācijā saņemts projekta izstrādātājas – sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “BAUSKAS MĒRNIEKS” – iesniegums ar lūgumu apstiprināt izstrādāto
zemes ierīcības projektu. Ar zemes ierīcības projektu īpašuma “Mazdietlavas” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4064 008 0059 tiek sadalīta divās atsevišķās zemes vienībās. Pēc sadalīšanas
no plānotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4064 008 0334 tiks veidots jauns īpašums ar
nosaukumu “Jaundietlavas”. Īpašuma “Mazdietlavas” sastāvā paliks plānotā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4064 008 0335 un esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4064 005
0021.
Zemes ierīcības likuma 19.pantā noteikts, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 26.punktā noteikts, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā
pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai
pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts
projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu
un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka kadastra
informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai kārtībai un pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi
uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā
zemes vienība un zemes vienības daļa.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.apakšpunktā noteikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai
zemes vienības daļa.
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešajai daļai
pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un ciemos,
nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un ēkām, kā arī
numurus telpu grupām.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13.panta otro daļu ielas,
laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu reģistrā
reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto
informāciju.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 11.panta trešo daļu un 13.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu
Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Iecavas novada dome
balsojot, „par” – 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis, A.Kancāns, S.Karelis, J.Krievs,
S.Lineja, J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs K.Sinka, J.Siugalis), „pret”–
nav, „atturas” – nav, n o l e m j:
1. Apstiprināt izstrādāto īpašuma „Mazdietlavas” (kadastra Nr.4064 008 0059) zemes
ierīcības projektu.
2. Piekrist īpašuma „Mazdietlavas” sadalīšanai saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības
projektu.
3. Jaunveidojamajam īpašumam ar plānotās zemes vienības kadastra apzīmējumu
4064 008 0334 apstiprināt nosaukumu “Jaundietlavas”.
4. Plānotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4064 008 0334 apstiprināt adresi
“Jaundietlavas”, Iecavas nov., LV-3913. Ēkai “Mazdietlavas” ar kadastra apzīmējumu
4064 008 0059 001 mainīt adresi uz “Jaundietlavas”, Iecavas nov., LV-3913.
5. Plānotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4064 008 0334 (0,4 ha) un
4064 008 0335 (27,2 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods – 0101).
6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmo daļu viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā
pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
Pielikumā: Zemes ierīcības projekta grafiskās daļas kopija uz 1 lp.
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0.4 ha no 40640080059

Platlba

0.4 ha

Nr.

7315030100
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teritorijas robeza, kas var kalpot cela seruitita tiesibas nodibinasanai
projektetas zemes vienlbas kadastra apzTm€jums un platiba
PiezTme. Veicot zemes kadastrelo uzmerTSanu, proj€,kteto zemes

Zemes ierTclbas projekts
lecavas novacls, "Mazdietlavas"

7312050101 - ekspluatacijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko fiklu gaisvadu
finiju erpus pilsetam un ciemiem ar nominalo spriegumu lidz 20 kilovoltiem
73'12030303 - ekspluatacijas aizsargjoslas teritorija garvalsts vietejiem un
paivaldibu autoceliem lauku apvidos

vienlbu platibas va. tikl precizetas

Zemes ierTcibas projekla grafiskas dalas merogs 1 : 5000
LKS-92 koordinatu sistama
Meroga koeficients 0.999603

7315030100 - cela serult0ta teritorua

Nekustama TpaSuma "Mazd'etlavas" Toainieks

7311020104 - ltdz 10 kilometriem garas dabiskas Cdensteces vides un dabas
resursu aizsardzibas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

Kaspars Priedols 28.01.2021

Kartografiska pamatne:
zemes robezu plans M 1:10000
(Valsts zemes dienests 23.09.1 997.)

Zemes lerftotaja Se(ifi kats Nr.CA0009
izdots 1 1.10.2019. defiqs ndz'14.11.2025.

Latvijas Republika

IECAVAS NOVADS

IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, Latvija, LV-3913. Tālr. 63941301, e-pasts: dome@iecava.lv

LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā

Prot.Nr.6, 10.p.

Par XXX XXX mantojamās zemes pārcelšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
XXXXX, zemesgabala sadalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu
2021.gada 25.februārī pašvaldības administrācijā saņemts XXX XXX, deklarētā
dzīvesvietas adrese “X”, Iecava, Iecavas nov., LV-3913, iesniegums ar lūgumu pārcelt viņam
pienākošo mantojamās zemes daļu 0,11 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
XXXXX uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XXXXX.
Ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2014.gada 21.oktobra atzinumu
Nr.9-01/398887-1/1 XXX XXX atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 191F, 192F un 218F,
kas saskaņā ar 2007.gada 16.novembrī sastādīto mantojuma sadales līgumu ir 0,11 ha.
Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 12.panta pirmajā daļā
attiecībā uz mantiniekiem ir noteikts, ka bijušajiem zemes īpašniekiem (pēc stāvokļa uz 1940. gada
21. jūliju) vai viņu mantiniekiem ir prioritātes zemes saņemšanai lietošanā visā agrāk piederējušajā
platībā neatkarīgi no tā, vai šā likuma spēkā stāšanās brīdī zeme ir vai nav viņiem piešķirta mūžīgā
vai pastāvīgā lietošanā.
Kā viens no izņēmumiem, kad bijušo zemes īpašnieku mantiniekiem zemi varēja neatdot
agrākajā piederējušajā vietā ir tad, ja uz zemes iegādātas vai uzbūvētas dzīvojamās mājas vai arī
uzsākta to celtniecība, kā tas ir XXX XXX gadījumā. Zemesgabali 191F, 192F un 218F pēc
stāvokļa uz 1940.gada 21.jūliju atradās Iecavas centrā, kur šobrīd ir privātmāju apbūve.
Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 12.panta pirmajā daļā arī
noteikts: ja sakarā ar minētajiem izņēmuma gadījumiem bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu
mantiniekiem piešķirt lietošanā viņu īpašumā bijušo zemi vai tās daļu nav iespējams, tad ar viņu
piekrišanu piešķirama līdzvērtīga zemes platība pagasta vai rajona robežās.
Ņemot vērā to, ka zemesgabalu 191F, 192F un 218F kopējā platība atbilstoši arhīva izziņai
ir 1,15 ha un uz to pieteikušies vairāki mantinieki, pašvaldība panāca vienošanos, ka mantojamā
zeme tiek ierādīta daļās pēc iespējas tuvāk Iecavas ciemam.
Sākotnēji XXX XXX piekritis, ka mantojamās zemes daļa 0,11 ha platībā tiek ierādīta
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu XXXXX. Ar Iecavas novada domes 10.04.2007. lēmumu,
prot.Nr.5, 16.p., īpašumam apstiprināts nosaukums “Irbenes”.
XXX XXX 25.02.2021. iesniegumā norādījis, ka viņam ierādītais zemesgabals atrodas ļoti
neērtā vietā, tam nav nodrošināta pienācīga piekļuve un tas faktiski nav izmantojams kā patstāvīgs
īpašums, tāpēc lūdzis mantojamo zemi ierādīt citā vietā.
Tā kā uz pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu XXXXX iepriekšējais
nomnieks nevēlējās pagarināt nomas tiesības, zemesgabals piedāvāts XXX XXX.
Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu XXXXX platība ir 0,19 ha. Pirms zemesgabala
ierādīšanas mantiniekam, to nepieciešams sadalīt.

Pamatojoties uz XXX XXX 25.02.2021. iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Iecavas novada dome balsojot, „par” – 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums,
A.Grundmanis, A.Kancāns, S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars,
S.Pašukovs, V.Sidorenkovs, K.Sinka, J.Siugalis), „pret” – nav, „atturas” – nav, n o l e m j :
1. Piekrist XXX XXX pienākošo mantojamās zemes Bauskas apriņķa Iecavas pagasta
Iecavas ciema 191F, 192F un 218F daļu 0,11 ha platībā pārcelt no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu XXXXX uz zemes vienību XXXXX.
2. Sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XXXXX divās
daļās saskaņā ar pielikumā pievienoto sadalīšanas shēmu.
3. Jaunizveidoto zemes vienību 0,11 ha platībā iekļaut jauna īpašuma sastāvā.
Īpašumam apstiprināt nosaukumu “Irbenes”.
4. Jaunizveidoto zemes vienību 0,08 ha platībā saglabāt īpašuma “Sarkaņi 1” (kadastra
Nr.XXXXX) sastāvā.
5. Atcelt Iecavas novada domes 10.04.2007. lēmumu, prot.Nr.5, 16.p., daļā par
nosaukuma “Irbenes” apstiprināšanu īpašumam ar kadastra Nr.XXXXX.
6. Jaunizveidotajām zemes vienībām noteikt lietošanas mērķi “Individuālo dzīvojamo
māju apbūve” (NĪLM kods – 0601).
7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Pielikumā: Shēma uz 1 lp.

Priekšsēdētājs

A.Mačeks
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Zemes vienbas ar kadastra apzmjumu 4064 010 2653
sadalanas shma

0.11 ha
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LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā

Prot.Nr.6, 11.p.

Par zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz Iecavas novada pašvaldības vārda
2021.gada 23.februārī pašvaldības administrācijā saņemtas Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas vēstules Nr.2-13-Z/668 un Nr.2-13-Z/667 “Par neizpirktās zemes ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā”, kurās informē, ka saskaņā ar SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
sniegto informāciju ir izbeigti zemes nomaksas izpirkuma līgumi par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 4064 010 1941 un 4064 010 0574 izpirkšanu, jo zemes izpircēji nav izpildījuši
līgumos noteiktās saistības. Pamatojoties uz saņemto informāciju, Valsts zemes dienests minētās
zemes vienības ieskaitījis rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajai daļai zemes gabali, par kuriem šā
panta piektajā daļā noteiktajā termiņā (divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis
rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā –
Iecavas novadā līdz 2018.gada 28.janvārim) pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta
publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes
izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai
vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu
ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
Tā kā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4064 010 1941 un 4064 010 0574 rezerves
zemes fondā iekļautas pēc iepriekš minētā saraksta publicēšanas, zemes vienības atzīstamas par
pašvaldībai piekrītošām, par ko pieņemams Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā
noteiktais lēmums.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, Iecavas novada dome balsojot, „par” – 15 (A.Avots,
L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis, A.Kancāns, S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis,
A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs, K.Sinka, J.Siugalis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, n o l e m j :
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Iecavas novada pašvaldības vārda:
1.1.
zemes vienību 0,0609 ha platībā “Paozoli 71” ar kadastra apzīmējumu
40640101941
1.2.
zemes vienību 0,1921 ha platībā “Lauku iela 12” ar kadastra apzīmējumu
40640040044
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
Priekšsēdētājs

A.Mačeks
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Prot.Nr.6, 12.p.

Par nekustamā īpašuma “Meža Zemenītes” nodošanu atsavināšanai
un pārdošanas cenas apstiprināšanu
2021.gada 11.februārī pašvaldības administrācijā saņemts XXX XXX, deklarētā
dzīvesvieta “X”, Audrupi, Iecavas nov., LV-3913, ierosinājums nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo īpašumu “Meža Zemenītes” (kadastra Nr.XXXXX), kas sastāv no divām zemes
vienībām – 0,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXXX un 1,98 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu XXXXX.
Nekustamais īpašums “Meža Zemenītes” uz pašvaldības vārda Zemgales rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā nostiprināts 2021.gada 26.februārī, Iecavas novada zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.XXXXX.
Atsavināšanas ierosināšanas tiesiskais pamats norādīts Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4.panta ceturtās daļas 8.punkts, kas
nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Atsavināšanas likuma 44.panta septītajā daļā noteikts, ka publiskai personai piederošu
zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, nevar
atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā.
Ar atsavināšanas ierosinātāju XXX XXX noslēgtais zemes nomas līgums ir spēkā līdz
2022.gada 12.novembrim.
Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka: ja nekustamo īpašumu
iegūst šī likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, publiskas personas mantu var pārdot par
brīvu cenu. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
Atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 6.punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma
nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Atbilstoši Iecavas novada domes noteikumu Nr.1/2016 „Par pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanas procesu un kārtību, kādā atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi
pašvaldības budžetā„ 2.8.apakšpunktam pēc sertificēta vērtētāja atzinuma saņemšanas nekustamā
īpašuma pārdošanas cenu apstiprina dome.
Pamatojoties uz SIA „Interbaltija”, reģistrācijas Nr.40003518352, sniegto atzinumu,
nekustamā īpašuma “Meža Zemenītes” nosacītā cena ir 6975 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 6.punktu, 4.panta ceturtās daļas
8.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta septīto daļu, Iecavas novada domes
noteikumu Nr.1/2016 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu un kārtību,

kādā atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā„ 2.8.apakšpunktu, Iecavas
novada dome balsojot, „par” – 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis, A.Kancāns,
S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs,
K.Sinka, J.Siugalis), „pret” – nav, „atturas” – nav, n o l e m j :
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Meža Zemenītes” (kadastra Nr.XXXXX), kas
sastāv no divām zemes vienībām – 0,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXXX un
1,98 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXXX, pārdodot par brīvu cenu.
2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma “Meža Zemenītes” pārdošanas cenu 6975
(seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit pieci) EUR apmērā.
3. Piedāvāt atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējai XXX XXX noslēgt nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu par apstiprināto pārdošanas cenu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu.
4. Samaksa par nekustamo īpašumu veicama 100% apmērā euro.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmo daļu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā
tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
Priekšsēdētājs

A.Mačeks
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Prot.Nr.6, 13.p.

