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Pavisam
patriotiski
doties uz
tautas
nobalsošanu
bija izlēmuši
Iecavas
jauniešu deju
kolektīva
«Jezga»
dalībnieki - viņi
iecirknī ieradās
tautas tērpos.
A: Anta Kļaveniece
F: Elīna Arāja

Pārliecinošs vairākums
Latvijas pilsoņu ir pauduši
viennozīmīgu atbalstu
Latvijas konstitūcijas vērtībai

valsts valodai. Lielu aktivitāti
tautas nobalsošanā par
likumprojekta «Grozījumi
Latvijas Republikas
Satversmē» pieņemšanu
izrādījuši arī Iecavas novada
iedzīvotāji.

Jaunieši ar interesi
iepazīst pašvaldības darbu
A: Anta Kļaveniece

Jaunatnes lietu speciālistes
Janas Ādmines rosināti,
aizvadītās nedēļas pirmdienā
ar pašvaldības vadītāju Jāni
Pelsi un izpilddirektoru
Mārtiņu Veinbergu tikās
vairāk nekā desmit Iecavas
novada jaunieši, pārsvarā
vidusskolas un
internātpamatskolas skolēni.
Tikšanās bija sarīkota ar
mērķi ļaut jauniešiem labāk
iepazīt pašvaldības darbu,
savukārt pašvaldības vadību
interesēja jauniešu viedoklis
dažādos jautājumos.
Ar interesi skolēni klausījās
J. Pelša stāstījumu, kādas ir
pašvaldības funkcijas, no kā vei-

dojas pašvaldības budžets, kā
un kam tas tiek tērēts. Jaunieši
uzzināja, ka visās pašvaldības
iestādēs kopā strādā 566 darbinieki, ka 60,9% no pašvaldības
2012. gada budžeta paredzēts izlietot tieši izglītībai, novirzot līdzekļus visām astoņām novada
izglītības iestādēm, ka pašvaldība maksā 14 dažādus sociālās
palīdzības pabalstus valsts noteikto trīs vietā, ka vairāk nekā
13 tūkstošus latu tērē 2.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām un
52 tūkstošus skolēnu pārvadājumiem, ka no SAKS «Dartija» īrē
sporta zāli sporta skolas vajadzībām, maksājot 30 tūkstošus latu gadā, un 1700 latus par novada basketbola čempionāta norisi, kā arī citus interesantus fak2.lpp.
tus.

Iecavas iecirknī pavisam nobalsojuši 4770 pilsoņi, no kuriem 507 balsojuši «par» un 4259
«pret» krievu valodu kā otru
valsts valodu. Četras vēlēšanu
zīmes atzītas par nederīgām.
3.lpp.

Uzsākta
optiskā tīkla
izbūve

2.

Novadam
jauna
dārzkopības
speciāliste

3.

Kādi būs
pašvaldības
tēriņi
2012. gadā

4.
8.

Ēnu dienā iepazīst
profesiju aizulises
A: Anta Kļaveniece

Pagājušo trešdien visā Latvijā
norisinājās tradicionālais
pasākums Ēnu diena, kad
skolēni tiek aicināti doties uz
kādu interesējošu darbavietu,
lai vērotu izvēlētā
profesionāļa darbu, sekojot
viņam kā ēna. Ēnu dienā
aktīvi piedalījās arī Iecavas
vidusskolas skolēni.
Ēnu diena visā pasaulē ir populārs profesijas izvēles pasākums, kuru atbalsta tūkstošiem

organizāciju un kurā ik gadu
piedalās vairāk nekā miljons
skolēnu. Junior Achievement Latvija organizētā Ēnu diena arī
Latvijā jau ir kļuvusi par tradīciju un šogad norisinājās 12. reizi.
Ēnu dienā šogad piedalījušās
422 organizācijas, piedāvājot
skolēniem ēnošanai vairāk nekā
4900 vakances. Reģistrēto skolēnu skaits pārsniedzis desmit
tūkstošus, taču patiesais Ēnu
dienas dalībnieku skaits bija vēl
lielāks, jo daļa skolēnu ēnu devējus uzrunāja individuāli.
10.lpp.
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Jaunieši ar interesi iepazīst pašvaldības darbu
1.lpp.

Īpaši jauniešu uzmanību
saistīja stāstījums par plāniem,
kurus pašvaldība iecerējusi realizēt tuvākajā laikā. Piemēram,
vairāk nekā pusmiljonu latu
pašvaldība šogad atvēlēs stadiona būvniecībai pie vidusskolas.
Tāpat iecerēts veikt renovāciju
Zālītes un Ziemeļu bibliotēkā,
veikt jumta nomaiņu pašvaldības ēkai Grāfa laukumā 1, kur
nākotnē taps Mūzikas un mākslas skola, kā arī jumta un elektroinstalācijas nomaiņu pašvaldībai piederošajā īpašumā «Misas Robežnieki».
Noklausoties stāstījumā,
viens no tikšanās dalībniekiem
Reinis Pastars secināja, ka «pašvaldības gada tēriņiem plānotie
5,2 miljoni latu nemaz nav tik
daudz, ja ir tik daudz jāizdara».
Jaunieši labprāt uzdeva arī
savus jautājumus. Uz Reiņa jautājumu, vai Iecavas novada
iedzīvotāju skaits pieaug vai sa-

mazinās un kāpēc, J. Pelsis atbildēja, ka tas ir nedaudz samazinājies, un iemesls ir dzimstības
samazināšanās un iedzīvotāju
izbraukšana uz ārzemēm. Uz
Kristiānas Kalnciemas jautājumu, vai Iecavā ir noteikta vieta,
kur staidzināt suņus, «jo vasarā
bērnu rotaļu laukumi ir pilni ar
suņu mēsliem», pašvaldības vadītājs atbildēja, ka par to ir atbildīgi paši suņu saimnieki - maisiņš līdzi un jāsavāc. Pašvaldības vadītāja sacīto papildināja
M. Veinbergs, sakot, ka ir iecerēts ūdenssaimniecības projekta
ietvaros no Edvarta Virzas ielas
izrakto grunti savest upmalas
ieplakā netālu no Pārupes tilta,
iesēt tur zāli un atvēlēt šo vietu
suņu staidzināšanai. Uz jautājumu, kāpēc dienas laikā deg ielu
apgaismojums, izskanēja atbilde, ka apgaismojumu nepieciešams ieslēgt elektrolīniju remontdarbu laikā.
Savus jautājumus jauniešiem uzdeva arī Domes priekšsēdētājs. Viņš vēlējās zināt, vai jau-

nieši atbalsta brīvpusdienu piešķiršanu 5.-9. klašu skolēniem,
uz ko jauniešu vairākums atbildēja noliedzoši, sakot, ka skolēni
to nepratīs novērtēt. Uz jautājumu par iespējamo municipālās
policijas ieviešanu, jaunieši atbildēja, ka labāk būtu nostiprināt pašiem savu sabiedriskās
kārtības dienestu, nevis piesaistīt to kā pakalpojumu no cita novada.
Verners Jānis Trokšs: «Šī tikšanās man ļoti patika un uzskatu, ka tādas vajadzētu taisīt biežāk. Gāju uz turieni ar domu, ka
beidzot uzzināšu, ko tad īsti mūsu pašvaldība dara. Šaubos, vai
jaunieši Iecavā zina, ko vispār
mūsu deputāti Domē dara.
Pirms šīs tikšanās nezināju pusi
no tām lietām, ko tur stāstīja.
Nezināju, cik daudz naudas tiek
iztērēts kādām noteiktām lietām
un par kādām iestādēm atbild
pašvaldība, taču tagad zinu. Interesantākais, jau, protams, bija
uzzināt par Domes projektiem
un plāniem, ko tuvākajā nākot-

nē ir plānots celt un rīkot Iecavā.»
Ieva Olga Jēkabsone: «Šajā
tikšanās reizē guvu jaunu pieredzi, uzzināju daudz ko jaunu.
Uzzināju, kādi plāni un projekti
tiks realizēti tuvākajā laikā,
mums izskaidroja, ko īsti nozīmē
jēdziens «pašvaldība». Domāju,
ka šo informāciju derētu zināt ikvienam jaunietim. Tikšanās
pluss bija tas, ka mums bija
iespēja izteikt arī savu viedokli.
Bija liels prieks uzzināt, ka Iecavā tiks būvēta Mūzikas un mākslas skola! Manuprāt, šādas tikšanās derētu atkārtot.»
Žanis Sevastjanovs: «Jau satikšanās vien bija interesanta,
bet es uzzināju arī daudz ko jaunu par pašvaldības darbu. Es un
mani draugi jau sen bijām cerējuši uz stadiona būvniecību Iecavā, bet tas netika uzcelts. Tagad
es vismaz zinu, ka ir iecere to
sākt būvēt jau vasarā. Man šķiet,
ka šādas tikšanās varētu organizēt biežāk, lai jaunieši zinātu, ar
ko nodarbojas pašvaldība.» IZ

Iecavā uzsākta Lattelecom «Narvesen»
kaķīšu un sunīšu glāzes
optiskā tīkla izbūve
vietā - automašīna!