Par nekustamā īpašuma “Cidoniju iela 23” nodošanu atsavināšanai
un pārdošanas cenas apstiprināšanu
2021.gada 27.janvārī pašvaldības administrācijā saņemts XXX XXX, deklarētā
dzīvesvietas adrese Druvienas iela X, Rīga, LV-1079, ierosinājums nodot atsavināšanai
pašvaldībai piederošo zemesgabalu “Cidoniju iela 23” ar kadastra apzīmējumu XXXXX.
Nekustamais īpašums “Cidoniju iela 23” uz pašvaldības vārda Zemgales rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā nostiprināts 2021.gada 5.martā, Iecavas novada zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.XXXXX.
Atsavināšanas ierosināšanas tiesiskais pamats norādīts Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts, kas nosaka, ka publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi
vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai
zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei. Ar Iecavas novada domes 2013.gada 12.februāra
lēmumu, prot.Nr.4, 21.p., zemesgabalam noteikts starpgabala statuss.
Zemes vienība “Cidoniju iela 23” robežojas ar XXX XXX piederošo zemesgabalu “Ķiršu
iela X” (kadastra apzīmējums XXXXX).
Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka: ja nekustamo īpašumu
iegūst šī likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, publiskas personas mantu var pārdot par
brīvu cenu. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
Atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 6.punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma
nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Atbilstoši Iecavas novada domes noteikumu Nr.1/2016 „Par pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanas procesu un kārtību, kādā atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi
pašvaldības budžetā„ 2.8.apakšpunktam pēc sertificēta vērtētāja atzinuma saņemšanas nekustamā
īpašuma pārdošanas cenu apstiprina dome.
Pamatojoties uz SIA „Interbaltija”, reģistrācijas Nr.40003518352, sniegto atzinumu,
nekustamā īpašuma “Cidoniju iela 23” nosacītā cena ir 780 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 6.punktu, 4.panta ceturtās daļas
1.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Iecavas novada domes noteikumu Nr.1/2016 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu un kārtību, kādā atsavināšanā iegūtie
līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā„ 2.8.apakšpunktu, Iecavas novada dome balsojot, „par” –
15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis, A.Kancāns, S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja,
J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs, K.Sinka, J.Siugalis), „pret”– nav,
„atturas” – nav, n o l e m j:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Cidoniju iela 23”
(kadastra Nr.XXXXX), kas sastāv no vienas zemes vienības 0,0553 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu XXXXX, pārdodot par brīvu cenu.

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma “Cidoniju iela 23” pārdošanas cenu 780 EUR
apmērā.
3. Piedāvāt atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam XXX XXX noslēgt nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu par apstiprināto pārdošanas cenu, nosūtot atsavināšanas
paziņojumu.
4. Samaksa par nekustamo īpašumu veicama 100% apmērā euro.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmo daļu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā
tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
Priekšsēdētājs

A.Mačeks

Latvijas Republika

IECAVAS NOVADS

IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, Latvija, LV-3913. Tālr. 63941301, e-pasts: dome@iecava.lv

LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā

Prot.Nr.6, 14.p.

Par nekustamā īpašuma “Lejas” ½ domājamās daļas nodošanu atsavināšanai
un pārdošanas cenas apstiprināšanu
2021.gada 10.februārī pašvaldības administrācijā saņemts XXX XXX, deklarētā
dzīvesvietas adrese “X”, Zorģi, Iecavas nov., LV-3913, ierosinājums nodot atsavināšanai
pašvaldībai piederošo zemesgabala “Lejas” (kadastra apzīmējums XXXXX) ½ domājamo daļu.
Zemesgabala kopplatība – 0,2880 ha.
Nekustamais īpašums (zeme) “Lejas” uz pašvaldības vārda Zemgales rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā nostiprināts 2016.gada 27.septembrī, Iecavas novada zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000559714. Saskaņā ar 2016.gada 21.novembra pirkuma līgumu pašvaldība
zemesgabala “Lejas” ½ domājamo daļu pārdevusi XXX XXX, kurai pieder ½ domājamā daļa no
ēkas, kas atrodas uz zemesgabala.
Atsavināšanas ierosināšanas tiesiskais pamats norādīts Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts, kas nosaka, ka publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš
vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
Uz zemes vienības atrodas XXX XXX piederoša ½ domājamā daļa no ēkas. Būvju
īpašums “X” (kadastra Nr.XXXXX) uz XXX XXX vārda nostiprināts Zemgales rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā 2016.gada 23.novembrī, Iecavas novada zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.XXXXX.
Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka: ja nekustamo īpašumu
iegūst šī likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, publiskas personas mantu var pārdot par
brīvu cenu. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
Atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 6.punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma
nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Atbilstoši Iecavas novada domes noteikumu Nr.1/2016 „Par pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanas procesu un kārtību, kādā atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi
pašvaldības budžetā„ 2.8.apakšpunktam pēc sertificēta vērtētāja atzinuma saņemšanas nekustamā
īpašuma pārdošanas cenu apstiprina dome.
Pamatojoties uz SIA „Interbaltija”, reģistrācijas Nr.40003518352, sniegto atzinumu,
nekustamā īpašuma “Lejas” ½ domājamās daļas nosacītā cena ir 1140 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 6.punktu, 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Iecavas novada domes noteikumu Nr.1/2016 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu un kārtību, kādā atsavināšanā iegūtie
līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā„ 2.8.apakšpunktu, Iecavas novada dome balsojot, „par” –
15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis, A.Kancāns, S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja,
J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs, K.Sinka, J.Siugalis), „pret”– nav,
„atturas” – nav, n o l e m j:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Lejas” (kadastra Nr.
XXXXX), kas sastāv no zemes vienības 0,2880 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu
Nr. XXXXX, ½ domājamo daļu, pārdodot par brīvu cenu.
2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma “Lejas” ½ domājamās daļas pārdošanas cenu
1140 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit) EUR apmērā.
3. Piedāvāt atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējai XXX XXX noslēgt nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu par apstiprināto pārdošanas cenu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu.
4. Samaksa par nekustamo īpašumu veicama 100% apmērā euro.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmo daļu viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā
tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
Priekšsēdētājs

A.Mačeks

Latvijas Republika

IECAVAS NOVADS

IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913. Tālr. 63941301, e-pasts: dome@iecava.lv
LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā

Prot.Nr.6, 15.p.

PAR IECAVAS NOVADA DOMES 2020.GADA 30.JŪNIJA LĒMUMA “PAR DZĪVOKĻA
ĪPAŠUMA NR.X BALDONES IELĀ X, IECAVĀ, IECAVAS NOVADĀ, IZĪRĒŠANU XXX XXX
UN ĪRES LĪGUMA NOSLĒGŠANU”, PROT.NR.13, 10.P., ATCELŠANU

Dzīvokļa īpašums Nr.X Baldones ielā X, Iecavā, Iecavas novada, sastāvošs no dzīvokļa
daudzdzīvokļu ēkā un zemes gabala, reģistrēts Iecavas novada zemesgrāmatā un to apsaimnieko
SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.
Ar Iecavas novada domes (turpmāk – dome) 2020.gada 30.jūnija lēmumu “Par dzīvokļa
īpašuma Nr.X Baldones ielā X, Iecavā, Iecavas novadā, izīrēšanu XXX XXX un īres līguma
noslēgšanu”, prot.Nr.13, 10.p., dzīvokļa īpašuma Nr.X Baldones ielā X, Iecavā, Iecavas novadā,
viena istaba, kopējā platība 26,5 m2, īres tiesības tika piešķirtas X, personas kods XXXXXXXXXXX, ģimenē viena persona.
SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” ar X noslēdza īres līgumu 01.07.2020., šajā dzīvoklī X
deklarējis dzīvesvietu 13.11.2020.
Iecavas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) tika saņemta informācija, ka X deklarētajā
dzīvesvietā faktiski nedzīvo, dzīvokļa durvis nav aizslēgtas.
Lai noskaidrotu reālo situāciju par pašvaldības dzīvojamās platības izīrēšanu, 02.12.2020. ar
vēstuli Nr.3-17/12-1098 pašvaldība vērsās pie Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas nodaļas ar
lūgumu apsekot pašvaldības dzīvokli Baldones ielā X un sniegt pašvaldībai informāciju, vai X
pastāvīgi tur dzīvo.
11.12.2020. pašvaldībā ar Nr.3-16/1183 reģistrēta Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas
nodaļas 11.12.2020. atbilde Nr.ie-8-2/20/952, kurā sniegta informācija par dzīvokļa Baldones ielā X
apsekošanu 07.12.2020. un 10.12.2020. Ziņojumā minēts:
1) 07.12.2020. X dzīvoklī sastapts un paskaidrojis, ka divas nedēļas bijis Rīgā, atbraucot
konstatējis, ka dzīvokļa durvis bija vaļā, dzīvoklis bija nekārtīgs un netīrs, nav zināms, kurš
mitinājies dzīvoklī viņa prombūtnes laikā;
2) 10.12.2021. neviena persona dzīvoklī nav sastapta, durvis bija vaļā.
Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas nodaļas darbinieki dzīvokli apsekoja arī:
1) 11.12.2020. – neviens nav sastapts, durvis bija vaļā;
2) 14.12.2020. – neviens nav sastapts, durvis bija vaļā;
3) 16.12.2020. – neviens dzīvoklī nav sastapts, durvis joprojām nebija aizslēgtas.
Pašvaldībā 17.12.2020. saņemts mājas iedzīvotājas X.dzīvokļa īrnieces SX 01.12.2021.
iesniegums (reģ.ar Nr.3-19/752) par nekārtībām X izīrētajā dzīvojamā platībā.
22.12.2020. ar Nr.3-17/13-1150 pašvaldība nosūtīja X uz deklarēto dzīvesvietu Baldones ielā X
ierakstītu brīdinājumu – ja mēneša laikā, līdz 2021.gada 31.janvārim situācija nemainīsies un
atkārtoti tiks saņemta informācija, ka viņš pašvaldības piešķirtajā dzīvojamā platībā nedzīvo, ar X
tiks lauzts īres līgums un domes Dzīvokļu un īres komisija pieņems lēmumu anulēt ziņas par
deklarēto dzīvesvietu.
28.01.2021. no VAS „Latvijas Pasts” vēstule likumā noteiktajā kārtībā un pēc viena mēneša ir
atsūtīta atpakaļ pašvaldībai kā adresātam neizsniegta, jo beidzies tās glabāšanas termiņš. Tādējādi

secināms, ka X brīdinājumu nav saņēmis. X ir telefoniski sazinājies ar pašvaldības Administratīvo
nodaļu un informējis, ka dzīvoklī vairs nedzīvos, taču rakstveida iesniegums par to nav saņemts.
Komisija konstatē, ka X par dzīvokli Baldones ielā X ir izveidojies komunālo maksājumu
parāds: SIA „Iecavas siltums” – 402,00 EUR, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” – 67,02 EUR.
Noskaidrojot situāciju, izvērtējot šī jautājuma apstākļus un saņemtos ziņojumus no Reģionālās
pašvaldības policijas Iecavas nodaļas, pašvaldības Dzīvokļu un īres komisija 2021.gada 16.marta
sēdē, prot.Nr.1, 6.4. p, nolēma ieteikt domei anulēt domes 30.06.2020. lēmumu (prot.Nr.13, 10.p.)
par dzīvokļa Baldones ielā XX īres tiesību piešķiršanu X.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par īrnieku var būt jebkura
fiziskā persona, kas Latvijas Republikā dzīvo pastāvīgi vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā
noteiktajā kārtībā, 5.pants nosaka, ka fizisko un juridisko personu īpašumā esošajās mājās
dzīvojamās telpas pēc īpašnieka ieskata izīrē jebkurai personai, kas atbilst šā likuma 4.pantā otrajā
daļā minētajiem nosacījumiem, savukārt 6.pants nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var
noslēgt uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28. pants nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu pēc
izīrētāja iniciatīvas var izbeigt tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. Ja īrnieks pēc izīrētāja
prasības neatbrīvo dzīvojamo telpu, viņu kopā ar ģimenes locekļiem var izlikt tiesas ceļā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 4.panta otro daļu, 5.pantu, 6.pantu,28.pantu,
Iecavas novada dome balsojot, „par” - 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis,
A.Kancāns, S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs,
V.Sidorenkovs, K.Sinka, J.Siugalis), „pret” – nav, „atturas” - nav, nolemj:
1. Atcelt Iecavas novada domes 2020.gada 30. jūnija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.X Baldones ielā X, Iecavā, Iecavas novadā, izīrēšanu X un īres līguma noslēgšanu”,
prot.Nr.13, 10.p., par dzīvokļa īpašuma Nr.X Baldones ielā X, Iecavā, Iecavas novadā, viena
istaba, kopējā platība 26,5 m2, īres tiesību piešķiršanu X, personas kods XXXXXX-XXXXX,
ģimenē viena persona.
2. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
3. Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007.

Priekšsēdētājs

A.Mačeks

Latvijas Republika

IECAVAS NOVADS

IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913. Tālr. 63941301, e-pasts: dome@iecava.lv

LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā

Prot.Nr.6, 16.p.

PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA NR.X, SPORTA IELĀ X, IECAVĀ, IECAVAS NOVADĀ,
IZĪRĒŠANU XX
Dzīvokļa īpašums Nr.X, Sporta ielā X, Iecavā, Iecavas novadā, LV–3913, kadastra numurs X,
divas istabas, 41,4 m2, reģistrēts Iecavas novada zemesgrāmatā, nodalījuma nr. 1086-17, uz novada
pašvaldības vārda, to apsaimnieko sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā
saimniecība”. Tā iepriekšējā īrniece XX ir ievietota aprūpes iestādē un dzīvokļa īpašums ir
atbrīvots.
Dzīvokļa īpašums Nr.X, Sporta ielā X, Iecavā, Iecavas novadā, LV–3913, kadastra numurs X,
viena istaba, 33,6 m2, reģistrēts Iecavas novada zemesgrāmatā, nodalījuma nr. 1086-33, uz novada
pašvaldības vārda, to apsaimnieko sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā
saimniecība”. Tas ar Iecavas novada domes 2018. gada 25. septembra lēmumu ir izīrēts XX.
Iecavas novada domē 10.03.2021. saņemts XX iesniegums, reģ.nr. 3-19/125, kurā lūgts izīrēt
dzīvokli Sporta ielā X viņa ģimenei, kurā ir četri cilvēki: pats, dzīvesbiedre un 2014. un 2020.gadā
dzimušas meitas, jo četru cilvēku ģimene dzīvo pašvaldības piešķirtā vienistabas dzīvoklī, kura
labiekārtošanā ieguldījuši līdzekļus, taču šis dzīvoklis četru cilvēku ģimenei ar diviem maziem
bērniem ir kļuvis par šauru.
Jautājums izskatīts pašvaldības Dzīvokļu un īres komisijas sēdē 2021. gada 16. martā, prot.
Nr.1, 1.p., un komisija nolēma ieteikt domei atļaut pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu maiņu
un ieteikt domei piešķirt dzīvokļa īpašuma Nr.X, Sporta ielā X, Iecavā, Iecavas novadā, divas
istabas, kopējā platība 41,4 m2, īres tiesības XX, personas kods XXXXXX-XXXXX, ģimenē
četras personas, kā arī atcelt domes lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. X, Sporta ielā X, piešķiršanu
XX.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par īrnieku var būt jebkura
fiziskā persona, kas Latvijas Republikā dzīvo pastāvīgi vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā
noteiktajā kārtībā, 5.pants nosaka, ka fizisko un juridisko personu īpašumā esošajās mājās
dzīvojamās telpas pēc īpašnieka ieskata izīrē jebkurai personai, kas atbilst šā likuma 4. pantā otrajā
daļā minētajiem nosacījumiem, savukārt 6.pants nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var
noslēgt uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.punktu, 21. panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 4. panta otro daļu, 5. pantu, 6. pantu, Iecavas
novada dome balsojot, „par” – 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis A.Kancāns,
S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Rinkovičs,
V.Sidorenkovs, J.Siugalis) „pret” – nav, „atturas” - nav, nolemj:
1. Piešķirt dzīvokļa īpašuma Nr.X, Sporta ielā X, Iecavā, Iecavas novadā, LV–3913,
divas istabas, kopējā platība 41,4 m2, īres tiesības XX, personas kods XXXXXXXXXXX, ģimenē četras personas.
2. Atcelt Iecavas novada domes 2018. gada 25. septembra lēmumu “Par dzīvokļa
īpašuma nr.X, Sporta ielā X, Iecavā, Iecavas novadā, izīrēšanu XX, prot.Nr.13, 3.p.
3. Uzdot SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” noslēgt īres līgumu ar AXX uz vienu
gadu.
4. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgs SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”
valdes loceklis Juris Jundulis.
5. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
6. Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV3007.
Priekšsēdētājs

A.Mačeks

Latvijas Republika

IECAVAS NOVADS

IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913. Tālr. 63941301, e-pasts: dome@iecava.lv

LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā

Prot.Nr.6, 17.p.

PAR DZĪVOJAMĀS TELPAS NR.X DZIRNAVU IELĀ X, IECAVĀ, IECAVAS NOVADĀ,
IZĪRĒŠANU XX
Nekustamais īpašums Dzirnavu ielā X, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913, reģistrēts Iecavas
novada zemesgrāmatā uz Iecavas novada pašvaldības, turpmāk – pašvaldība, vārda un to
apsaimnieko sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.
12.02.2021. pašvaldībā tika saņemts un ar Nr.3-19/74 reģistrēts XX, deklarētā dzīvesvieta
Dzirnavu iela X, iesniegums ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā sakarā ar to,
ka māja, kurā viņš dzīvoja, nodega ugunsgrēkā laikā, kad viņš atradās slimnīcā (lauzta kāja). Ir
nokārtots trūcīgas personas statuss, nav dzīvesvietas, kur atgriezties.
Jautājums izskatīts domes Dzīvokļu un īres komisijā 2021.gada 16.martā, prot.Nr.1, 3.1.p., un
komisija nolēma ieteikt domei izīrēt dzīvojamo telpu Dzirnavu ielā X XX.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Likuma ”Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 13.panta pirmās daļas
1.punkts nosaka, ka neatliekami sniedzama palīdzība personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas
katastrofas rezultātā, — ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu
dzīvesvietu un ja tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par īrnieku var būt jebkura
fiziskā persona, kas Latvijas Republikā dzīvo pastāvīgi vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā
noteiktajā kārtībā, 5.pants nosaka, ka fizisko un juridisko personu īpašumā esošajās mājās
dzīvojamās telpas pēc īpašnieka ieskata izīrē jebkurai personai, kas atbilst šā likuma 4.pantā otrajā
daļā minētajiem nosacījumiem, savukārt 6.pants nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var
noslēgt uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Likuma ”Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 13.panta pirmās
daļas 1.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 4.panta otro daļu, 5.pantu, 6.pantu, Iecavas
novada dome, balsojot, „par” - 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis, A.Kancāns,
S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs, K.Sinka,
J.Siugalis), „pret” – nav, „atturas” - nav, nolemj:
1. Piešķirt dzīvojamās telpas Nr.X, Dzirnavu ielā X, 11,2 m2 platībā īres tiesības XX,
personas kods XXXXXX-XXXXX, ģimenē viena persona.
2. Uzdot SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” noslēgt īres līgumu ar XX uz vienu gadu.

3. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgs SIA” Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes
loceklis J.Jundulis.
4. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
5. Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007.
Priekšsēdētājs

A.Mačeks

Latvijas Republika

IECAVAS NOVADS

IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, Latvija, LV-3913. Tālr. 3941301, dome@iecava.lv
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PAR IECAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
INVESTĪCIJU UN PROJEKTU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU

Prot.Nr.6, 18.p.
2020.-2026.GADAM

2019. gada 24.septembrī (prot. Nr.15, 2.p.) Iecavas novada dome ir apstiprinājusi Iecavas
novada Attīstības programmu 2020.-2026. gadam. Atbilstoši 2014.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.628 “Par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktam pašvaldība rīcības
plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam
gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto TAPIS
sistēmā.
Lai pretendētu uz ārējo finansējumu pašvaldībai nepieciešamu un aktuālu investīciju objektu
īstenošanai, ir nepieciešams veikt precizējumus Iecavas novada attīstības programmas 2020.-2026.
gadam
stratēģiskās daļas Investīciju un projektu plānā. Dokuments ar grozījumiem un
papildinājumiem ir izskatīts visās domes pastāvīgajās komitejās, tajā ir iestrādāti visi izteiktie
priekšlikumi un precizējumi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5.apakšpunktu, Iecavas
novada dome, atklāti balsojot, „par” - 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis, A.Kancāns,
S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs, K.Sinka,
J.Siugalis), „pret” – nav, „atturas” - nav, nolemj:
1. Apstiprināt Iecavas novada Attīstības programmas 2020.–2026.gadam aktualizēto
Investīciju un projektu plānu;
2. Ievietot aktualizēto Investīciju un projektu plānu pašvaldības mājas lapā www.iecava.lv un
TAPIS sistēmā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors M.Veinbergs.
Priekšsēdētājs

A.Mačeks

APSTIPRINĀTS
ar Iecavas novada domes
2019. gada 24. septembra
lēmumu (Prot. Nr. 15, 2.p.)
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1 IEVADS UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
PRINCIPI
Kā un kad uzsākta teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde?
Ar Iecavas novada domes 2018. gada 30. oktobra lēmumu (Prot. Nr. 14, 2. p.) «Par Iecavas
novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu», tika uzsākta Iecavas
novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde.
Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādi veica SIA “Konsorts” un SIA
„AC Konsultācijas”.
Kas ir attīstības programma un kāpēc tā nepieciešama?
Iecavas novada Attīstības programma 2020.-2026. gadam ir vidēja termiņa pašvaldības
teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Tajā ir noteikts vidēja termiņa pasākumu kopums
pašvaldības Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu
īstenošanai. Attīstības programma ir nepieciešama tādēļ, lai novadā būtu iespējama ilgtspējīga
un veiksmīga attīstība, lai spēki un līdzekļi tiktu koncentrēti tam, kas novada attīstībai ir
būtiskākais.
Kas ir attīstības programmas stratēģiskā daļa?
Iecavas novada Attīstības programma 2020.-2026. gadam stratēģiskā daļa ir dokuments, kas
nosaka to, kāda pašvaldība vēlas būt 2026.gadā. Tādēļ stratēģijā ir raksturota pašvaldības
attīstības vīzija un ekonomiskā specializācija, stratēģiskie mērķi un vidēja termiņa prioritātes,
kā arī rīcību virzieni mērķu un prioritāšu sasniegšanai. Stratēģiskās daļas izstrādē pielietota
nelineārā pieeja, t.i., definētās rīcības un investīciju projekti sniedz ieguldījumu vairāku mērķu
sasniegšanā vienlaicīgi.
Kā nodrošināta ideju pēctecība?
Attīstības programmas stratēģijas izstrāde veikta saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem,
attīstības plānošanā ievēroti attīstības plānošanas pamatprincipi, kas noteikti Attīstības
plānošanas sistēmas likumā.
Iecavas novada Attīstības programmas stratēģija veidota, ņemot vērā izstrādātos nacionālos
un reģionālos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, kā arī Iecavas novada teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus un pašvaldības nozaru plānošanas dokumentus.
Attīstības programma 2020.-2026. gadam ir pēctecīgi veidota, ņemot vērā līdzšinējo Attīstības
programmu 2013.-2019. gadam. Plānošanas process sākts, pārskatot spēkā esošo plānošanas
dokumentu un izvērtējot līdzšinējo novada attīstību. Tādējādi saglabāts esošais attīstības
kurss, precizēti mērķi, prioritātes un rīcības. Tā rezultātā ir sagatavots Investīciju plāns, kas ir
Attīstības programmas īstenošanas mehānisms.
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Sabiedrības iesaiste attīstības plānošanā
Sabiedrības iesaisti Attīstības programmas izstrādē tika organizēta saskaņā ar sabiedrības
līdzdalības kārtību, kuru nosaka 2009. gada 25. augusta MK noteikumi Nr.970 „Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. Atbilstoši šiem noteikumiem sabiedrības
līdzdalība attīstības programmas izstrādē notika vairākos posmos:







iesaistot sabiedrību darba grupu sanāksmēs;
programmas izstrādes sākuma posmā, organizējot iedzīvotāju aptauju;
nodrošinot informācijas pieejamību par programmas izstrādes gaitu Iecavas
novada masu un sociālajos medijos (interneta vietnē www.iecava.lv, laikrakstā
“Iecavas Ziņas”), novada sociālajos tīklos;
organizējot Attīstības programmas 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu, tai skaitā
sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2019. gada 19. jūnijā Iecavas novada
pašvaldībā.