A: Anta Kļaveniece

Latvijas vadošais elektronisko
pakalpojumu sniedzējs
Lattelecom uzsācis optiskā
interneta infrastruktūras
izbūvi Iecavā, informē
Katrīna Lulle, Lattelecom
sabiedrisko attiecību
konsultante. Optisko
internetu pirmajos dzīvokļos
Iecavas centrā varēs lietot jau
marta beigās, taču vērienīgo
izbūves darbu noslēgumā tas
būs pieejams vairāk nekā
1110 mājsaimniecībās.
Lattelecom optiskā interneta
infrastruktūras izbūve aptver
23 daudzdzīvokļu namus Dārza,
Edvarta Virzas, Rīgas, Skolas,
Tirgus un Zemgales ielās. Uzlabotā optiskā interneta tehnoloģija nodrošina ievērojami lielāku
datu pārraides kapacitāti, kas
nozīmē, ka visas darbības internetā norisināsies daudz ātrāk.
«Esam gandarīti, ka Lattelecom optikas infrastruktūras izbūve tiek veiksmīgi īstenota
Iecavā, un pilsētas iedzīvotājiem
varēsim nodrošināt uzticamu,

ērtu un kvalitatīvu vidi, kas
sniedz plašas iespējas gan ikdienā un sadzīvē, gan dažādās uzņēmējdarbības jomās. Ceram,
ka ieguldītās investīcijas pozitīvi
ietekmēs Iecavas iedzīvotāju
produktivitāti un dzīves kvalitāti, kā arī veicinās konkurētspēju
Latvijas mērogā,» stāsta Lattelecom komercdirektore Kerli Gabriloviča.
Jānis Pelsis, Iecavas novada
Domes priekšsēdētājs komentē:
«Optiskā interneta ienākšana
Iecavā vērtējama pozitīvi, tas ir
liels solis pretī moderno tehnoloģiju izmantošanai. Tīkla pieejamība nodrošinās iespēju novada
iedzīvotājiem un uzņēmējiem izmantot sniegtos pakalpojumus
jaunā kvalitātē. Cerams, optiskā
interneta izbūve neapstāsies tikai Iecavas centrā, bet aptvers
arī pārējās novada apdzīvotās
vietas.»
Optiskais internets ar ātrumu līdz pat 500 Mbit/s jau ir pieejams vairāk nekā 415 000 mājsaimniecību visā Latvijā. Pilnvērtīgu optiskā interneta pieslēgumu nodrošina unikāls pieslēgums katram lietotājam, ko lieto
vienīgi attiecīgais klients. IZ

A: Anta Kļaveniece

Ar negaidītu pārsteigumu
iecavniecei Ievai Kļavniecei
noslēgusies akcija «Kopā ar
draugiem katru dienu». Tās
laikā katrs savā īpašumā
varēja iegūt glāžu kolekciju ar
sešiem dažādiem suņuku un
kaķēnu tēliem, krājot
Narvesen tirdzniecības vietās
izsniegtās uzlīmes.
Akcijas dalībniekiem bija
iespēja piedalīties izlozē un laimēt automašīnu Volkswagen
Polo, bet vēl trīs laimīgajiem tikt
pie dāvanu kartes Ls 1000 vērtībā savam sapņu ceļojumam.
Kad 20. februārī notikušajā
izlozē tika noskaidrots laimīgais
jaunā auto īpašnieks, pretendentu bija daudz - izlozē piedalījās vairāk nekā 200 000 kartiņu,
kuras izsniegtas visos Latvijas
novados. Izlozes kārtībā tika noskaidrots, ka galveno balvu jaunu Volkswagen Polo ieguvusi
iecavniece Ieva Kļavniece, ziņo
portāls puaro.lv.
Sazvanīta viņa nespēja noslēpt pārsteigumu un, pēc pašas
vārdiem, sākotnēji nemaz nav
spējusi noticēt, ka zvans nav

joks. «Es nekad neesmu laimējusi nevienā loterijā, un arī šoreiz
piedalījos tikai ar vienu kartiņu,
to pašu atdevu Narvesen veikalā
pēdējā akcijas dienā. Ka varētu
laimēt automašīnu, man nerādījās ne sapņos!», no patīkamā šoka atguvusies nav Ieva.
«Ir patīkami, ka mūsu akcija
nesusi daudz prieka mūsu pastāvīgajiem pircējiem, jo skaistās
glāzes varēja iegūt ikviens, kurš
sakrāja pirkumiem līdzi dotās
uzlīmes. Protams, īpaši sveicam
loterijas veiksminiekus - prieks,
ka vairākām Latvijas ģimenēm
esam sagādājuši īpašu notikumu», gandarīta ir Narvesen mārketinga un iepirkumu direktore
Agnija Šmite.
Narvesen saka lielu paldies
visiem akcijas dalībniekiem, un
aicina iesaistīties arī nākamajās
akcijās. Vairāk par tām var uzzināt Narvesen tirdzniecības vietās vai internetā - www.narvesen.lv.
Jāatgādina, ka pirms mēneša
līdzīga veiksme piemeklēja vēl
vienu iecavnieci - grāmatu apgāda Zvaigzne ABC rīkotajā akcijā
Iecavas internātpamatskolas
bibliotekāre Dzintra Kraukle arī
tika pie jauna auto. IZ
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Kamēr puteņo, puķu dobēm dārznieku maiņa
A: Elīna Arāja
F: no Sarmītes Avotas albuma

Daina Rudzīte, kas par
pašvaldības dārzkopības
speciālisti nostrādājusi
daudzus gadus, aizgājusi
pelnītā un gaidītā atpūtā.
Kopā ar Dzīvokļu komunālās
saimniecības (DzKS) vadītāju
Alvi Feldmani viņa savā vietā
ieteikusi Sarmīti Avotu, kas
jau uzsākusi darbu.
Sarmīte dārzkopībai nopietnāk pievērsusies vien 35 gadu
vecumā, kad pēc triju bērnu
auklēšanas pilnībā mainījusies
dzīve un viņa sākusi strādāt kokaudzētavā «Skujenieki». Sapratusi, ka tiešām vēlas darboties
šajā jomā, nevis savā zootehniķes specialitātē, un iestājusies
Bulduru dārzkopības vidusskolā, lai pilnveidotu jau esošās zināšanas.

Sarmīte ir dabas cilvēks, kas
visu mūžu dzīvojusi laukos. Kā
bērns cepusi dubļu kūkas un no
kukurūzas taisījusi lelles, ar māsu gājusi uz mežu našķoties ar
priežu un liepu pumpuriem. Bērnību Sarmīte pavadījusi Misā,
vēlāk dzīvojusi Audrupos, bet nu
jau 28 gadus kopj savu piemājas
daiļdārzu Zorģos. Tas gan neesot
īsti pēc daiļdārzu standartiem
veidots, drīzāk to varētu saukt
par kolekciju dārzu. Sarmīte nekad nevarētu dzīvot pilsētā, bet
labprāt parūpēsies, lai pilsētnieki varētu izbaudīt kaut daļu no
lauku skatu burvības. Sarmīte
jau paredz, ka nespēs vien iztikt
ar organizatores darbiem, bet
iespēju robežās pati darbosies pa
dobēm. Viņas meita smejoties,
ka mamma pat Rundāles pils
parkā atradīs kādu nezāli, ko tūliņ izraus.
Pirmais uzdevums jaunajai
dārzkopei ir pavasara talkas organizēšana 21. aprīlī, bet martā

Aktīvi pauž savu
nostāju valodu jautājumā
1.lpp.

«Nācu balsot ar domu, lai
mūsu Latvijā nekad nebūtu divvalodība. Šoreiz apzinājos, ka
nevar sēdēt mājās, jo ir jāparūpējas par bērniem un mazbērniem, kas šajā valstī dzīvos vēl
pēc mums,» savas domas pauda
Regīna Jovaiša no Zorģiem.
Daudzi vēlētāji pauda neapmierinātību, kāpēc vispār pieļauta referenduma norise. Tā
baušķenieks Jānis, kas balsoja
Iecavas vēlēšanu iecirknī, sacīja:
«Tā padarīšana ir muļķīga
mums jābalso par latviešu valodu savās mājās.» Līdzīgu viedokli
pauda arī iecavniece Inga Zveja:
«Līdz šim esam pārāk daudz centušies visiem izdabāt. Referendums nebija vajadzīgs.» Stingru
nostāju pauda arī iecavnieks
Mārtiņš Šulcs: «Nācu balsot, lai
pateiktu skaļi savu lēmumu
«pret», lai visiem uz visiem laikiem ir skaidrs Latvijā vienīgajai
valsts valodai ir jābūt latviešu
valodai.»