Tādējādi attīstības programmas procesā tika nodrošināta gan sabiedrības iesaistīšana, gan
arī informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātums.
Sabiedriskās apspriešanas gaitā tika saņemti vairāki redakcionāla rakstura labojumi, kas ir
ņemti vērā, sagatavojot Attīstības programmas gala redakciju.
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2 PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS KOPSAVILKUMS
Pamatinformācija
Iecavas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales plānošanas reģionā, Rīgas
aglomerācijas iekšējā zonā. Iecavas novada pašvaldības administratīvā teritorija sastāv no
Iecavas novada, kura teritorijā atrodas šādi ciemi – Iecava, Dzelzāmurs, Dzimtmisa, Rosme,
Zālīte, Zorģi, Dimzukalns un Audrupi. Novads robežojas ar Baldones, Vecumnieku, Bauskas,
Ozolnieku un Olaines novadiem. Iecavas novada administratīvais centrs ir Iecava, kas atrodas
43 km attālumā no Rīgas, 33 km attālumā no Jelgavas un 23 km attālumā no Bauskas. Novada
platība ir 311.86km2. Novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A7 Rīga–Bauska–
Lietuvas robeža (Grenctāle), valsts reģionālie autoceļi P92 Iecava–Stelpe un P93 Jelgava–
Iecava, Rail Baltica trase un dzelzceļa līnija Jelgava – Krustpils.
Vide un dabas resursi
Nozīmīgākais derīgais izraktenis novadā ir dolomīts – apzinātas sešas dolomīta atradnes.
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem apmēram 13587 ha jeb 43.6% no Iecavas novada
platības, meža zemju kopējā platība ir 13741 ha (44.1%), zem ūdens atrodas 738 ha (2.4%) no
novada teritorijas, savukārt purvi aizņem 86 ha (0.28%). Iecavas novada teritorijā atrodas
viena īpaši aizsargājamā dabas teritorija – valsts nozīmes aizsargājamais dabas piemineklis
„Iecavas alejas”, novada teritorijā nav Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo Natura 2000
teritoriju.
Demogrāfija
Saskaņā ar PMLP datiem Iecavas novadā 01.01.2019. dzīvoja 8993 iedzīvotāji, kas ir par 470
iedzīvotājiem jeb 4.97% mazāk nekā 01.01.2014. 63% no visiem novada iedzīvotājiem dzīvo
Iecavā, ārpus ciemiem - 25%. Pēc novada domes sniegtās informācijas no ciemiem
visapdzīvotākais ir Zālīte, kur dzīvo 325 novada iedzīvotāji jeb 4%. 2019. gada sākumā
iedzīvotāju īpatsvars līdz darbaspējas vecumam (jaunāki par 15 gadiem) bija 17%, darbaspējas
vecumā (15-62 gadi) – 65%, un virs darbaspējas vecuma (vecāki par 62 gadiem) – 18% (PMLP
dati).
Nodarbinātība
Saskaņā ar VID sniegto informāciju 2018. gadā novadā bija reģistrēti 309 darba devēji, 3703
darba ņēmēji un reģistrētas 4380 darba vietas. Novadā ir 1591 Iecavas novadā deklarēto darba
ņēmēju darba vieta, bet citās administratīvi teritoriālajā vienībās – 2791 darba vieta.
Nozīmīgākās jomas (darba ņēmēju skaits lielāks par 80), kurās ir nodarbināti iedzīvotāji Iecavas
novadā, ir augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (11.6% no visiem
darba ņēmējiem), kā arī izglītība (11.3% no visiem darba ņēmējiem). Atbilstoši CSP datiem
strādājošo mēneša vidēja bruto darba samaksa Iecavas novadā 2018. gadā bija 957 eiro. Tā ir
par 11.1% zemāka nekā vidējā darba samaksa Latvijā. Pēc NVA datiem 2019. gada marta
beigās Iecavas novadā bija reģistrēti 242 bezdarbnieki, bezdarba līmenis – 4.5%, kas ir zemāks
nekā bezdarba līmenis valstī (5.2%) un nekā vidējais bezdarba līmenis Zemgales statistiskajā
reģionā (5.1%).
Uzņēmējdarbība
Atbilstoši SIA „Lursoft” datiem, sākot no 1995. gada, Iecavas novadā ir reģistrēti 626
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uzņēmumi. No 1995. līdz 2019. gadam Iecavas novadā tiek likvidēti 397 uzņēmumi. Lielākie
uzņēmumi novadā ar apgrozījumu virs 1. milj. EUR ir AS Balticovo, SIA AGROCHEMA LATVIA,
SIA YM MEDIA EUROPE, SIA LV-SBS. Galvenā uzņēmējdarbības joma ir lauksaimniecība (146
ekonomiski aktīvās statistikas vienības). Tirdzniecībā reģistrētas 62 ekonomiski aktīvās
statistikas vienības. Iecavas novadā atrodas uzņēmums SIA “Vizulo” (uzņēmuma juridiskā
adrese ir Rīgā), kas ražo gan iekštelpu, gan āra LED gaismekļus un kura apgrozījums 2017. gadā
bija 5.5. milj. EUR.
Izglītība un kultūra
Iecavas novadā atrodas divas pirmsskolas izglītības iestādes, četras vispārējās izglītības
iestādes (ar 2019./2020. mācību gadu divas ir apvienotas), mūzikas un mākslas skola, kā arī
sporta skola. Izglītojamo skaits visās izglītības iestādēs ir stabils.
Novadā atrodas sešas bibliotēkas, Iecavas kultūras nams un brīvdabas estrāde vasaras
pasākumiem.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes izveidotajā kultūras pieminekļu sarakstā ir iekļauti
seši valsts nozīmes un vienpadsmit vietējas nozīmes kultūras pieminekļi, kas atrodas Iecavas
novadā.
Sociālā palīdzība, sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe
Iecavas novada iedzīvotājiem sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos
pakalpojumus Iecavas novada pašvaldības iestāde „Iecavas novada Sociālais dienests”.
Novadā ir pieejams plašs sociālo pakalpojumu klāsts.
Iedzīvotāju veselības aprūpi novadā nodrošina pašvaldības aģentūra “Iecavas veselības
centrs”, kurā ir ambulatorā, stacionārā, diagnostikas un rehabilitācijas nodaļa un pieejami
dažādu speciālistu pakalpojumi. Novadā atrodas piecas zobārstniecības prakses un viena ārsta
prakse oftalmoloģijā. Iecavas centrā bāzes vieta ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta Zemgales reģionālā centra Iecavas atbalsta punkta brigādei.
Veselīgs dzīvesveids, tūrisms un atpūta
Novadā ir senas sporta tradīcijas, aktīva sporta dzīve, ko uztur pašvaldības attiecīgās iestādes
un struktūrvienības, kā arī dažādas sporta biedrības. Iedzīvotājiem ir pieejama dažāda sporta
infrastruktūra, t.sk. jauns un mūsdienīgs stadions.
Novadā ir vairāki tūrisma apskates objekti (Minizoo (putnu un mazo dzīvnieku dārzs „Dobuļi”),
atrakciju parks „Labirinti” (saimniecība „Bērziņi”), Iecavas Evaņģēliski luteriskā baznīca,
Iecavas Romas katoļu baznīca, Dievdārziņš, Iecavas parks un muižas apbūve, Brīvības
piemineklis Iecavas parkā u.c.), pieejamas vairākas naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumi. Novadam ir potenciāls, lai to attīstītu par pilnas dienas galamērķi - izveidojot
pastaigu un velosipēdu maršrutus un citus daudzveidīgus atpūtas piedāvājumus.
Drošība
Iecavas novadu apkalpo Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirknis. Šī
iecirkņa kārtības policijas inspektori Iecavas novadā pieņem vien dažas stundas nedēļā. Līdz ar
to novadā nav pastāvīgas Valsts policijas klātbūtnes. No 01.07.2019. Iecavas novadā
sabiedriskā kārtība tiek nodrošināta diennakts režīmā, ko veic Reģionālā pašvaldības policija.
Novada teritorijā ir izvietotas novērošanas kameras, kuru skaitu ir plānots papildināt.
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Komunālie pakalpojumi
Ūdensapgādes pakalpojumus Iecavas novadā sniedz Pašvaldības SIA “Dzīvokļu komunālā
saimniecība”. Novadā ir četras centralizētās ūdensapgādes sistēmas, tīklu kopgarums ir 24.7
km, Ir 5 artēziskie urbumi, kuri visi tiek izmantoti. Novadā atrodas četras centralizētās
kanalizācijas sistēmas. Uzņēmums apsaimnieko 22.2 km sadzīves kanalizācijas tīklus, lietus
kanalizācijas cauruļvadu sistēmu 4177 m garumā un atvērotos grāvjus 9498m garumā. Ar
Eiropas Savienības fondu atbalstu novada tiek sakārtota ūdenssaimniecības sistēma.
Centralizēto siltumapgādi Iecavas novadā nodrošina SIA „Iecavas siltums”, atkritumu
apsaimniekošanu veic SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”. Iecavas novadā atrodas 20
kapsētas, no kurām darbojošās ir 14 ar kopējo platību 16.21 ha. kapsētu apsaimniekošanu
Iecavas novadā veic SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.
Transports un mobilitāte, pasts
Iecavas novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle),
valsts reģionālie autoceļi P92 Iecava–Stelpe un P93 Jelgava–Iecava. Novada teritorijā autoceļa
A7 kopgarums ir 18.883 km, reģionālo autoceļu kopgarums – 19.597 km.
Iecavas novada pašvaldības īpašumā esošo autoceļu kopgarums ir 139.99 km, no tiem tikai
6.27 km (4.5%) ir ar asfalta segumu. Novadā ir 47 ielas, no kurām Iecavā atrodas 38, Zālītē– 4,
Dimzukalnā– 4 un Zorģos – 1. Pašvaldības ielu kopgarums ir 33.53 km, no kurām 20.49 km
(61.1%) ir ar asfalta segumu.
Iecavas novada teritoriju šķērso stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnija “Zilupe – Rēzekne
2 – Krustpils – Jelgava – Tukums 2 – Ventspils”. Novada teritorijā atrodas dzelzceļa preču
stacija “Iecava”.
Iecavas novadu šķērsos arī starptautiskā dzelzceļa līnija Rail Baltica. Pastāv iespēja, ka novada
teritorijā būs arī Rail Baltica reģionālais pieturas punkts, kam var būt būtiska pozitīva ietekme
uz novada attīstību.
Iecavas novadā pasta pakalpojumus nodrošina VAS “Latvijas Pasts” viena pasta nodaļa.
Pārvaldība
Iecavas novada pārvaldi īsteno Iecavas novada dome, tās struktūrvienības un iestādes. Dome
sastāv no 15 deputātiem. Domes darbu reglamentē Iecavas novada pašvaldības 2017. gada
28. decembra saistošie noteikumi Nr.18 “Iecavas novada pašvaldības nolikums”.
Lai sniegtu dažādus valsts pakalpojumus pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai, 2019.
gada janvārī tika atklāts Iecavas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs.
Iecavas novada pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā bija 11.9 milj., savukārt pamatbudžeta
izdevumi 2018. gadā bija 12.1 milj. eiro. Salīdzinot ar 2014. gadu, izdevumi ir pieauguši par
2.87 milj. eiro (31.1%). 2018. gads tika noslēgts ar 222 tūkst. eiro deficītu.
2018. gadā Iecavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus (11,914,332 EUR) veidoja
nodokļu ieņēmumi – 58.8%, nenodokļu ieņēmumi – 0.6%, maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi – 2.3% un saņemtie valsts un pašvaldības budžeta transferti un maksājumi – 38.3%,
t.sk. pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim un saņemtā dotācija no
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pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 2018. gada beigās pašvaldības kopējie aizņēmumi
valsts kasē bija 5,155,975 EUR, galvojumi – 3,432,558 EUR, kas kopā veido 8,588,533 EUR.
Aizņēmumi ir izdarīti, lai sakārtotu PII „Cālītis”, Iecavas mūzikas un mākslas skolu, PA „Iecavas
veselības centrs”, kā arī Skolas ielas rekonstrukcijai u.c., galvojumi ir veikti 4
ūdenssaimniecības un 3 centralizētās siltumapgādes projektu īstenošanai.
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3 NOVADA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS
Novada attīstības redzējums raksturo novada attīstības vīziju un specializāciju, tādējādi veido
pamatu mērķu noteikšanai un prioritāšu un rīcību definēšanai.
Novada vīzija: Iecavas novads ir vieta dzīvei ar mazpilsētas un lauku dzīves ritmu lielpilsētas
Rīgas tuvumā. Novada spēks ir daudzveidībā – piedāvājot pievilcīgu un ērtu dzīves vidi,
nodarbinātības iespējas novada uzņēmumos, nodrošinot nepieciešamos sociālos un izglītības
pakalpojumus. Maģistrālās transporta infrastruktūras saites – jo īpaši Via Baltica un
perspektīvā Rail Baltica - paplašina un uzlabo pakalpojumu sasniedzamību un darbaspēka
pieejamību plašā areālā, padarot novadu par pievilcīgu vietu ražošanas un loģistikas
uzņēmumu attīstībai.
Novada specializācija ir pievilcīga dzīvesvieta, attīstīta lauksaimnieciskā ražošana, rūpnieciskā
ražošana un loģistikas pakalpojumi.
Iecavas novadā tiek nodrošināta kvalitatīva sociālā infrastruktūra un komunālie pakalpojumi,
kā arī no Iecavas ātri var nokļūt Rīgā, Jelgavā, Bauskā nozīmīga daļa novada iedzīvotāju ir
svārstmigranti, kas strādā ārpus novada, visbiežāk – Rīgā. Iecavas novada iespējas konkurēt
svārsmigrantu piesaistē ir ierobežotas, jo daudzas apdzīvotās vietas, tai skaitā Ķekava, Baldone
un citas ir tuvāk Rīgai, un var piesaistīt turīgus iedzīvotājus, pateicoties tam, ka atrodas pie
ūdeņiem. Novada centrs – Iecava – turpina pilnveidoties kā mazpilsēta ar labas kvalitātes
komunālās saimniecības un sociālajiem pakalpojumiem, pievilcīgu dzīves vidi, nodarbinātības
iespējām, vēsturisko apbūvi un ainavisko pilsētas parku. Tāpēc Iecavas novads, un jo īpaši
novada centrs ir pievilcīga dzīvesvieta. Tiek pilnveidota transporta infrastruktūra starp Iecavu
un novada mazajiem ciemiem, rekonstruējot esošos ceļus un izbūvējot vai marķējot
velomaršrutus, attīstot sabiedrisko transportu. Līdz ar Rail Baltica un reģionālo dzelzceļa
pārvadājumu attīstību perspektīvā, Iecavas kā dzīvesvietas nozīme Rīgas tuvumā arvien
pieaugs.
Lauksaimnieciskajai ražošanai, lauksaimnieku kooperācijai, t.sk. ar apkārtējiem novadiem ir
pieaugoša loma. Novadā tiek audzētas dažādas lauksaimnieciskās kultūras, un papildus
tradicionālajām graudaugu un rapšu kultūrām, šeit paplašinās dārzeņu, segto platību, augļu
koku un ogu krūmu platības. Lauksaimniecības aktivitātes nenoplicina dabas resursus, attīstās
bioloģiskā lauksaimniecība. Lauksaimnieciskās ražošanas tālākai attīstībai un stiprināšanai
nepieciešams mērķtiecīgi un racionālā veidā attīstīt meliorācijas sistēmas, lauku ceļu
infrastruktūru, energoapgādi.
Rūpnieciskā ražošana un loģistikas pakalpojumi ir cita svarīgākā novada specializācijas joma.
Izmantojot to, ka Iecavas novadu šķērso nozīmīgākais Baltijas autoceļš – Via Baltica un
perspektīvā šķērsos Eiropas sliežu ceļu platuma dzelzceļš Rail Baltica, un Iecava ir tuvu Rīgai,
te izveidojušies vairāki nozīmīgi uzņēmumi, tai skaitā AS „Balticovo” – lielākais olu un olu
produktu ražotājs Ziemeļeiropā. Iecavas novadā veidojas arī uzņēmumi, kas nodarbojas ar
kravu loģistiku un apgādi.
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4 VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI UN PRIORITĀTES: 2+4+5
Iecavas novada stratēģiskie uzstādījumi ir pēctecīgi iepriekšējai Attīstības programmai, un tie
ir:




Ilgtermiņa mērķis A: Pievilcīga un ērta dzīves vide Ilgtermiņā
o Vidēja termiņa mērķis M1: Pilnvērtīga dzīves vieta ģimenēm Iecavas
novadā
o Vidēja termiņa mērķis M2: Kvalitatīvi ceļi, infrastruktūra un komunālā
saimniecība
Ilgtermiņa mērķis B: Daudzveidīgi un konkurētspējīgi uzņēmumi
o Vidēja termiņa mērķis M3: Uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīga vide
o Vidēja termiņa mērķis M4: Partnerattiecības lielo projektu attīstībā

Periodam līdz 2026.gadam Iecavas novads izvirza piecas vidēja termiņa prioritātes:






P1: Pilsētvides Iecavā un lauku vides uzlabojumi Iecavas novadā
P2: Uzlabot izglītības un sociālos pakalpojumus
P3: Drošība, kopiena un veselīgs dzīvesveids
P4: Ilgtspējīga un videi draudzīga saimniekošana
P5: Ilgtspējīga pārvaldība un uzņēmējdarbības attīstība
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5 RĪCĪBAS PLĀNS VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀŠU
ĪSTENOŠANAI
Par Rīcības plāna īstenošanas uzraudzību un koordināciju atbildīgā Iecavas novada domes
struktūrvienība ir Attīstības nodaļa. Par Rīcības plāna rīcību un investīciju projektu īstenošanu
atbildīgas ir attiecīgās Iecava novada domes struktūrvienības (pašvaldības iestādes un
aģentūra).