Izdevās gan satikt arī vēlētājus, kas bija pilnīgi pretējās domās. Tā kāda balsotāja, kas nevēlējās nosaukt savu vārdu, sacīja: «Man nav problēmu runāt
ne krievu, ne latviešu valodā, taču atzīšu, ka aģitācijas reklāmas
pirms tautas nobalsošanas krievu tautības cilvēkiem bija nepatīkamas. Ja nebūtu šīs aģitācijas, varbūt pat balsot nenāktu, jo
domāju, ka tautas nobalsošanas
rezultāti valstī neko nemainīs.»
Pavisam patriotiski doties uz
tautas nobalsošanu bija izlēmuši
Iecavas jauniešu deju kolektīva
«Jezga» dalībnieki viņi iecirknī
ieradās tautas tērpos.
Iecavas Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Tālrīts Krastiņš
vēlēšanu gaitu vērtēja pozitīvi.
Komisijas locekļiem vēlētāju aktivitātes dēļ nācies intensīvi strādāt, taču nekādu incidentu iecirknī nav bijis. Cilvēki vien sūdzējušies par slideno ieejas mezglu
kultūras namā. IZ

18. februāra tautas nobalsošanas provizoriskie rezultāti
Iecavas novads
PAR 507 (10,63%)
PRET 4259 (89,29%)
Nederīgas 4 (0,08%)
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 4770.

viņa plāno sarīkot tikšanos ar
dendroloģi un ainavu arhitekti
Aiju Kaškuri. Šogad Sarmītei
būs īpaši daudz darba, jo par godu Iecavas 520. jubilejai ciemam
jābūt krāšņi sapostam, lai ikvienam būtu svētku sajūta.
Sarmīte ir ļoti pateicīga Dainai Rudzītei par atbalstu un padomiem, palīdzot apjaust jaunos
pienākumus. Jaunā dārzkope
atzīst, ka katram dārzniekam ir
citāds redzējums, taču sākumā
viņa turpināšot priekšgājējas
iesākto un pamazām, iespējams,
kaut ko arī mainīs.
Par sava darba turpinātāju
D. Rudzīte teic: «Jau laikus kārtojot dokumentus pensijas saņemšanai, konstatēju, ka mans
darba mūžs jau iegājis ceturtajā
gadu desmitā, tad arī nolēmu, ka
Iecavai laiks saņemt jaunu, darbīgāku, zinošāku un progresīvāku dārzkopības speciālistu, un
es nešaubos, - Sarmīte tāda būs.
Arī darba apjoms katru gadu palielinās, aug prasības pēc citādas
ārtelpas, ko es tīri fiziski vairs
nespēju kvalitatīvi veikt. Protams, jau būtu vilinoši saņemt
darba algu un pensiju, bet nē!
Ļoti liels PALDIES visiem tiem,
ar kuriem kopā strādāju, sevišķi
Gunāram, Dzintrai, Rudītei, Annai, Tatjanai, visiem kapu pārziņiem, arī Lūcijai un Igoram, visiem «daiļajiem dārziem» un to
saimniekiem, kā arī manam

Janvārī pašvaldības
dārzkopības speciālistes
pienākumus sāka pildīt
Sarmīte Avota.
DzKS kolektīvam.
Šobrīd cilvēki, mani satiekot,
bieži jautā, kā es jūtos. Atbildēšu
ar dzejnieces Māras Zālītes vārdiem:
…Es durvīs iestājos un skatos,
vai ir visi.
Vai ir mans sievas gods,
vai bērna smiekli,
kas rīt būs atkal vajadzīgi
smiešanai,
vai ogle pavardā ir nomodā,
vai mājas gariņi pa savām
vietām…» IZ

Melnās ziņas
- Laika posmā no 13. februāra plkst. 13:00 līdz 14. februāra
plkst. 13:00 Zālītes dzelzceļa
stacijā no dzelzceļa vagona nozagtas ogles.
- 14. februārī plkst. 14:25
Baldones ielā kāds 1955. gadā
dzimis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols.
- 15. februārī plkst. 10:00
konstatēts, ka, iekļūstot kādā
nožogotā teritorijā Iecavā, uzlauzta automašīnas MAZ-5551
degvielas tvertne, no kuras nolieti 30 litri dīzeļdegvielas. Uzsākts
kriminālprocess.
- 15. februārī plkst. 9:26 uz
ceļa Iecava-Stelpe šauras brauktuves notika sadursme starp
automašīnu Audi 100 un automašīnu Ford Galaxy.
- 16. februārī plkst. 13:00
Skolas ielā par smēķēšanu aizturēts nepilngadīgs 1999. gadā dzimis zēns. Zēna tēvam sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka viņš nepilda
bērna aprūpes pienākumus.

- 17. februārī plkst. 16:56 Rīgas ielā 1983. gadā dzimis automašīnas Audi A4 vadītājs neizvēlējās drošu distanci ar priekšā
braucošo automašīnu Mitsubishi L200, izraisot sadursmi. Bojātas abas automašīnas. Sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols.
- Laika posmā no 17. februāra plkst. 20:12 līdz 18. februāra
plkst. 7:45 automašīnai VW Vento izsists priekšējais un aizmugurējais vējstikls. Uzsākts kriminālprocess.
- 19. februārī plkst. 14:37 ceļa A-7 42. kilometrā aizturēts
1957. gadā dzimis vīrietis, kurš
vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā
0,57 promiles. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
Diāna Purviņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas
vecākā inspektore
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Novada Domē
Finanšu komiteja divās komitejas sēdēs izskatīja Finanšu nodaļas
sagatavoto Iecavas novada pašvaldības budžeta projektu
2012.gadam, kas sagatavots, pamatojoties uz Iecavas novada
Domē saņemtajiem pašvaldības budžeta iestāžu un
struktūrvienību vadītāju, pašvaldības kapitālsabiedrību valdes
locekļu budžeta līdzekļu pieprasījumiem, biedrību un fizisko
personu iesniegumiem par pašvaldības budžeta līdzekļu
piešķiršanu. 6.februāra Finanšu komitejas sēdē deputāti pieņēma
lēmumu par pašvaldības budžeta projekta iesniegšanu
apstiprināšanai Domei.
14. februāra Domes sēdē 2012. gada saistošie noteikumi Nr. 3
«Par Iecavas novada budžetu 2012. gadam» tika apstiprināti,
deputātiem balsojot «par» - 11 (J. Arāja, G. Arājs, A. Avots,
I. Freimane, J. Krievs, J. Ludriķis, A. Mačeks, J. Pastars, J. Pelsis,
I. Vaičekone, A. Zaķe), «pret» - nav, «atturas» - 3 (B. Bundule,
A. Grundmanis, S. Mašiņenkovs).

Paskaidrojuma raksts par Iecavas
novada budžetu 2012. gadam
Iecavas novada 2012. gada budžeta projekts izstrādāts, pamatojoties uz 2011. gada 15. decembra likumu «Par valsts budžetu
2012. gadam», Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1030 «Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2012. gadā», ievērojot likumu «Par pašvaldībām», «Par pašvaldību budžetiem», «Par budžetu un
finanšu vadību», kā arī citu normatīvo aktu prasības. Plānojot finansējumu atlīdzības izmaksai 2012. gadā, ir ievērotas 2009. gada 1. decembra Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma izvirzītās prasības.
Sastādot 2012. gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta
sabalansētību un attīstību veicinošu projektu īstenošanu.
Budžeta ieņēmumu prognoze, kā arī finanšu resursu izlietojuma
plāns izskatīti Iecavas novada Domes Finanšu komitejas sēdēs
2012. gada 31. janvārī un 6. februārī, uzaicinot attiecīgo izpildinstitūciju vadītājus un budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniedzējus.
Iecavas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms
2012. gadā prognozēts 5 261 295 latu, izdevumu kopējais apjoms
6 169 700 latu.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Iecavas novada Domes saistošo noteikumu «Par Iecavas novada budžetu 2012.
gadam» 1., 4. un 5. pielikumā (Saisto’sie noteikumi un visi to
pielikumi ir pieejami www.iecava.lv sadaļā Pašvaldība > Normatīvie
akti un plānošanas dokumenti > Saistošie noteikumi > Budžets.
Ieņēmumi 2012. gadā plānoti 5 261 295 latu apjomā, tajā skaitā
pamatbudžetā 5 183 808 lati un speciālajā budžeta 77 487 lati.
Informācija par budžeta izdevumiem ir Iecavas novada Domes
saistošo noteikumu «Par Iecavas novada budžetu 2012. gadam» 2.,
3., 4. un 5. pielikumā.
Izdevumi šaogad plānoti 6 169 700 latu apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi 6 097 518 lati un speciālā budžeta izdevumi
72 182 lati.
Novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem (908 405 latus), aizņēmuma pamatsummas (140 809 lati)
atmaksu un ieguldījumu komersantu pašu kapitālā (33 176 latus) ir
paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā
1 132 390 latiem, kā arī saglabāt kases apgrozāmos līdzekļus
50 000 latu apmērā.
Pielikumos apkopotā informācija kopumā sniedz priekšstatu par
sabiedrības ieguvumiem no pašvaldības, kurus pašvaldības institūcijas plāno nodrošināt saimnieciskā gada ietvaros, pamatojoties uz
to, ka budžets ir līdzeklis pašvaldības pastāvīgo funkciju nodrošināšanai ar finansiālām metodēm.
Iecavas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un
speciālā budžeta.
Pamatbudžets ir Iecavas novada pašvaldības budžeta galvenā

4.

daļa, kuru veido:
1) nodokļu ieņēmumi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un azartspēļu nodoklis;
2) nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nodevas un citi ieņēmumi;
3) transferti jeb maksājumi no citiem budžetiem, kas ir mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta, norēķini ar citu pašvaldību budžetiem un finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto
projektu īstenošanai.

Iecavas novada pašvaldības 2012. gada
pamatbudžeta ieņēmumu struktūra
Nekustamā

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis

Budžeta

īpašuma

iestāžu

nodoklis

ieņēmumi

Pārējie

5.5%

3,7%

ieņēmumi
0,6%

50,5%

Valsts un
pašvaldību
budžetu
transferti
39,7%

Iecavas novada pašvaldības šī gada pamatbudžeta ieņēmumos
lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (50,5% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem).
2012. gadā salīdzinājumā ar 2011. gadu nav notikušas un netiek
plānotas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IeIeN) likmē vai ar
nodokli neapliekamajā minimumā, kas varētu ietekmēt IeIeN prognozes izmaiņas. Noteiktais IeIeN sadalījums starp valsts budžetu un
pašvaldību budžetiem 2012. gadā ir 80% apmērā pašvaldībai un
20% valsts budžetam. Salīdzinājumā ar 2011. gadu pašvaldības daļa
IeIeN sadalē samazināta par 2%. IeIeN plāna prognoze, salīdzinot ar
2011. gada prognozi, ir palielinājusies par 10,9%, bet IeIeN plāns
2012. gadam salīdzinājumā ar 2011. gadā faktiski saņemto ir par
29 195 latiem mazāks.
Likums «Par valsts budžetu 2012. gadam» paredz - ja tiek konstatēta IeIeN neizpilde vairāk par 2%, pašvaldībām tā tiek kompensēta
no valsts budžetā IeIeN daļas, ievērojot prognozēto ieņēmumu procentuālo sadalījumu pa ceturkšņiem: 1. ceturksnī - 20%, 2. ceturksnī - 24%, 3. ceturksnī - 27%, 4. ceturksnī - 29%.
Visu iepriekšminēto faktoru dēļ, ievērojot piesardzības principu
budžeta ieņēmumu plānošanā, Iecavas novada pašvaldības
2012. gada pamatbudžeta ieņēmumos ir plānoti 98% no IeIeN prognozes - 2 638 902 latiem, kas apstiprināta ar Ministru kabineta
2011. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1030 «Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales
kārtību 2012. gadā».
IeIeN un nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumu prognoze
saistīta ar Finanšu ministrijas aprēķiniem, uz kuru pamata katrai
pašvaldībai tiek aprēķināta finanšu nepieciešamība un rezultātā tiek
noteiktas iemaksas vai dotācijas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā. 2012. gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju
171 028 latus no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.
Nodokļu ieņēmumi no NĪN šogad prognozēti 288 128 latu apmērā. NĪN ieņēmumi 2012. gadā ir 5,5% no pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumiem.
Likumdošana paredz izmaiņas NĪN jomā. 2012. gadā pašvaldībām attiecībā uz NĪN aprēķinu tika dotas iespējas noteikt atsevišķas
normas. 10. janvārī Iecavas novada Dome apstiprināja saistošos noteikumus, ar kuriem savu iespēju robežās nepalielināja nodokļu slogu iedzīvotājiem. Attiecībā uz NĪN par zemi tika saglabāta iepriekšējā
norma, ka NĪN apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis, nedrīkst pārsniegt 2011. taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru vairāk nekā par 25 procentiem. Saistošie noteikumi
nosaka, ka 2012. gadā ar NĪN neapliek dzīvojamo māju palīgēkas,
5.lpp.
kuru platība pārsniedz 25m2 (izņemot garāžas).
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Valsts un pašvaldību budžetu maksājumi mērķdotācijas, dotācijas un savstarpējie norēķini 2012. gadam plānoti 2 055 793 lati,
t. i., 39,7% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.
Iecavas novada pašvaldības 2012. gada ieņēmumu plānā valsts
budžeta mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un Iecavas
internātpamatskolas un Zālītes speciālās internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem ir plānotas, pamatojoties uz likumu «Par
valsts budžetu 2012. gadam», kurā mērķdotāciju apjoms ir aprēķināts tikai astoņiem mēnešiem, t. i., no 2012. gada 1. janvāra līdz
31. augustam.
Dotācijas Iecavas mūzikas skolas un Iecavas novada sporta skolas «Dartija» pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu finansēšanu 2012. gadam par 41 503 latiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju par profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu finansēšanu 2012. gadam 25 631 latu
apmērā.
Tiek plānots, ka brīvpusdienu nodrošināšanai izglītojamajiem,
kas mācās pašvaldības izglītības iestāžu 1. klasē, no valsts budžeta
šogad tiks saņemts 10 221 lats. Valsts budžeta finansējums vienam
skolēnam dienā nodrošina ēdināšanas izdevumu samaksu 80 santīmu vērtībā.
No Labklājības ministrijas ir plānots saņemt 46 500 latus mērķdotāciju izmaksātā garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta
kompensācijai 50% apmērā un dzīvokļa pabalsta kompensācijai
20% apmērā. Dzīvokļa pabalsta kompensācija pašvaldībām no
valsts budžeta šogad tiks aprēķināta tikai par periodu no 1. janvāra
līdz 30. aprīlim.
Iecavas novada pašvaldība 2012. gadā plāno saņemt 260 061 latus uzturēšanas izdevumu transfertus no valsts budžeta iestādēm
šādu ārvalstu līdzfinansētu projektu īstenošanai:
N.
p.
k.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Projekta nosaukums

Kā pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām 149 000 lati Iecavas novada pašvaldības budžeta
ieņēmumos ir pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās
ap-rūpes centrs» plānotie ieņēmumi no Veselības norēķinu centra
par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
Maksājumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi plānoti 193 265 lati, kas veido 3,7% no Iecavas
novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.
2 811 latus plānots saņemt Nīderlandes fonda KNHM programmas «Sabiedrība ar dvēseli» projektu līdzfinansēšanai Iecavas novadā.
Pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumi par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem ir plānoti 190 454 lati.
Pārējie ieņēmumi un maksājumi: azartspēļu nodoklis, procentu
ieņēmumi par kontu atlikumiem, naudas sodi, valsts un pašvaldības
nodevas 2012.gada budžetā plānoti 28 530 lati, kas kopējā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā veido 0,6%.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, budžeta iestāžu ieņēmumu un
pārējo ieņēmumu izmaiņas 2010. gadā, 2011. gadā un plānotās
2012. gadam ir nelielas. Ievērojamāks ir valsts un pašvaldību budžetu transfertu samazinājums 2012. gadā. Tas izskaidrojams ar apjoma ziņā mazāku finansējumu ārvalstu finansēto palīdzības projektu
īstenošanai. Plānotie nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi pārsniedz 2010. gada ieņēmumus, bet ir mazāki par faktiski saņemto
nekustamā īpašuma nodokli 2011. gadā. Pērn Iecavas novada pašvaldība iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādu maksājumos saņēma 44 600 latus. Prognozējot 2012. gada ieņēmumus,
nav ņemta vērā ar palielinātu likmi apliekamā neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Fonds. Programma/pasākums

Speciālista piesaiste Iecavas novada
Domē
Ozolu ielas gājēju celiņa vienkāršota
rekonstrukcija un informatīvo norāžu
uzstādīšana Iecavas novadā
Kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana
bērniem Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrā

ELFLA. «Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā»
ELFLA. «Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā»

Jauna pakalpojuma nodrošināšana
Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centrā

ELFLA. «Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā»

Ambulatorās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana Iecavas
veselības un sociālās aprūpes centrā
Primārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana Iecavas
veselības un sociālās aprūpes centrā
Iecavas novada izglītības iestāћu
informatizācija
Izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamā aprīkojuma
nodrošināšana Zālītes speciālajā
internātpamatskolā
Mācību vides uzlabošana izglītojamiem
ar speciālām vajadzībām Iecavas novada
Zālītes speciālajā internātpamatskolā
Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos

11.

Skolu pašvērtēšanas sistēma

12.

Comenius skolu divpusējā partnerība
Spānija - Latvija

13.

Iecavas kultūras nama fasādes
vienkāršota rekonstrukcija

14.

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

15.

Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot
sadarbību starp sociālajiem dienestiem

16.