P1: Pilsētvides Iecavā un lauku vides uzlabojumi pārējā novadā
Prioritāte ietver šādas rīcības:







R1: Satiksmes lēnināšana Iecavā un citviet, kur tas nepieciešams. Tas nozīmē
izbūvēt ietves un veloceliņus, kā arī paredzēt citus pasākumus, lai satiksme būtu
lēnāka un līdz ar to drošāka.
R2: Pilsētas centra veidošana Iecavā. Tas nozīmē veidot pievilcīgu telpu Iecavas
centrā dažādām publiskajām un kopienas funkcijām.
R3: Nozīmīgo pašvaldības autoceļu uzlabošana gan iedzīvotāju, gan
lauksaimnieku un uzņēmēju vajadzībām, gan tūrisma un atpūtas vajadzībām. Tas
nozīmē autoceļu uzlabošanu starp novada ciemiem.
R4: Vides pieejamības nodrošināšana, izvērtējot un pielietojot labo praksi. Tas
nozīmē katrai būvniecības iecerei piemērot labajā praksē balstītas pašvaldības
nosacījumu un normatīvo aktu prasības.
R5: Apgaismojuma uzlabošana Iecavas ielās, kur tas nepieciešams sabiedriskās
kārtības un drošības, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai.
R7 Attīstīt individuālā elektrotransporta un velotransporta, kā arī sabiedriskā
transporta pieturvietu infrastruktūru.

P2: Uzlabot izglītības un sociālos pakalpojumus
Prioritāte ietver šādas rīcības:





R8 Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes tālāka attīstība. Tas nozīmē personāla
apmācību un profesionālo pilnveidi, pakalpojumu vadlīniju izstrādi un ieviešanu.
R9 Publisko pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana. Tas nozīmē gan
infrastruktūras, gan aprīkojuma tālāku uzlabošanu.
R10 Jaunu pakalpojumu ieviešana ģimenēm un vecāka gadagājuma cilvēkiem.
R11 Attīstīt mūžizglītības pakalpojumus, veicināt pieaugušo izglītības
pakalpojumu pieejamību novadā.

P3: Drošība, kopiena un veselīgs dzīvesveids
Prioritāte ietver šādas rīcības:


R12 Nodrošināt sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību, uzlabojot fizisko
drošību un drošības infrastruktūru, t.sk. videonovērošanu.
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R13 Organizēt kopienas un aktīvas laika pavadīšanas pasākumus, veicināt šādu
pasākumu tradīcijas veidošanos, pilnveidot kultūras nama un estrādes darbību.
R14 Infrastruktūras attīstība brīvā laika pavadīšanai (rotaļlaukumi un veselīga
dzīvesveida un amatiersporta infrastruktūra).
R15: Pilnveidot bibliotēku sniegtos pakalpojumus.
R16 Veicināt veselīga dzīvesveida attīstību atbilstoši apstiprinātajai veselības
veicināšanas stratēģijai.
R17 Aprīkot novadu ar informācijas zīmēm un norādēm par nozīmīgiem
objektiem, pastaigu un izziņas takām.

P4: Ilgtspējīga un videi draudzīga saimniekošana
Prioritāte ietver šādas rīcības:






R18 Pilnveidot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus un veicināt
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu skaitu.
R19 Pilnveidot notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas.
R20 Attīstīt racionālu un pēc iespējas autonomu un videi draudzīgu
energoapgādes sistēmu, t.sk. centralizētās siltumapgādes infrastruktūru.
R21 Mazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu un gaisu piesārņojošo vielu emisijas
novadā.
R22 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, veicinot atkritumu
šķirošanu un ilgtspējīgu saimniekošanu, t.sk. īstenojot cirkulārās ekonomikas
pilotprojektus.

P5: Ilgtspējīga pārvaldība un uzņēmējdarbības attīstība
Prioritāte ietver šādas rīcības:













1

R23 Uzņēmējdarbībai nozīmīgās transporta un komunālās infrastruktūras
attīstība.
R24 Iecavas novada ilgtspējīga pilsētplānošana, izstrādāt apdzīvoto vietu centru
attīstības plānus, ilgtspējīgus vietējās mobilitātes plānus.
R25 Vidēja termiņa un ilgtermiņa investīciju projektu attīstība un sagatavošana1.
R26 Kopīgu publisko pakalpojumu īstenošana ar kaimiņu pašvaldībām.
R27 Sadarbība ar nacionālās infrastruktūras pārvaldītājiem un attīstītājiem.
R28 Celt pašvaldības pārvaldes kapacitāti.
R29 Atbalstīt nevalstiskā sektora attīstību.
R30 Pilnveidot saziņu ar novada iedzīvotājiem.
R31 Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām attīstīt racionālu pašvaldību pārvaldības
sistēmu un infrastruktūru.
R32 Izstrādāt kompleksu piedāvājumu un plānojumu Rail Baltica preču stacijas
attīstībai Iecavas novada teritorijā.
R33 Plānot pilsētvidi, piekļuvi un mobilitātes risinājumus perspektīvajai Rail
Baltica dzelzceļa reģionālajai stacijai.
R34 Veicināt novada uzņēmumu sadarbību, motivēt un veicināt uzņēmumu
izveidi un darbību.

Šī rīcība nozīmē izpētes, pētījumus un citas darbības tādu investīciju projektu sagatavošanai, kuri nav
iekļauti investīciju un projektu plānā, t.i. projektu sagatavošana nākamajam AP periodam.
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2

R35 Izstrādāt un reklamēt pašvaldības piedāvājumu potenciālajiem investoriem,
t.sk. izstrādāt novada industriālās zonas attīstības programmu un īstenot to.
R36 Izstrādāt un ieviest novada vizuālās identitātes standartu2.

Novada vizuālās identitātes standarts ir vadlīnijas, kuras nosaka, kā šo standartu pielietot
dokumentiem, mājaslapai, pilsētvides objektiem, norādēm u.t.t.
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6 SADARBĪBA AR KAIMIŅU NOVADIEM UN
NACIONĀLA UN REĢIONĀLA LĪMEŅA INSTITŪCIJĀM
Iecavas novads robežojas ar Bauskas, Olaines, Ozolnieku un Vecumnieku novadiem. Šīm
teritorijām ir kopīgas attīstības ieceres un sadarbības jomas. Arī ar attālākām teritorijām kā
Baldones un Ķekavas novadi, Jelgavas pilsēta Iecavas novada skatījumā ir īstenojami kopīgi
sadarbības projekti.
No Iecavas novada perspektīvas, sadarbība ar kaimiņu novadiem un reģionāla un nacionāla
līmeņa institūcijām īstenojama šādās jomās:


Aktīvā atpūta, tūrisms un veselības veicināšana, t.sk. kopīgu maršrutu un kopīgas
infrastruktūras attīstība;
 Transporta infrastruktūras attīstība;
 Izglītības, kultūras, sociālie un veselības pakalpojumi un to pārvaldība;
 Pieaugušo izglītība;
 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana;
 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība;
 Atkritumu apsaimniekošana un cirkulārās ekonomikas veicināšana;
 Lauksaimniecības produktu loģistikas ķēžu attīstība;
 Pārvaldība (būvvalde, bibliotēku tīkls, tūrisma informācija, metodiskā sadarbība);
 Teritorijas attīstības plānošana;
 Kopīgu mobilitātes plānu un sabiedriskā transporta risinājumu izstrāde.
Sadarbība īstenojama kopīgu projektu, kopīgu publisko pakalpojumu, tematisko plānojumu un
citās sadarbības formās.
Tabula 6.1. Iecavas novada starpinstitucionālās sadarbības tvērums
Sadarbības joma

Līmenis

Sadarbības partneri

Aktīvā atpūta, tūrisms un veselības
veicināšana, t.sk. kopīgu maršrutu un
kopīgas infrastruktūras attīstība
Transporta infrastruktūras attīstība

Reģionāls

ZPR, Bauskas, Olaines, Vecumnieku novadi

Izglītības, kultūras, sociālie un veselības
pakalpojumi un to pārvaldība
Pieaugušo izglītība
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
attīstība
Atkritumu apsaimniekošana un cirkulārās
ekonomikas veicināšana
Lauksaimniecības produktu loģistikas ķēžu
attīstība
Pārvaldība (būvvalde, bibliotēku tīkls,
tūrisma informācija, klientu apkalpošanas
centri)
Teritorijas attīstības plānošana
Kopīgu reģionālu un vietēju mobilitātes
plānu un sabiedriskā transporta risinājumu
izstrāde

Nacionāls
reģionāls
Vietējs
reģionāls
Reģionāls
Vietējs
Reģionāls

un

SM, LVC, Rail Baltica infrastruktūras pārvaldītājs

un

Bauskas, Ķekavas, Vecumnieku novadi, Jelgavas
pilsēta
ZPR, profesionālās izglītības kompetenču centri
Ķekavas novads
ZPR, Bauskas, Pilsrundāles novadi

Reģionāls

Bauskas novads, ZPR

Reģionāls

Bauskas, Baldones un Vecumnieku novadi,
Jelgavas un Rīgas pilsētas, ZPR
Bauskas, Baldones, Vecumnieku novadi

Vietējs

Reģionāls
Reģionāls

Bauskas, Vecumnieku, Ķekavas, Olaines un
Ozolnieku novadi
ATD, ZPR, RPR, Jelgavas un Rīgas pilsētas,
Bauskas, Baldones, Ķekavas un Vecumnieku
novadi
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Prioritārie nacionāla līmeņa transporta infrastruktūras elementi, kuru attīstība ir
priekšnoteikums sekmīgai novada attīstībai un sadarbībai ar kaimiņu teritorijām.
Tabula 6.2. Iecavas novada intereses sadarbībai nacionālās transporta infrastruktūras attīstības
jomā
Transporta infrastruktūras elementi
Autoceļa P92 rekonstrukcija un asfalta
seguma attīstība

Pārvaldītājs
LVC

Autoceļa Vecumnieki, Bāliņi, Misa,
Iecava rekonstrukcija

LVC

Autoceļa A7 Iecavas apvedceļa attīstība

LVC

Autoceļa V7 Baloži-Plakanciems-Iecava
rekonstrukcija

LVC

Valsts vietējā autoceļa V9 IecavaBaldone-Daugmale
Veloceliņa attīstība gar A7
Rail Baltica dzelzceļa reģionālās pieturas
izveide Iecavā

LVC

Rail Baltica kravu stacijas izveide Iecavā

SM,
perspektīvais
infrastruktūra
s pārvaldītājs

LVC
SM,
perspektīvais
infrastruktūra
s pārvaldītājs

Iecavas novada interese
Nepieciešamā
infrastruktūra
starppašvaldību sadarbībai starp Iecavas,
Bauskas, Vecumnieku un Baldones
novadiem.
Prioritāri
sakārtojamais
autoceļš, priekšnosacījums sadarbībai
starp novadiem
Nepieciešamā
infrastruktūra
starppašvaldību sadarbībai starp Iecavas,
Bauskas, Vecumnieku novadiem. Prioritāri
sakārtojamais autoceļš, priekšnosacījums
sadarbībai starp novadiem
Kravas autotransporta novirzīšana un
satiksmes drošības uzlabojumi Iecavā
Nepieciešamā
infrastruktūra
starppašvaldību sadarbībai starp Iecavas,
Olaines, Ķekavas novadiem. Prioritāri
sakārtojamais autoceļš, priekšnosacījums
sadarbībai starp novadiem, alternatīvais
maršruts savienojumam ar Rīgu.
Ceļa marķēšana atbilstoši velosipēdistu
maršrutu marķēšanas prasībām
Satiksmes drošības uzlabojumi novadā
Reģionālās stacijas izveide pie Audrupiem
pasažieru
satiksmes
nodrošināšanai.
Prioritāte Iecavas mobilitātes vajadzību
apmierināšanai ilgtspējīgā veidā – darba,
izglītības
un
darījumu
braucienu
vajadzībām. Prioritārie savienojumi – Rīgas
centrālā stacija, Torņakalns, Bauska, Rīgas
lidosta.
Stacijas piekļuves infrastruktūras attīstība
(park+ride, kiss+ride, bike+ride), integrācija
sabiedriskā transporta tīklā
Reģionālās kravas stacijas izveide Iecavā.
Reģionālas nozīmes multimodāla kravu
termināļa tagadējās Iecavas stacijas rajonā.
Perspektīvā termināļa specializācija –
lauksaimniecības un mežsaimniecības
kravas, ģenerālās kravas
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7 ATTĪSTĪBAS
PĒCTECĪBA