Iespējas un risinājumi Tavā dzīvē

ESF. «Cilvēkresursi un nodarbinātība»

Plānotie
ieņēmumi
2012.
gadā (Ls)
4 584
14 400

6 180
7 393

ERAF. «Infrastruktūra un pakalpojumi»

78 086

ERAF. «Infrastruktūra un pakalpojumi»

26 941

ERAF. «Infrastruktūra un pakalpojumi»

6 750

ELFLA. «Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā»
ERAF. «Infrastruktūra un pakalpojumi»

12 764

14 702

ESF. «Cilvēkresursi un nodarbinātība»
739
ES. Mūžizglītības programma Comenius
reģionālā partnerība
ES. Mūžizglītības programma Comenius
skolu partnerība
ELFLA. «Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā»
ESF. «Cilvēkresursi un nodarbinātība»
ERAF. Latvijas-Lietuvas pārrobeћu
sadarbības programma
2007.-2013.gadam
ESF. «Cilvēkresursi un nodarbinātība»

5 508
2 952

17 851
43 583

1000
16 628

Iecavas novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi tiek
novirzīti pašvaldības funkciju
nodrošināšanai - izdevumiem
no budžeta finansētu institūciju,
tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un veselības aizsardzības iestāžu, Sociālā dienesta un administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta
un kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras
uzturēšanai, samaksai par novada pasūtījumu veikšanu, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta
funkcionālai klasifikācijai paredzēti Iecavas novada Domes
saistošo noteikumu «Par Iecavas
novada budžetu 2012. gadam»
2. un 3. pielikumā.
Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā
plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto
pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei šogad plānotais izdevumu apjoms ir 3 715 635 lati,
kas ir 60,9% no plānotajiem kopējiem 2012. gada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumiem, tajā
skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas
paredzēts daļējai šo izdevumu
segšanai, ir 1 393 058 lati jeb
37,5% no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.
6.lpp.
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56,9% no gadam plānotajiem izdevumiem izglītības nozarei veido
atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas kopā ir
2 115 455 lati. Jāņem vērā, ka 2012. gada budžetā izdevumi pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības, internātskolu un speciālo internātskolu, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībā iesaistīto pedagogu atalgojumam ir ieplānoti tikai periodam no 1. janvāra līdz 31. augustam.
Izglītības nozares iestāžu uzturēšanas izdevumiem ir paredzēti
781 934 lati, t. i., 21,0% no plānotajiem izdevumiem izglītības iestādēm un ar izglītību saistītiem pasākumiem.
2012. gadā vairākās izglītības iestādēs ir plānoti līdzekļi kārtējiem remontiem:
1) Iecavas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) «Cālītis» plānots trīs
grupu telpu remonts, tualetes telpas remonts un parketa atjaunošana zālē, kopā šiem izdevumiem paredzot 19 200 latus;
2) PII «Dartija» plānots veikt iekšpagalma kāpņu rekonstrukciju
par 3 014 latiem;
3) Dzimtmisas pamatskolai krāsns remontam paredzēti 386 lati;
4) Iecavas vidusskolā plānots ierīkot ventilāciju sporta zāles dušu
telpās, atjaunot ēdnīcas pamatu hidroizolāciju un ierīkot ūdens uzskaites mezglu, kam ir plānots izlietot 3 058 latus;
5) Iecavas internātpamatskola plāno meiteņu mājturības kabineta remontu par 10 611 latiem;
6) Zālītes speciālajā internātpamatskolā ir iecerēts starpstāvu
pārseguma remonts internāta ēkai «Strauta Brīviņos» un rotaļu nojumes remonts Upes ielā 8, Zālītē, kam kopā nepieciešami 6 520 lati.
Kārtējos izdevumos ir ieplānoti arī izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Iecavas novada pašvaldības izglītības iestāžu sākumskolas klašu skolēniem gan no valsts budžeta, gan pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Plānots, ka šogad brīvpusdienas no valsts budžeta līdzekļiem tiks segtas 11 200 latu apmērā un no pašvaldības budžeta
līdzekļiem brīvpusdienas 2.-4. klašu skolēniem un 5-6 gadīgiem
audzēkņiem tiks apmaksātas 37 928 latu vērtībā.
Pašvaldības budžetā ir plānoti līdzekļi šādu projektu realizācijai
izglītības jomā:
N.
p.
k.

Projekta nosaukums

1.

Iecavas novada izglītības iestāžu
informatizācija

2.

Izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamā aprīkojuma
nodrošināšana Zālītes speciālajā
internātpamatskolā

3.
4.
5.
6.

Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos
Sporta kompleksa – Iecavas stadions būvniecība
Iecavas mūzikas un mākslas skolas
rekonstrukcija
Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes
«Cālītis» rekonstrukcijas 1. kārta

Budžetā tiek plānoti 4 500 lati Dzimtmisas pamatskolas muižas
ēkas jumta un fasāžu vienkāršotas rekonstrukcijas tehniskā projekta, skolas teritorijas perspektīvās attīstības koncepcijas izstrādei.
0,3% no izdevumiem izglītībai veido sociālie pabalsti, no kuriem
6 800 lati ir paredzēti projektā «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības optimizācijas apstākļos» iesaistīto pedagogu stipendijām un apmācībai, kā arī 3 950 lati - naudas balvu izmaksai labākajiem Iecavas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un viņu pedagogiem.
Vispārējo valdības dienestu vajadzībām pamatbudžetā paredzēti 652 305 lati, t. i., 10,7% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
Vispārējie valdības dienesti ietver:
1) administratīvā aparāta uzturēšanu, kam šogad plānoti
354 062 lati (5,8% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem);
2) pašvaldības budžeta parāda darījumus: aizņēmumu procentu
maksājumus un aizņēmumu apkalpošanas maksu, kas 2012. gadā
ir 80 822 lati;
3) vispārēja rakstura transfertus no pašvaldības budžeta pašvaldību budžetiem - 100 521 latu;
4) pašvaldības uzturēšanas izdevumu transfertus valsts budžeta
iestādēm - 1 500 latus;
5) izdevumus neparedzētiem gadījumiem, kam šogad rezervēti
115 400 lati, kas ir 1,9% no Iecavas novada pašvaldības plānotajiem
pamatbudžeta izdevumiem.
251 102 latus jeb 70,9% no Iecavas novada Domes administrācijas izdevumiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas administrācijas darbiniekiem. 7 445 lati no izmaksājamās
atlīdzības administrācijas darbiniekiem tiks segti no projekta «Speciālista piesaiste Iecavas novada Domē» realizācijai saņemtā finansējuma. Atlīdzībai deputātiem par deputātu pienākumu pildīšanu un
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām ir plānots izlietot
14 891 latu.

Plānotie izdevumi 2012.gadā (Ls)
ES struktūrfondu
Pašvaldības
finansējums
līdzfinansējums

Kopā

59 798

0

59 798

12 764

4 538

17 302

7 870

0

0

508 359

508 359

0

52 523

52 523

0

137 868

137 868

Darbs pie PII «Cālītis» rekonstrukcijas 1. kārtas tiks uzsākts tikai
pēc iepirkuma procedūras veikšanas šī budžeta gada prioritārā projekta «Sporta komplekss Iecavas stadions» būvniecībai, kad būs zināmas stadiona celtniecības izmaksas un naudas plūsmas grafiks
2012. gadam.
Šogad plānots apgūt ES Mūžizglītības programmas Comenius līdzekļus 9 698 latu apmērā, realizējot skolu partnerības programmas Dzimtmisas pamatskolā un PII «Dartija», kā arī pieaugušo izglītībai realizējot Comenius reģionālas partnerības programmu par
5 508 latiem.
Kapitālajiem izdevumiem izglītības iestādēs plānots ieguldīt
807 496 latus, kas ir 21,7% no izglītības nozarei plānotajiem izdevumiem.
Bez kapitālajiem izdevumiem iepriekš minēto projektu realizācijai pašvaldības budžetā ir plānoti līdzekļi kapitālajiem izdevumiem
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai:
1) izglītības iestāžu bibliotēku fondu papildināšanai gan ar mācību grāmatām, gan daiļliteratūru 8 092 lati;
2) zāles pļāvēja iegādei 1 600 lati;
3) datortehnikas un biroja tehnikas iegādei 10 458 lati;
4) saimniecības pamatlīdzekļu iegādei 5 526 lati;
5) pārējo pamatlīdzekļu iegādei 4 050 lati.

6.

7 870

89 877 lati jeb 25,4% no novada Domes administrācijas izdevumiem ir iestādes uzturēšanas izdevumi, kuros paredzēti izdevumi komunālajiem, informācijas tehnoloģiju un iestādes uzturēšanas pakalpojumiem,
iekārtu, inventāra un aparatūras remontam un tehniskajai apkopei, kā arī biroja preču, enerģētisko un iestādes uzturēšanas
materiālu iegādei. Domes administrācijas telpās plānots veikt
remontu par 3 077 latiem, kā arī
administrācijas ēkas iekšpagalma ieejas mezgla un pagraba
ieejas labiekārtošanu kopā par
1 455 latiem.

Kapitālie izdevumi veido 3,7% no Iecavas novada Domes administrācijas izdevumiem, un tie ir 13 083 lati. Šie izdevumi plānoti:
1) datorprogrammu un licenču iegādei 5 773 lati, t. sk. grāmatvedības datorprogrammas «Horizon» vienoto klasifikatoru uzturēšanas
mo duļa iegādei 4 173 lati;
2) saimniecības pamatlīdzekļu iegādei 1 100 lati;
3) datortehnikas un citas biroja tehnikas iegādei 6 210 lati.
Iecavas novada pašvaldības pamatbudžetā veselības aprūpei ir
plānoti 570 308 lati jeb 9,4% no visiem pamatbudžeta izdevumiem.
Pašvaldības aģentūras (p/a) «Iecavas veselības un sociālās aprūpes
centrs» (IVSAC) uzturēšanas izdevumiem plānots izlietot 308 555 latus. 149 000 latu apmērā IVSAC uzturēšanas izdevumus plānots
segt no 2012.gadā saņemtajiem maksājumiem par sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem, ko apmaksā Veselības norēķinu
centrs, un 53 312 latu apmērā no ieņēmumiem par iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
217 214 lati jeb 70,4% no p/a uzturēšanas izdevumiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas IVSAC darbiniekiem.
Pārējie izdevumi (91 341 lats) no p/a uzturēšanas izdevumiem ir
paredzēti IVSAC uzturēšanas izdevumu segšanai, garāžas jumta seguma un ārējo sienu remontam.
7.lpp.
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6,4% jeb 392 505 latus no
pašvaldības pamatbudžeta izdeVeselības aprūpes jomā ir plānots realizēt četrus projektus 261 753 latu vērtībā.
vumiem veido izdevumi atpūtai,
Divu projektu realizētājs ir IVSAC, kuros Iecavas novada pašval-dība arī piedalās ar līdzfinansējumu: sportam un kultūrai.
160 997 lati jeb 41,0% no atPlānotie izdevumi 2012. gadā (Ls)
pūtai, sportam un kultūrai atvēp/a «Iecavas
lētajiem izdevumiem ir atalgoN.
veselības
Pašvaldības
ES
jums un valsts sociālās apdrošip.
Projekta nosaukums
un sociālās
līdzKopā
struktūrfondu
nāšanas iemaksas šīs nozares
k.
aprūpes
finansējums
finansējums
iestāžu un struktūrvienību darcentrs»
biniekiem. 68 598 latus jeb
finansējums
17,5% veido izdevumi kapitālaAmbulatorās veselības aprūpes
jiem izdevumiem, t. sk.:
1.
infrastruktūras uzlabošana Iecavas
38 705
43 800
205 004
122 499
1) Zālītes bibliotēkas telpu reveselības un sociālās aprūpes centrā
montam 21 197 lati;
Primārās veselības aprūpes
2) Ziemeļu bibliotēkas telpu
2.
infrastruktūras uzlabošana Iecavas
26 941
733
8 980
36 654
remontam 10 547 lati;
veselības un sociālās aprūpes centrā
3) grāmatu iegādei pašvaldības bibliotēkām 11 500 lati;
Divu projektu realizētājs ir Iecavas novada Dome, un tie ir:
4) datortehnikas un citas biPlānotie izdevumi 2012.gadā (Ls)
roja tehnikas iegādei 500 lati;
N.
5) pārējo pamatlīdzekļu iegāp.
Projekta nosaukums
ES struktūrfondu
Paљvaldības
Kopā
k.
dei 215 lati.
finansējums
līdzfinansējums
Budžetā ir plānoti līdzekļi
Kvalitatīvu pakalpojumu nodroљināљana
projektu realizācijai kultūras jo1.
bērniem Iecavas veselības un sociālās
6 180
3 961
10 141
mā: projektam Iecavas kultūras
aprūpes centrā
nama fasādes vienkāršota reJauna pakalpojuma nodroљināљana
konstrukcija - Ls 24 639, t. sk.,
2.
Iecavas veselības un sociālās aprūpes
7 393
2 561
9 954
Ls 17 851 ES fondu līdzekļi un
centrā
Ls 6 788 - pašvaldības līdzekļi.
Projektā «Kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana bērniem Ieca15 660 lati no atpūtai, sportam un kultūrai plānotajiem izdevuvas veselības un sociālās aprūpes centrā» paredzēts veikt bērnu uz- miem ir paredzēti biedrību - «Futbola klubs «Iecava»», «Basketbola
gaidāmās telpas kapitālo remontu par 10 112 latiem. Projekta «Jau- klubs «Dartija»», «FORTE IECAVA WPC» un «Arhīvs» - atbalstam.
na pakalpojuma nodrošināšana Iecavas veselības un sociālās aprūNaudas balvās 1 600 lati ir paredzētas sabiedrībā aktīvu iedzīvopes centrā» mērķis ir sāls istabas izveidošana IVSAC telpās.
tāju godināšanai, 4 000 lati - cienījamu vecumu sasniegušu iecavSociālām vajadzībām no Iecavas novada pašvaldības pamatbu- nieku godināšanai un 5 000 lati jaundzimušo sveikšanai, 2 000 lati
džeta izdevumiem plānoti 446 797 lati, t. i., 7,3% no pašvaldības pa- Iecavas novada labāko sportistu godināšanai un 2000 lati iecavniematbudžeta izdevumu kopējā apjoma.
kiem, kas laulībā nodzīvojuši 50 gadus.
254 490 lati jeb 57,0% no sociālās aizsardzības izdevumiem ir izPar 4 600 latiem ir plānots iegādāties preses izdevumus Iecavas
devumi sociālajiem pabalstiem. Neņemot vērā projekta «Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu novada bibliotēkām.
Pārējie izdevumi, 128 050 lati, ir šīs nozares iestāžu, struktūrvieiegūšanai un uzturēšanai» īstenošanā 2011. gadā izlietotos
112 548 latus un 2012. gadam līdzīgam mērķim projekta «Algoti pa- nību uzturēšanas izdevumi un ar kultūras nozari saistītu pasākumu
gaidu sabiedriskie darbi» realizācijai plānotos izdevumus bezdarb- organizēšanas un nodrošināšanas izdevumi, no kuriem svētku
nieku stipendiju izmaksai - 42 564 latus, šogad salīdzinājumā ar pa- «Iecavai 520» organizēšanai Iecavas kultūras nama budžetā ir paregājušo gadu ir plānots iedzīvotājiem izmaksājamo sociālo pabalstu dzēti 36 899 lati.
pieaugums par 31 565 latiem.
Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimSociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Iecavas novada Domes saistošie noteikumi. Pašvaldības sociālie pabalsti niekošanai kopā plānoti 167 907 lati, t. i., 2,8% no pašvaldības
plānoti, lai, pirmkārt, nodrošinātu GMI un dzīvokļa pabalstu izmak- 2012. gada pamatbudžeta izdevumiem.
su tiem iedzīvotājiem, kuriem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir
63 111 latus jeb 37,6% no vides aizsardzībai, pašvaldību teritoritiesības saņemt šos pabalstus.
ju un mājokļu apsaimniekošanai plānotajiem izdevumiem veido kaŠogad plānots izmaksāt GMI pabalstus 85 000 latu apmērā, kas pitālie izdevumi.
ir par 5 973 latiem vairāk nekā izmaksāts 2011. gadā, un dzīvokļa
Šogad plānots izlietot:
pabalstus 57 000 latu apmērā, kas ir par 2 475 latiem vairāk nekā
1) dzīvojamās mājas «Misas Robežnieki» jumta un viena dzīvokļa
pērn.
vienkāršotai renovācijai, ēkas iekšējās elektroapgādes rekonstrukciPabalstiem un atlīdzībai aizbildņiem, audžuģimenēm un bāre- jai 36 694 latus;
ņiem ir paredzēti 23 646 lati, pabalstiem veselības aprūpei 2) Iecavas novada Attīstības programmas un Attīstības stratēģi11 250 lati. Atbalstam ģimenēm ar bērniem ir plānoti 9 150 lati.
jas izstrādei 11 717 latus;
Budžetā ir paredzēti līdzekļi šādu projektu realizācijai sociālās
3) ielu apgaismojuma izbūvei - 15 250 latus.
aizsardzības jomā:
Maksājumiem par ielu apPlānotie izdevumi 2012. gadā (Ls)
N.
gaismojumam patērēto elektrop.
Projekta nosaukums
ES struktūrfondu
Paљvaldības
enerģiju ir paredzēti 26 140 lati,
Kopā
k.
finansējums
līdzfinansējums
plānojot, ka ielu apgaismojums
tiks nodrošināts diennakts tum1. Algoti pagaidu sabiedriskie darbi
43 583
7 280
50 791
šajā laikā.
Psihosociālā darba uzlaboљana, veidojot
Pašvaldības teritoriju ap2.
2 407
15 441
17 848
sadarbību starp sociālajiem dienestiem
saimniekošana ir nodota SIA
«DzKS». Pakalpojuma samaksai
3. Iespējas un risinājumi Tavā dzīvē
19428
0
19428
budžetā paredzot 42 003 latus.
136 960 latus jeb 30,7% no sociālās aizsardzības izdevumiem
Ir plānota gājēju celiņu bruģēšana Rīgas ielā 15, Rīgas ielā 21, Rīveido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas šīs no- gas ielā 25-25a, Tirgus ielā 2c un Ozolu ielā, kam no pašvaldības pazares darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem.
matbudžeta līdzekļiem ir plānots izlietot 4 331 latu.
41 724 lati jeb 9,3% no sociālās aizsardzības izdevumiem ir sociSuņu un kaķu patversmes pakalpojumu apmaksai ir plānots izālās aizsardzības dienestu un struktūrvienību uzturēšanas izdevulietot
2 000 latus.
mi to darbības nodrošināšanai.
Paredzēts arī turpināt 2011. gadā uzsākto KNHM fonda finanBez projektu realizācijas gaitā apgūstamajiem kapitālajiem izdevumiem 2 385 lati pašvaldības budžetā ir plānoti Iecavas novada so- sējuma apguvi. KNHM programmas «Sabiedrība ar dvēseli» projektu
ciālajam dienestam datortehnikas, datorprogrammu un licenču līdzfinansēšanai Iecavas novadā ir paredzēts pašvaldības līdzfinaniegādei.
sējums 1 406 lati.
8.lpp.
6.lpp.
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Iecavas novada pašvaldības 2012. gada pamatbudžeta
struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Veselība
9,4%