PROGRAMMAS

SASKAŅOTĪBA

UN

Iecavas novada Attīstības programmas atbilst Latvijas nacionālā līmeņa vidēja termiņa
plānošanas dokumentam Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam. Iecavas
novada Attīstības programmas mērķi un prioritātes atbilst tā mērķiem un prioritātēm.
Vienlaikus, novada attīstības programma, tās ietvaros nospraustie mērķi un rezultatīvie
rādītāji objektīvi atšķiras no nacionālā līmeņa attīstības mērķiem un rezultatīvajiem
rādītājiem, ko nosaka gan atšķirīgais dokumentu mērogs, gan rezultatīvajiem rādītājiem
izmantojamie statistikas dati.
Jāņem vērā, ka pašlaik ir uzsākta Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027.gadam izstrāde, tāpēc
atbilstības novērtējumu nav iespējams veikt. Tāpēc, ja Attīstības programmas īstenošanas
gaitā tiks konstatētas neatbilstības, Attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtībā
noteiktajā jāveic Attīstības programmas grozījumi.
Attīstības programma 2020.-2026. gadam ir pēctecīgi veidota, ņemot vērā līdzšinējo Attīstības
programmu 2013.-2019.gadam. Tas nozīmē to, ka plānošanas process sākts, pārskatot spēkā
esošo plānošanas dokumentu un izvērtējot līdzšinējo novada attīstību. Tādējādi saglabāts
esošais attīstības kurss, precizēti mērķi, prioritātes un rīcības. Visbeidzot, sagatavots
Investīciju plāns, kas ir Attīstības programmas īstenošanas mehānisms. Attīstības programmas
ilgtermiņa mērķi pilnībā atbilst Iecavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013. -2037.
gadam.
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8 ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA

ĪSTENOŠANAS

UN

Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam īstenošanai ir izstrādāta tās
īstenošanas un uzraudzības kārtība. Uzraudzības galvenie uzdevumi ir šādi:





Nodrošināt attīstības programmas koordinētu un efektīvu ieviešanu un
uzraudzību;
Sekot līdzi novada attīstības procesiem un regulāri novērtēt programmas
ieviešanas gaitu un sasniegumus;
Nepieciešamības gadījumā veikt pamatotu plānošanas dokumenta aktualizāciju;
Nodrošināt ar informāciju par attīstības programmas īstenošanu un tās
uzraudzību iedzīvotājus un citas ieinteresētās puses.

Izstrādātā uzraudzības kārtība paredz, ka attīstības programmas uzraudzību tiks veikta ik gadu
– vienlaicīgi ar pašvaldības publiskā pārskata gatavošanu. Attīstības programmas uzraudzība
ietver sistemātisku rezultatīvo rādītāju apkopošanu un analīzi, apstiprinot un publicējot
Uzraudzības ziņojumu. Rezultatīvie rādītāji noteikti katrai no vidēja termiņa prioritātēm.
Atbildīgā amatpersona par Iecavas novada Attīstības programmas uzraudzību ir Iecavas
novada pašvaldības Domes lēmumā noteiktā atbildīgā domes amatpersona (turpmāk –
atbildīgā amatpersona). Attīstības programmas īstenošanas koordinācijai un uzraudzībai
atbildīgā amatpersona izveido Iecavas novada attīstības programmas īstenošanas
koordinācijas un uzraudzības darba grupu (turpmāk – uzraudzības darba grupa), kuru
apstiprina ar Domes lēmumu. Uzraudzības darba grupas sekretariāta funkciju veic Attīstības
pārvalde.
Atsevišķu programmas rīcību un projektu īstenošanu nodrošina atbildīgās amatpersonas
izvirzītas un Domes apstiprinātas atbildīgās personas. Sagatavojot pašvaldības ikgadējo gada
budžetu, šīs atbildības tiek pārskatītas un aktualizētas. Atbildīgās amatpersonas un atbildīgo
personu pienākums ik gadu ir nodrošināt minēto rādītāju apkopošanu, kā arī 2023. gadā un
2026. gadā sagatavot analītisku ziņojumu – Izvērtējuma ziņojumu - par pašvaldības attīstības
tendencēm, programmas īstenošanas gaitu un virzību, veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo
rādītāju izmaiņām, secinājumiem un ieteikumiem Rīcību un investīciju plāna koriģēšanai, kā
arī informāciju par attīstības programmas atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
izvirzītajiem mērķiem.
Iecavas novada dome, pamatojoties uz izvirzītajiem priekšlikumiem, ar savu lēmumu var veikt
izmaiņas Rīcību un investīciju plānā, taču nemaina prioritātes un rīcības virzienus. Ja
nepieciešamas izmaiņas prioritātēs un rīcības virzienos, tad dome pieņem lēmumu par
Attīstības programmas grozījumu izstrādi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Attīstības programmas uzraudzībai noteikti rezultātu un iznākumu rādītāji.
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Tabula 8.1. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības rādītāji: teritorijas attīstība
Rādītājs
Teritorijas attīstības līmeņa indekss (TAI)
Deklarēto iedzīvotāju skaits novadā
Iedzīvotāju līdz darba spējas vecumam
īpatsvars
Demogrāfiskā slodze uz 1000 iedzīvotājiem
Strādājošo vidējā bruto darba samaksa
(euro)
Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības
iestādēs mācību gada sākumā
Izglītojamo skaits pamata un vispārējās
izglītības iestādēs mācību gada sākumā
Ekonomiski aktīvo tirgus statistikas vienību
skaits
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora vienības uz
1000 iedzīvotājiem
Pašvaldības ielas ar melno segumu, % no
kopgaruma
Ceļu satiksmes negadījumu skaits uz
pašvaldības ielām un ceļiem (bez A7 un Rīgas
ielas)
Tūristu nakšņošanas mītņu skaits,
un gultas vietu skaits, datu avots
Tūrisma objektu skaits

Pašreizējā
vērtība, (gads)
0,170
(2017)
8993
2019.01.01
16,7%
(2019.01.01)
537
(2019.01.01)
957
(2018)
478
(2019)
1032
(2019)
505
(2018)
56,00
(2017)
60,70
(2017)
30
(2018)
2
44
(2018)
28
2019

Mērķa vērtība
0,2

19

3

Avots
VARAM

9500

PMLP

16%

PMLP

500

PMLP

1500

CSP

520

IND

1050

IND

520

CSP

55,00

CSP

63

IND

15

Valsts policija

2
44

IND

30

IND

Tabula 8.2. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības rādītāji: programmas īstenošana
Bāzes gada
vērtība

Pašreizējā
vērtība, (gads)

Vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs
mācību gada sākumā

224
180

PII Cālītis – 296
PII Dartija – 196

520

IND

Vietu skaits pamata un vispārējās izglītības
iestādēs mācību gada sākumā

970

740

IND

Novadā rīkoto kultūras un atpūtas pasākumu
skaits gadā

102

Pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits gada
beigās

296
(2010)

Vidusskola 747;
Pamatskola –
270
2018.gadā:
Kultūras nams 117;
Jauniešu centrs
– 30;
Dienas centrs –
62;
338
(2018)

Rādītājs

3

Mērķa vērtība

300
+20%

350

Avots

IND,
Kultūras
nams, Jauniešu
centrs

IND

Šie rādītāji tiek ietverti Uzraudzības ziņojumā kā teritorijas attīstību raksturojoši rādītāji un Iecavas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam uzraudzības rādītāju kopums atbilstoši šajā
stratēģijā noteiktajam.
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Rādītājs
Bibliotēku apmeklējumu skaits gadā
Trūcīgo personu skaits gada beigās

Ārstu skaits uz vienu iedzīvotāju gada beigās
Sabiedrisko organizāciju skaits gada beigās
Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu
abonentu skaits gada beigās
Atkritumu dalītās vākšanas punktu skaits
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas
vienību skaits gada beigās
Piesaistītās ārvalstu investīcijas kumulatīvi
kopš 01.01.1991., gada beigās (miljoni euro)
Jaunu publisko (sociālie, veselības aprūpes,
kultūras, izglītības) pakalpojumu ieviešana,
kumulatīvi gada beigās

Bāzes gada
vērtība

Pašreizējā
vērtība, (gads)

38 033
(2010)
971
(2010)

42 448
(2018)
222
(2017)

43 000

IND

140

IND

0.002
(2010)
33
(2011)
2220
(2011)
1
(2012)
....
(2010)
8,9
(2012)
n.d.

0.001
(2017)
58
(2018)
2426
(2017)
10
(2018)
470
(2018)
21,9
(2019)
0
(2018)

0.003

IND

60

IND

Mērķa vērtība

20

Avots

2450

IND, SIA “DzKS”

20

IND, SIA “DzKS”

500

CSP

40

Lursoft

10

IND
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9 INVESTĪCIJU UN PROJEKTU PLĀNS
Iecavas novada investīciju plānā ir iekļauti 49 pašvaldības šobrīd īstenotie vai līdz 2026.gadam plānotie investīciju projekti un aktvitātes. Investīciju plānā
iekļauti tikai tādi projekti, kam apzināts aptuvenais nepieciešamais finansējuma apjoms, avoti, ieviešanas termiņš un atbildīgā institūcija. Investīciju projekti
ir sagrupēti pa novada attīstības stratēģiskajiem mērķiem.
N.
p.k.

Nosaukums

Rezultāts

Mērķis M1 - Pilnvērtīga dzīves vieta ģimenēm
Projekti, kas turpinās no iepriekšējās attīstības programmas
M 1-1 Atbalsta instrumenti
Izstrādāti
5 (pieci)
energoauditi gadā
energoaudita veikšanai
daudzdzīvokļu mājās
M 1-2 Energoefektivitātes uzlabošanas Veikti
darbu veikšana daudzdzīvokļu energoefektivitātes
mājās
uzlabošanas darbi
M 1-3 Iecavas veselības centra
Veikti
atjaunošana
energoefektivitāti
paaugstinoši pasākumi
Veikta ventilācijas sistēmas
pārbūves būvprojekta
izstrāde

Kopējais
budžets
(EUR)

Pašvaldības
finansējums
(EUR)

Valsts
finansējums
(EUR)

Ārējo finanšu
instrumentu
finansējums (EUR)

Uzsākšanas
termiņš

Noslēguma
termiņš

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

50 000

50 000

0

0

0

2021

2026

Pašvaldības
izpilddirektors

100 000

500 000

0

0

0

2020

2026

Pašvaldības
izpilddirektors

253 065

54 960

0

198 105

ERAF

2021

2026

Pašvaldības
izpilddirektors
p/a „Iecavas
veselības
centrs"”
direktors

0

90 000

ERAF

2021

2026

Pašvaldības
izpilddirektors
p/a „IVC”
direktors”

Tajā skaitā
ventilācijas
būvprojekta
izstrāde
Veikti ēkas nerenovētās daļas 100 000
atjaunošanas darbi (primārās
aprūpes centra izveide)

20 000

10 000
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N.
p.k.

Nosaukums

M 1-4 Iecavas pamatskolas ēkas
rekonstrukcija (Skolas 19 un
Skolas 21)

M 1-5 Iecavas vidusskolas ēdināšanas
korpusa paplašināšana un aktu
zāles jaunbūves projektēšana
un izbūve

Rezultāts

Veikti
energoefektivitāti
paaugstinoši
pasākumi ‐ ārsienu,
pamatu, jumta
siltināšana
Korpusa
paplašināšanas
būvdarbi, kā rezultātā
palielināta ēdnīcas
kapacitāte. Izstrādāts
būvprojekts un
veikta jaunas aktu
zāles izbūve

M 1-6 Iecavas pamatskolas sporta zāles Izstrādāts
būvprojekta izstrāde un izbūve
būvprojekts, veikta
sporta objekta
izbūve, veikta
autoruzraudzība un
būvuzraudzība
M 1-7 Sporta skolas “Dartija”
Sagatavots
būvprojekts
rekonstrukcijas būvprojekta
izstrāde, rekonstrukcija

Kopējais
budžets
(EUR)

Pašvaldības
finansējums
(EUR)

Valsts
finansējums
(EUR)

Ārējo finanšu
instrumentu
finansējums (EUR)

Uzsākšanas
termiņš

Noslēguma
termiņš

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

2025

2026

Pašvaldības
izpilddirektors

0

2019

2023

IND.
izpilddirektors

2 549 596,24 0

0

2020

2023

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors

70 000

0

2020

2021

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors

191 442

28 717

0

2 653 038,93
(tajā skaitā:
AU –5 566,00
BU – 10 769,00

2 653 038,93 0

2 549 596,24
(tajā skaitā :
AU – 15 125,00
BU – 22 360,80

70 000

0

162725

ERAF
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N.
p.k.