Sociālā
aizsardzība
7,3%

Atpūta, kultūra,
reliģija
6,4%

Vispārējie
valdības dienesti
10,7%

Vides aizsardzība,
pašvaldību
teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
2,8%
Ekonomiskā
darbība
2,2%
Sabiedriskā
kārtība
0,3%

Izglītība
60,9%

Ekonomiskajai darbībai plānots izlietot 132 865 latus, t. i.,
2,2% no pašvaldības pamatbužeta izdevumiem. Šajā gadā pašvaldība plānojusi no pamatbudžeta paredzēt 45 000 latus pašvaldības
ceļu uzturēšanai. Iecavas upes kreisā krasta nogāzes nostiprināšanai un Upes ielas brauktuves bojātās daļas atjaunošanai paredzēti
23 730 lati.
Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā «Ekonomiskā darbība» ir iekļauti zemes ierīcības dienesta, lauksaimniecības organizatora, kapitālās
celtniecības speciālista darbības nodrošināšanas izdevumi.
Pavisam nelielu īpatsvaru (tikai 0,3%) no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem veido izdevumi sabiedriskajai kārtībai un drošībai - 19 196 lati.
Iecavas novada pašvaldības saistību apmērs 2012. gadam ir plānots 247 027 lati jeb 6,47% no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Nav paredzēts, ka saistību apjoms 2012. gadā palielināsies.
Ir plānots uz gada beigām saglabāt kases apgrozāmos līdzekļus
50 000 latu apmērā.

8.

Speciālais budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi (dabas resursu nodokļa un valsts autoceļu
fonda līdzekļi), ziedojumi un dāvinājumi, un citi pašu ieņēmumi, kā
arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.
Iecavas novada pašvaldības 2012. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir Iecavas novada Domes
saistošo noteikumu «Par Iecavas novada budžetu 2012. gadam»
4. un 5. pielikumā, kā arī īpašiem mērķiem iezīmēto līdzekļu izlietojuma plānā.
Autoceļa fonda līdzekļi (55 216 lati) veido lielāko īpatsvaru
73,4% no speciālā budžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar
2011. gadā saņemto, autoceļa fonda līdzekļu plānotais apjoms ir samazinājies par 26 442 latiem. Šogad visu saņemto finansējumu
autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības autoceļu un ielu
ikdienas uzturēšanai:
1) ceļu segumu uzturēšanai 29 666 latus;
2) ceļu uzturēšanai ziemas periodā 25 000 latus;
3) ceļa zīmju uzstādīšanai un remontam 550 latus.
Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti 20 000 lati, t. i.,
26,6% no speciālā budžeta ieņēmumiem.
Ir plānots 33 176 latus no saņemtā dabas resursu nodokļa ieguldīt SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» pamatkapitālā Iecavas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanai.
18,7% no visiem speciālā budžeta līdzekļiem veido izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Šos līdzekļus 13 462 latus - budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā budžeta izlietošanas mērķiem.
Kaut arī 2012. gada budžetā ir iespējams piešķirt līdzekļus pasākumiem, kas vērsti uz novada attīstību, joprojām saglabājas nepieciešamība pēc investīcijām infrastruktūrā, sevišķi izglītības iestādēs
un transporta būvēs.
Izglītības jomā, no valsts budžeta samazinātā apjomā nodrošinot
pedagoģisko darbinieku atalgojumu, pašvaldība savu iespēju robežās turpina novirzīt līdzekļus pedagoģisko darbinieku atlīdzībai, kas
vismaz par 43 latiem mēnesī pārsniedz likumdošanā noteiktās minimālās atlīdzības likmes.
Pašvaldības uzdevums 2012. gadā, tāpat kā iepriekšējos un turpmākajos gados, ir iedzīvotajiem sniedzamo pakalpojumu nodrošināšana likumā «Par pašvaldībām» noteikto funkciju ietvaros. IZ

Gaida pieteikumus NVO projektu konkursam
A: Inese Bramane
Iecavas novada Dome ar
20. februāri jau trešo gadu
izsludināja Nevalstisko
organizāciju projektu
līdzfinansēšanas konkursu.
Projektu pieteikumus var
iesniegt nevalstiskās
organizācijas un to
struktūrvienības vai nodaļas,
kuru juridiskā adrese ir
Iecavas novadā vai tās savu
darbību veic Iecavas novada
teritorijā.
Konkursa mērķis ir atbalstīt
sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Iecavas novadā; veicināt
iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos; veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.
Pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu projektu pieteikumu. Tāpat kā iepriekšējos
nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursos,
arī šogad projekta iesniedzējam
būs jānodrošina finansējums ne
mazāk kā 10% apmērā no pro-

jekta kopējās summas. Projektā
pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par Ls 50 un lielāks par
Ls 1000, nepārsniedzot 90% no
projekta kopējām izmaksām.
Salīdzinot ar 2010. gadu, kad
NVO projektu konkurss noritēja
pirmo reizi, Iecavas novada budžetā šim mērķim bija atvēlēti
2000 latu, 2011. gada projektu
līdzfinansēšanas apmērs pieauga līdz 5000 latiem, bet šogad
atvēlētais finansējums sasniedzis jau 6000 latus.
2010. gadā tika apstiprināti
trīs nevalstisko organizāciju projekti: biedrības «Iecavas Jauniešu padome» projekts «Interaktīvo
nodarbību cikls «Maini pasauli
ap sevi»», biedrības «Sieviešu
klubs «Liepas»» projekts «Bērnu
un jauniešu aktīvai atpūtai Audrupos» un aktīvistu kluba «Vardes» projekts «Ielīgošana – Jāņu
mācības «Kveriņos»».
Pagājušā gada konkursa divās kārtās tika atbalstīti seši no
septiņiem iesniegtajiem projektiem. Biedrība «Sieviešu klubs
«Liepas»» saņēma atbalstu informatīvā stenda izgatavošanai un
ierīkošanai, turpinot Dievdārzi-

ņa sakopšanas darbus. «Iecavas
Jauniešu padome» ar pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu
organizēja 3. Latvijas jauniešu
īsfilmu un foto festivālu. Biedrība «SK «Forte Iecava WPC»», izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, organizēja semināru
«Spēka mitriķis», lai veicinātu visu paaudžu, īpaši jauniešu, pievēršanos pauerliftingam un veselīgam dzīvesveidam. Iecavas
ģimeņu ar bērniem biedrība «Marabella» saņēma atbalstu lekciju
kursa «Pozitīvās domāšanas potenciāls» rīkošanai. Biedrība «Arhīvs» konkursam iesniedza divus
projektus un abi tika atbalstīti.
Tādējādi biedrībai bija iespēja
veikt telpu kosmētisko remontu

Iecavas sporta vēstures pamatekspozīcijas iekārtošanai un
iegādāties vēsturisko materiālu
saglabāšanai nepieciešamās
ierīces. Savukārt aktīvistu kluba
«Vardes» projekta pieteikumā bija plānots uzstādīt kustības attīstošu iekārtu bērniem pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» teritorijā, taču tas netika apstiprināts, jo neatbilda konkursa
nolikuma prasībām.
NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums un projekta pieteikuma sagatavošanai
nepieciešamās veidlapas ir pieejamas pašvaldības interneta
vietnē www.iecava.lv sadaļā Sabiedrība > Nevalstiskās organizācijas un aktīvistu grupas. IZ