M 1-8

Nosaukums

Novadpētniecības muzeja, TIC
un Amata mājas izveide

Rezultāts

Veiktie
ēkas
rekonstrukcijas
būvdarbi
Iegādāta ēka Grāfa
laukumā 3, veikta ēkas
būvprojekta izstrāde un
ēkas atjaunošanas darbi

Kopējais
budžets
(EUR)

2 000 000

1 049 900
(tajā skaitā
ēkas iegāde
arh.māksl.
izpēte
Tehn.izpētBūvprojekts
Būvdarbi

Pašvaldības
finansējums
(EUR)

2 000 000

Valsts
finansējums
(EUR)

0

Ārējo finanšu
instrumentu
finansējums (EUR)

0

Uzsākšanas
termiņš

Noslēguma
termiņš

2022

2026

2020

2026

30 000
2000

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors
IND,
Pašvaldības
izpilddirektors

2900
15 000

Jaunie indikatīvie projekti, ko plānots realizēt 2020-2026.gadu attīstības programmas ietvaros
M 1-9 Daudzfunkcionāla sociālo
Izveidots
Dienas
770 981,06
254 879,98
pakalpojumu centra izveide
aprūpes
centrs
Baldones ielā 65, I kārta
pašvaldības
ēkā
Baldones
ielā
65
deinstucionālizācijas
(DI) projekta ietvaros
M 1-10 Daudzfunkcionāla sociālo
Āra teritorijas izveide 2 400 000
2 400 000
pakalpojumu centra izveide
saistošai un aktīvai brīvā
Baldones ielā 65, nākamās
laika
kārtas
pavadīšanai,
amatniecības
ēkas
aprīkošana
M 1-11 Videonovērošana sistēmas
Ierīkotas
45 000
45 000
paplašināšana novadā
videonovērošanas
kameras un centrāle

1 000 000

64 125,13

451 975,95 SAM
9.3.1.1.
ERAF

2021

2022

0

0

2023

2026

0

40 000

2020

2026

Interreg
V-A

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors,
Sociālais
dienests
(vadītāja)
IND,
Pašvaldības
izpilddirektors,
Sociālā
dienesta
vadītājs
IND,
Pašvaldības
izpilddirektors,
Un attiecīgās
iestādes
(p.
p/a „Iecavas
veselības
centrs")
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N.
p.k.

Nosaukums

Rezultāts

Kopējais
budžets
(EUR)

Pašvaldības
finansējums
(EUR)

Valsts
finansējums
(EUR)

Ārējo finanšu
instrumentu
finansējums (EUR)

Uzsākšanas
termiņš

Noslēguma
termiņš

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

M 1-12 Vietu skaita palielināšana
pirmsskolas izglītības iestādēs

Iespējamās
alternatīvas – (1) piebūve
pie bērnudārza “Dartija”
2
500 m vai (2) Telpas pie
Iecavas
pamatskolas
pielāgot PII (5-6 gad.) vai
(3) Zālītes ciemā Speciālo
pamatskolu pielāgot PII
vajadzībām

50 000

50 000

0

0

2020

2022

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors

M 1-13 Iecavas vidusskolas ēkas
atjaunošana un teritorijas
labiekārtošana

Veikta
fasādes
rekonstrukcija, atjaunots
jumts,
uzstādīts žogs ap
teritoriju
Veikts
virtuves
remonts,
uzstādīta
ventilācijas sistēma

500 000

500 000

0

0

2020

2024

IND
–
izpilddirektors
Vidusskola
direktore

70 000

70 000

0

0

2021

2022

Izveidots
segtais
sporta
laukums
aktivitātēm
gan
ziemā, gan vasarā
Izstrādāts un īstenots
tematisko
pasākumu
plāns, uzbūvētas
publiskās tualetes

200 000

200 000

0

0

2020

2022

IND
Pašvaldības
izpilddirektors,
PII vadītājs
IND,
Pašvaldības
izpilddirektors

40 000

40 000

0

0

2020

2026

M 1-14 PII “Dartija” ēdināšanas bloka
atjaunošana

M 1-15 Segtā sporta laukuma
izveidošana (t.sk. ziemā ledus
laukums)
M 1-16 Tematisko pasākumu
aktivizācija estrādē un
infrastruktūras pilnveidošana
(tualetes)

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors
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N.
p.k.

M 1-17

M 1-18

Nosaukums

Rotaļu un brīvā laika
pavadīšanas
laukumu
izveide ciemos, sporta un
aktīvās atpūtas aprīkojuma
iegāde
un aktivitāšu zonu aprīkošana
Aktīvās atpūtas zonas pie
Iecavas upes (Pārupes tilta)
paplašināšana

M 1-19

Pilsētvides
un
lauku
vides infrastruktūras
pilnveide

M 1-20

Iecavas leģendas konkurss

M 1-21

Pasākumi veselības
veicināšanai

Rezultāts

Rotaļu
laukumu
ciemos

aktivitāšu
izveide

Kopējais
budžets
(EUR)

30 000

Daudzveidīgu
259 069,86
sportisko aktivitāšu
laukumu
izveide
46 049,86
(daudzfunkcionālais
sporta
laukums,
skeitparks,
pumpu
213 020,00
trase,
teritorijas
labiekārtošana)
Izveidoti pastaigu ceļi, 60 000
takas, atpūtas vietas,
tualetes, stāvlaukumi.
Ierīkoti
info
stendi,
norādes,
velosipēdu
novietnes,
elektronisks
ziņojumu
tablo,
sabiedriskās
tualetes
Iecavas
centrā, velotrases izveide
Lauku un Skolas
krustojumā
Organizēts
Iecavas
1 000
leģendas konkurss
Izstrādāts un ieviests
plāns atbilstoši
veselības veicināšanas
stratēģijai

100 000

Pašvaldības
finansējums
(EUR)

30 000

Valsts
finansējums
(EUR)

0

23 549,86

Ārējo finanšu
instrumentu
finansējums (EUR)

0

22 500

Uzsākšanas
termiņš

Noslēguma
termiņš

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

2020

2026

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors

2019

2023

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors

LAD,
LEADER
Interreg
V-A

128 020,00

4 250

85 000

60 000

0

0

2020

2026

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors

1 000

0

0

2021

2021

100 000

0

0

2020

2026

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors
IND,
Pašvaldības
izpilddirektors.
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N.
p.k.

M 1-22

M 1-23

M 1-24

M 1-25

Nosaukums

Rezultāts

Bibliotēku attīstības
veicināšana

Uzlabota bibliotēku
infrastruktūra,
papildināti krājumi,
pilnveidota
bibliotekāru kompetence,
prasmes, u.c.
Krauķu problēmas risinājums Ekspertu
izstrādāti
varianti
ilgtermiņa
problēmas
risinājumam
Komunikācijas
Ekspertu
pakalpojumi
pilnveidoša komunikācijas
kanālu
na ar iedzīvotājiem, viesiem
pilnveidošanai
PII ”Cālītis” ēkas pamatu
Tehniskā
projekta
renovācija
aktualizācija
Pamatu renovācija

Kopējais
budžets
(EUR)

Pašvaldības
finansējums
(EUR)

Valsts
finansējums
(EUR)

Ārējo finanšu
instrumentu
finansējums (EUR)

Uzsākšanas
termiņš

Noslēguma
termiņš

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

PA
"Iecavas
veselības
centrs"
vadītājs
IND,
Pašvaldības
izpilddirektors
Bibliotēku
vadītāji

42 000

42 000

0

0

2020

2026

5 000

5 000

0

0

2021

2026

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors

1 000

1 000

0

0

2020

2026

10 000

10 000

0

0

2021

2026

42 068

42 068

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors
IND,
Pašvaldības
izpilddirektors,
PII
“Cālītis”
vadītāja
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N.
p.k.

M 1-26

M 1-27

Nosaukums

Zālītes
speciālās
pamatskolas mācību telpu
pārbūve un bēniņu izbūve

Rezultāts

Divu
mācību
telpu
vienkāršota
renovācija
un
pārbūve, pārdalot tās
mazākās klašu telpās ēkā
Upes ielā 8, Zālītē,
Iecavas novadā Bēniņu
izbūve ēkā Upes ielā 8
Zālītē,
Iecavas novadā
Izstrādāta
Iecavas
pilsētas
laukuma
attīstības koncepcija

Iecavas pilsētas laukuma
teritorijas attīstības
koncepcijas izstrāde
(kompleksi ar aktivitāti nr.45)
Mērķis M2 - Kvalitatīvi ceļi un komunālā saimniecība
Projekti, kas turpinās no iepriekšējās attīstības programmas
M 2 -1 Satiksmes drošības uzlabojumi Veikti
dažādi
Iecavas novadā
satiksmes
drošības
uzlabojumi novada
teritorijā
M 2-2 Virszemes ūdeņu novadīšanas Virszemes
ūdeņu
sistēmas izbūve,
novadīšanas
sistēmas
rekonstrukcija
rekonstrukcija
Zemgales ielā no Rīgas
līdz Dārza ielai, Tirgus ielā
posmā no Skolas līdz
Zemgales
ielai izbūves darbi

Kopējais
budžets
(EUR)

Pašvaldības
finansējums
(EUR)

Valsts
finansējums
(EUR)

Ārējo finanšu
instrumentu
finansējums (EUR)

Uzsākšanas
termiņš

Noslēguma
termiņš

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

148 000

148 000

0

0

2021

2021

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors,
Zālītes
speciālās
pamatskolas
direktore

14 000

14 000

0

0

2021

2023

IND,

Pašvaldības
izpilddirektors

200 000

200 000

0

0

2020

2026

IND
Pašvaldības
izpilddirektors

607 030

607 030

0

0

2019

2021

IND
Pašvaldības
izpilddirektors
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N.
p.k.

Nosaukums

M 2-3

Ielu apgaismojuma
modernizācija un izbūve
novada apdzīvotās vietās

M 2-4

Iecavas parka attīstības
koncepcijas un Tematisko
būvprojektu izstrāde

M 2-5

Iecavas parka esošās
infrastruktūras uzlabošana
rekreācijas, tūrisma attīstībai
un pakalpojumu pieejamībai

Pašvaldības
finansējums
(EUR)

Citu virszemes ūdeņu
novadīšanas
sistēmas
posmu attīstība –
Liepu iela, Baldones ielas
posms
Ed.Virzas iela, Zemgales
iela, Ozolu iela, Stelpes
ceļš, Pārupes iela, Vītolu
iela un citur pēc
nepieciešamības
Izstrādāta
Iecavas
parka
teritorijas
attīstības koncepcija

100 000

100 000

0

0

2021

2026

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors

40 000

40 000

0

0

2020

2026

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors

20 000

200 00

0

0

2020

2021

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors

Izstrādāti
tematiskie
būvprojekti
pa
kārtām
(piem.
apgaismojumam,
estrādes rekonstrukcijai,
aktivitāšu zonai
utml.)

50 000

50 000

0

0
2022

2026

Parka
teritorijas
labiekārtošana,
gājēju
celiņu
labiekārtošana,
apgaismota
stāvlaukuma izbūve,
Brīvības pieminekļa

294 950
Tajā skaitā
97 031,70
pieminekļa
kāpņu
pārbūvei

2020

2026

Rezultāts

204 950
52 031,70

Valsts
finansējums
(EUR)

0

Ārējo finanšu
instrumentu
finansējums (EUR)

90 000
45000

LAD

Uzsākšanas
termiņš

Noslēguma
termiņš

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

Kopējais
budžets
(EUR)

IND,
Pašvaldības
izpilddirektors
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N.
p.k.

M 2-6

M 2-7

M 2-8

M 2-9

Nosaukums

Energoefektivitāte
un
vietējo atjaunojamo
energoresursu
Izmantošana centralizētajā
siltumapgādē
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Iecavā II kārta
Sila ielas gājēju ceļa
būvprojekta izstrāde, gājēju
ceļa izbūve

Sila kapu teritorijas
labiekārtošana,

M 2-10 Dievdārziņa pastaigu takas
pārbūve

Rezultāts

kāpņu
pārbūve
(būvdarbi)
Veikti projektēšanas darbi
un šķeldas
katlumājas izbūves darbi
(4.3.1. SAM)

Kopējais
budžets
(EUR)

Pašvaldības
finansējums
(EUR)

Valsts
finansējums
(EUR)

Ārējo finanšu
instrumentu
finansējums (EUR)

Uzsākšanas
termiņš

Noslēguma
termiņš

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

2 200 000

1 320 000

0

880000

ERAF

2019

2021

IND, SIA
Iecavas siltums

Veikti
sadzīves
kanalizācijas
būvdarbi
projekta teritorijā
(5.3.1. SAM)
Izstrādāts Sila ielas gājēju
ceļa
būvprojekts (no tilta pār
Iecavas upi līdz VSAC
"Zemgale";
filiālei
"Iecava"
sadalot 2 kārtās
Izbūvēts gājēju ceļš

4 045 394

2 170 634

0

1874760

KF

2018

2021

IND, SIA DZKS

28 000

28 000

0

0

2020

2021

IND
Pašvaldības
izpilddirektors,
LVC

80 000

80 000

0

0

2021

2023

Veikta Sila kapu
teritorijas
labiekārtošana (t.sk.
žogs, u.c.)
Īstenota
takas
pārbūve Dievdārziņā

50 000

50 000

2 500

42 500

2020

2021

IND. Pašvaldības
izpilddirektors,
LVC
IND, SIA DZKS

113 000

113 000

0

0

2020

2021

Jaunie indikatīvie projekti, ko plānots realizēt 2020-2026. gada attīstības programmas ietvaros

Interreg
V-A

IND
Pašvaldības
izpilddirektors
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N.
p.k.

Nosaukums

M 2-11 Baldones ielas gājēju celiņa
atjaunošana
M 2-12 Ūdenssaimniecības sistēmas
pilnveidošana

Rezultāts

Kopējais
budžets
(EUR)

Pašvaldības
finansējums
(EUR)

30
Valsts
finansējums
(EUR)

Ārējo finanšu
instrumentu
finansējums (EUR)

Uzsākšanas
termiņš

Noslēguma
termiņš

Atjaunota gājēju ietve un
apgaismojums
Zorģos izbūvēti tīkli (25 000
EUR),
Rosmes un Zorģu ciemos
izveidoti dziļurbumi (20 000
EUR)
Izstrādāta tehniskā
dokumentācija
(40 000
EUR) un uzsākti iekšpagalmu
pārbūves darbi (jaunas
stāvvietas, rotaļu laukumi,
gājēju celiņi, apgaismojums)

96 348,94

96 348,94

0

0

2020

45 000

45 000

0

0

2020

200 000

200 000

0

0

2020

M 2-14 Valsts vietējā autoceļa V9
Iecava- Baldone-Daugmale
marķēšana atbilstoši
velosipēdistu maršrutu
marķēšanas prasībām
M 2-15 SIA “Dzīvokļu komunālā
saimniecība” tehnikas
bāzes stacijas izveide

Veikta velomaršruta
marķēšana

30 000

30 000

0

0

2021

Veikta bāzes infrastruktūras
izveide

30 000

30 000

0

0

2022

2026

M 2-16 Ūdenstorņu (Progresā,
Centrā, pielikt konkrētas
adreses) attīstības
koncepcijas izstrāde

Izstrādāta
ūdenstorņu attīstības
koncepcija

10 000

10 000

0

0

2020

2026

M 2-13 Publiskās infrastruktūras
sakārtošana pie
daudzdzīvokļu ēkām

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

2020
IND. Pašvaldības
PAVEIKTS izpilddirektors
2022
IND, SIA DZKS

2026
IND, SIA DZKS
2020.g.
izbūvēts
rotaļu
laukums,
Sakārtoti
divi
stāvlauku
mi ar
grants
segumu
2021
IND, SIA DZKS,
LVC

IND
Pašvaldības
izpilddirektors,
SIA DZKS
IND
Pašvaldības
izpilddirektors
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N.
p.k.

Nosaukums

M 2-17 Novada ielu un gājēju celiņu
asfalta seguma atjaunošana

M 2-18 Nozīmīgāko pašvaldības

ceļu rekonstrukcija:

Rezultāts

Atjaunots asfalta
segums
novada
ciemu ielu posmos (Ābeļu,
Baldones 47/1 Lauku, Liepu,
Pļavu, Robežu, Skolas 4
iebrauktuve,
Dzintaru,
Vīnkalna, Vītolu, Zemgales ielas
Dārza iela Zālītē un citas) un
gājēju celiņos (Ed.Virzas
ielā)

Kopējais
budžets
(EUR)

A18 Plūdoņi- Beŗziņi
(06,km)

A10 v1040 – SmiltaiņiAudrupi – Jaunsvirkaļi (2,2
km)
Mērķis M3 - Uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīga vide
Projekti, kas turpinās no iepriekšējās attīstības programmas

Valsts
finansējums
(EUR)

Ārējo finanšu
instrumentu
finansējums
(EUR)

300 000

Izstrādāti
būvprojekti 1 704 408,00
novada ceļiem, veikta
ceļu seguma atjaunošana
vai pārbūve

A9 Dārza iela (Zālīte) Cielavas – Bružas- P93 (1,9
km)

Pašvaldības
finansējums
(EUR)

31

688 000, tsk.
TP un AU 17 000
222 016, tsk.
TP un AU –
10 000
794 392, tsk.
TP un AU –
17 000

1 704 408,00

0

0

Uzsākšan
as
termiņš

Noslēguma
termiņš

Atbildīgā
institūcija
un
kontaktperso
na

2021

2023

IND
Pašvaldības
izpilddirektors

2021

2026

IND
Pašvaldības
izpilddirektors

M 3- 1 Iecavas tirgus laukuma
teritorijas attīstības
koncepcijas izstrāde
(kompleksi ar aktivitāti
Nr.27)
M 3- 2 Infrastruktūras uzlabošana
uzņēmējdarbības attīstībai
Iecavas novadā (grants ceļu
seguma uzlabošana)

Izstrādāta
Iecavas
tirgus
laukuma
attīstības koncepcija

14 000

14 000

0

0

2021

2023

IND
Pašvaldības
izpilddirektors

Pārbūvēts
pašvaldības
grants ceļš
A11 “B33 “A7PapardesGāršas
Spītes
Podāzeļi”
2,66km
garumā,
(Turpmākās divas ceļa
seguma uzlabošanas
kārtas)

323 273

323 273

0

0

2020

2020
PAVEIKTS

IND
Pašvaldības
izpilddirektors

M 3- 3 Infrastruktūras

Uzlabota pašvaldības ceļa 422 562.66
A20 (V1040 ‐ Roņi‐Tāmas‐
Renceles‐ A7) nestspēja,
veicot asfaltēšanu 2,057
km garumā posmā no
valsts galvenā autoceļa
A7 līdz Rencelēm.
Veicināta vismaz 2
novada uzņēmumu SIA
“Devonmink” un
Lauksaimniecības
agroserviss Kooperatīvā
Sabiedrība “Rosme”
uzņēmējdarbības attīstība

422 562,66

0

0

2021

2021

IND
Pašvaldības
izpilddirektors

2020

2026

IND
Pašvaldības
izpilddirekt
ors

uzlabošana
uzņēmējdarbības
attīstībai novada Rosmes
ciema apkaimē

Jaunie indikatīvie projekti, ko plānots realizēt 2020-2026. gada attīstības programmas ietvaros
M 3- 4 Aktivitātes īres mājokļu
Izvērtētas iespējas pēc PPP 10000
10000
izveidei
modeļa būvēt mājokļus
(identificēt adreses,
kapitālieguldījumi, un
iespējamie
ieguldījumu avoti)
25,13 milj. EUR

20,03 mij.
EUR

0

0

75 775,13

4,9
EUR

mi
lj.

-

Latvijas Republika

IECAVAS NOVADS

IECAVAS NOVADA DOME
Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, Latvija, LV-3913. Tālr. 63941301, dome@iecava.lv

LĒMUMS
Iecavas novadā
2021.gada 30.martā

Prot.Nr.6, 19.p.

PAR TERITORIJAS REZERVĒŠANU PIEMINEKĻA SKOLOTĀJAM IZVEIDEI
Iecavas novada pašvaldībā, turpmāk – dome, 2019.gada 1.oktobrī tika saņemts novada
iedzīvotāja Kaspara Beitiņa iesniegums Nr. 3-19/670 par vides objekta “Piemineklis Skolotājam”
izveides ieceri novada teritorijā.
Iesniegumu parakstījuši arī 16 Iecavas novada iedzīvotāji. Iesniegumā kā iespējamās vides
objekta atrašanās vietas norādītas vairākas teritorijas Iecavā: esošo skolu tuvumā; kādā no Skolas
ielas krustojumiem; Rīgas un Skolas ielas krustojumā, stāvlaukumā.
Jautājums par ieceri un tās realizācijai vispiemērotākās vietas izvēli vairākkārt tika izskatīts
domes Izglītības, kultūras un sporta un Attīstības komiteju sēdēs.
Iecere konceptuāli tika atbalstīta un kā vispiemērotākā vieta vides objektam tika izvēlēta
pašvaldības īpašumā esoša teritorija pie novada izglītības iestādes – Iecavas pamatskolas Skolas ielā
19 (kadastra nr. 4064 010 02644), Skolas ielas tiešā tuvumā. Konkrēts būvlaukuma novietojums
tiks norādīts būvdarbu dokumentācijas sagatavošanas procesā. Vides objekta izvietojums Iecavas
pamatskolas teritorijā ir saskaņots ar izglītības iestādes vadību.
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Iecavas novada dome
balsojot, „par” – 14 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis, A.Kancāns, S.Karelis, S.Lineja,
J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, K.Sinka, J.Siugalis, V.Sidorenkovs), „pret” – 1
(J.Krievs), „atturas” - nav, nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt vides objekta “Piemineklis Skolotājam” izveides ieceri novada
teritorijā.
2. Rezervēt pašvaldības īpašumā esošo teritoriju pie Iecavas pamatskolas Skolas ielā
19 (kadastra nr. 4064 010 02644), Skolas ielas tiešā tuvumā uz 5 (pieciem) gadiem.
3. Ja projekts netiek īstenots norādītajā termiņā, tad lēmums zaudē spēku.
4. Noteikt Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļu kā tehniskā
atbalsta sniedzēju ieceres iniciatoram tās tālākai virzībai.
5. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
Pielikumā: shēma uz 1 lp.
Priekšsēdētājs

A.Mačeks

Izdruka no topografija.lv

OpenStreetMap.org Ortofotokarte © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2019.-2020.gads. Izmantoti Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, 2020.gads. © Izmantoti
Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, 2020.gads. Izmantoti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, 2020.gads.
Karšu pārlūka Topografija.lv izdruka. Izdrukas saturam ir tikai un vienīgi informatīvs raksturs. Izdruka nav izmantojama
precīzu merījumu vai aprēķinu veikšanai.
Izdruku sagatavoja: Baiba Leitlante, 2021.03.31. 14:30:26
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PAR GROZĪJUMIEM IECAVAS NOVADA MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJAS
SASTĀVĀ
Iecavas novada pašvaldība 29.03.2021. ir saņēmusi Zemgales virsmežniecības vēstuli Nr.1-6/316,
pamatojoties uz kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi
par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”
3.punktu dalībai Iecavas novada pašvaldībai medību koordinācijas komisijā tā deleģē Zemgales
virsmežniecības Bauskas nodaļas Rundāles apgaitas mežzini Vairi Stūri, tel.28655326.
Saskaņā ar Medību koordinācijas komisijas nolikumu komisijas sastāvu uz četriem gadiem 4
(četru) locekļu sastāvā apstiprina dome Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269
„Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas
komisijām” noteiktajā kārtībā.
V.Stūris iepriekšējo reizi komisijā ievēlēts 2016.gada 14.jūnijā un viņa pilnvaras ir beigušās.
Likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmā daļa nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju
pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no domes deputātiem un
attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts nosaka, ka tikai dome var ievēlēt
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās valdēs vai darba grupās.
Valsts meža dienests ar 2016.gada 24.maija vēstuli Nr.VM7.1-19/377 atcēlis dalībai Iecavas
novada Medību koordinācijas komisijā savu iepriekš deleģēto pārstāvi Andi Kavosu un deleģējis
darbībai tajā Zemgales virsmežniecības Bauskas nodaļas Rundāles apgaitas mežzini Vairi Stūri.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, Iecavas novada
dome, balsojot, „par” – 15 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis A.Kancāns, S.Karelis,
J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs, K.Sinka, J.Siugalis),
„pret” – nav , „atturas” - nav, nolemj:
1. Ievēlēt Iecavas novada Medību koordinācijas komisijā Zemgales virsmežniecības Bauskas
nodaļas Rundāles apgaitas mežzini VAIRI STŪRI, personas kods 071164-12050.
2. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
Priekšsēdētājs

A.Mačeks
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PAR
NAUDAS
BALVAS
PIEŠĶIRŠANU
IECAVAS
NOVADA
DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJAM AIVARAM MAČEKAM SAKARĀ AR VIŅAM NOZĪMĪGU
NOTIKUMU
Nolikuma par Iecavas novada domes deputātu atlīdzības sistēmu, kurš apstiprināts ar Iecavas
novada domes 28.12.2017. lēmumu (prot.Nr.19, 2.p.), 27.punkts nosaka, ka domes priekšsēdētājam
var piešķirt naudas balvu ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā sakarā ar
viņam vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā
amatpersonas ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā:
27.1. valsts institūcijas vai pašvaldības (atzinības) saņemšana;
27.2. nozīmīga dzīves jubileja (50, 60, 70 gadi).
Iecavas novada domes priekšsēdētājam A.Mačekam 2021.gada 16.aprīlī ir nozīmīga dzīves
jubileja – 50 gadi.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un 28.12.2017. Nolikuma par Iecavas novada domes deputātu atlīdzības sistēmu
27.punktu, Iecavas novada dome, balsojot, „par” – 14 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis
A.Kancāns, S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs,
K.Sinka, J.Siugalis), „pret” – nav, „atturas” - nav, A.Mačeks balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Piešķirt naudas balvu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā Iecavas novada
domes priekšsēdētājam Aivaram Mačekam sakarā ar viņam nozīmīgu dzīves jubileju.
2. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.
Priekšsēdētājs

A.Mačeks
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PAR ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAM
AIVARAM MAČEKAM
Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks 25.03.2021. iesniegumā, reģ.nr.3-16/114,
lūdz piešķirt papildatvaļinājuma septiņas darba dienas par 2020.gadu no 2021.gada 15.aprīļa līdz
23.aprīlim, kā arī kārtējo atvaļinājumu laika posmā no 2021.gada 5.maija līdz 31.maijam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Iecavas novada
pašvaldības nolikuma 39.punkta 1. un 2.apakšpunktu, Iecavas novada dome balsojot, „par” – 14
(A.Avots, L.Baha, V.Gailums, A.Grundmanis, A.Kancāns, S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, J.Ludriķis,
J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs, K.Sinka, J.Siugalis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Mačeks
balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam AIVARAM MAČEKAM atvaļinājumu papildatvaļinājuma septiņas darba dienas par 2020. gadu laika posmā no 2021.gada
15.aprīļa līdz 23.aprīlim, kā arī kārtējo atvaļinājumu laika posmā no 2021.gada 5.maija
līdz 31.maijam.
2. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā uzdot domes priekšsēdētāja pienākumus veikt
priekšsēdētāja vietniekam JURIM LUDRIĶIM.
3. Izmaksāt JURIM LUDRIĶIM algu par nostrādātajām stundām saskaņā ar darba laika
uzskaites tabulu pēc domes deputātiem apstiprinātās stundu tarifa likmes.
4. Lēmums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.

Priekšsēdētājs

A.Mačeks