NVO projektu konkursa pieteikumu
iesniegšanas termiņš ir 20. marts.
Projekta dokumentu oriģināli iesniedzami personīgi Domes
kancelejā vai, nosūtot pa pastu Iecavas novada Domei, Skolas
ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913.
Konsultācijas projektu pieteikumu sagatavošanā
(iepriekš piesakoties):
projektu vadītāja Ineta Bramane
(ineta.bramane@iecava.lv, tālr. 639 41937) vai
projektu koordinatore Inese Bramane
(inese.bramane@iecava.lv, tālr. 639 41937).
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Lasīšana nav zudusi arī datortārpu vidū
Lauku bibliotēkā - kā lielā
ģimenē, vienlaicīgi sarunājas
vecmāmiņas, informāciju
meklē cilvēki spēka gados, un
visapkārt rosās jaunā
paaudze.
Uz jautājumu, kur ir bērns,
klasiska atbilde - bibliotēkā, jo
pēc skolas stundām daudzi bērni
šeit iegriežas trīs un vairāk reizes, jo tikai bibliotēkā var sarunāties Skype vidē, iemācīties
jaunus informācijas meklēšanas
ceļus, spēlēt dažādas izzinošas
galda spēles, izmantot bezmaksas interneta iespējas vai paņemt kādu jaunu, jauku grāmatu. Lasīšana kā nodarbe nekur
nav zudusi arī «datortārpu» vidū.
Jau vairākus gadus lasītprieku Zālītes un Ziemeļu bibliotēkās veicina programma «Bērnu
un jauniešu žūrija». Šogad visas
grāmatas savā vecuma grupā izlasījuši un vērtēšanas anketas
aizpildījuši Estere Tēraudkalna,
Matīss Ļupka, Emīls Zade, Viktorija Bartkeviča, Jurģis Jurkovskis, Alise Luidmane, Kristaps
Barovskis, Renāte Bogvilione,
Rūdis Lasmanis, Renārs Voroškovs, Ralfs Jansons, Aleksandra
Kalēja, Edmunds Garnelis,
Alens Liepiņš, Toms Garnelis,
Rinalds Zveinieks, Ildze Jurkovska,, Jana Babarnova, Valērija
Trifonova, Oļegs Kovaļovs, Zane
Ozola, Ivans Kalējs, Kristīne Slajeva, Alīna Petrovska, Kristiāna
Jerķe, Kintija Liepiņa, Viktorija
Babarnova. Bērni interesējas,
kad sāksies jaunā grāmatu vērtēšanas sezona un grib lasīt žūrijas grāmatas jau no pavasara.
Par lielu vilšanos Valsts Kultūrkapitāla fondā nav atjaunota
mērķprogramma izdevumu
iepirkšanai publiskajām bibliotēkām Bērnu un jauniešu žūrijai. Tas nozīmē, ka atkal viss finansējums gulstas uz bibliotēku
budžetiem. Paldies Iecavas novada Domei un deputātiem par atvēlēto materiālo atbalstu lasīšanas veicināšanā.
Aizvadītajā gadā bibliotēkās
notikuši daudzveidīgi pasākumi.
Ļoti interesants izvērtās tematisks pasākums «Āfrikas bērnu pasakas un Āfrikas lelles».
Bērni klausījās Āfrikas bērnu sarakstītās pasakas, veidoja kādu
no pasaku tēliem, un beigās paši
izspēlēja leļļu teātri. Liels paldies
Beātai Bundulei par jauko pasākumu.
Ziemeļu bibliotēkā ar grāmatas «Joka pēc alfabēts» prezentāciju viesojās autore Indra Sproģe. Bērni saistošā un atraktīvā
veidā izdziedāja, izrunāja un
iemācījās alfabētu. Bibliotēkas
mazie apmeklētāji Ziemeļvalstu

F: no bibliotēku arhīva

Augustā čaklākie lasītāji un Bērnu žūrijas dalībnieki no Zālītes, Ziemeļu un
Rosmes bibliotēkām devās ekskursijā uz Cinevillu un Džūkstes pasaku muzeju.
nedēļā lasīja grāmatu fragmentus un zīmēja pelītes. U. Ausekļa
grāmatu «Runcis Francis» Ziemeļu bibliotēkā lasījām uz vietas. Trešajā tikšanās reizē, izlasot visu grāmatiņu, noskaidrojām, kad ir Dzejas dienas Latvijā,
kādi pasākumi šajā laikā notiek
bērniem.
Sirsnīgi noritēja bibliotēku
organizētie Vecgada pasākumi
Bērnu žūrijas dalībniekiem, kad
labākie lasītāji saņēma košas rokassprādzes no Bērnu literatūras centra, bibliotēkas gādātu
audekla maisiņu ar grāmatu tārpiņa attēlu un saldumus.
Bibliotēkas piedāvā skolēniem un studentiem plašas saziņas un pakalpojumu iespējas.
Diemžēl trūkst telpu, lai veidotu
pievilcīgu radošu nodarbību,
studiju, tikšanās un atpūtas vietu. Tādu telpu nav arī tuvākajā
apkārtnē, lai gan būtu nepieciešamas gan trokšņaina un rosīga
grupu darba telpa, gan atpūtas
vieta dažādiem vecumiem un interesēm. Ieplānot šādu vietu izveidi ārpus novada centra šobrīd
ir sabiedrības ziņā.
Mūsu bērni un jaunieši ir nākamie prezidenti un deputātu
kundzes. Cik sirsnīgu, atsaucīgu
un labestīgu pasauli viņi redz šodien, tādā mēs dzīvosim nākotnē.
Regīna Fiļimonova un
Dzintra Maračkovska

Pavasaris Zālītes bibliotēkā iestājās radošajā darbnīcā
«Raibie tauriņi», kur dalībnieki veidoja tauriņus no dažādiem
materiāliem, bet rudenī «Spoku vakarā» sveču gaismā lasīja
un stāstīja spoku stāstus un spēlēja spoku spēles.
Priekšplānā - Kristaps Barovskis, no kreisās - Aleksandra
Kalēja, Renāte Bogvilione, Jana Babarnova un Evita Pavlova.

Draudzes ziņas
Iecavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
11. martā pl.11.00
DIEVKALPOJUMU VADĪS
MĀCĪTĀJS GUNDARS CEIPE.
Pl.13.00 saruna ar mācītāju G. Ceipi
par Brāļu draudžu kustību Latvijā.
Iepazīšanās ar tēmai atbilstošām grāmatām,
būs iespēja tās iegādāties.
Visi mīļi gaidīti!
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Aktīvākie ēnotāji Iecavas vidusskolā
Tā kā skolēnu interesi par nākotnes profesiju un dalību Ēnu
dienā pozitīvi ietekmē skolas vadības un skolotāju atbalsts,
Swedbank jauniešu programma
«Open» rīkoja konkursu «Aktīvākā skola Ēnu dienā». Konkurss
tika rīkots ar mērķi skaitliski apzināt skolas, kuru skolēni ir
maksimāli izmantojuši dotās
Ēnu dienas iespējas - ēnot sabiedrībā pazīstamus cilvēkus,
savas nākotnes profesijas vai
karjeras pārstāvjus. Aktīvākās
skolas tika noteiktas, procentu-

Gatavo brokastu omleti
kopā ar Mārtiņu Rītiņu

āli salīdzinot katras skolas Ēnu
dienai reģistrēto skolēnu skaitu
un skolas audzēkņu kopējo skaitu (Izglītības un zinātnes ministrijas dati). Skolas tika sadalītas
divās grupās – pilsētu un lauku
skolas. Priecē fakts, ka Iecavas
vidusskola lauku skolu grupā
ierindojusies godpilnajā pirmajā
vietā, nopelnot balvu – velonovietnes. Paldies jauniešiem un
viņu pedagogiem, jo īpaši Antrai
Pārumai un Solvitai Lauzēajai,
kuras rosina jauniešus gudrākai
izvēlei un labākai nākotnei!

Ciemojas «Sīrupa» redakcijā un
pusdieno kopā ar Aiju Andrejevu

Samanta (no kreisās), Rebeka Ivanova, Aija Andrejeva, Loreta
Osīte un meitene no Rīgas - Helēna.
«Kopā ar draudzenēm Loretu,
Rebeku un Līgu izlēmām doties
uz žurnāla «Sīrups» redakciju, jo
visas lasām šo žurnālu,» stāsta
Samanta Fiļipova, vidusskolas
6.a klases skolniece. «Pieteicāmies pie mūsu sociālo zinību
skolotājas Solvitas Lauzējas. Viņa aizsūtīja pieteikumu uz redakciju, kad konkurss vēl nebija
izsludināts. Par godu tam, ka bijām pašas pirmās, mūs arī izvēlējās no lielā konkurentu daudzuma. Jau iepriekš mums pateica, ka redakcijā būs gatavošanās fotosesijai un intervija ar
Aiju Andrejevu, tādēļ bija jāizdomā pāris jautājumi Aijai. Ēnu
dienā mūs izvadāja pa redakciju

10.

un pastāstīja, kā top žurnāli
«Kas Jauns» redakcijā. Žurnāla
galvenā redaktore Laila Pastare
kopā ar izdevniecības stilisti Indru Salcēviču bija mums noorganizējušas bildēšanos žurnāla stila lapām. Mūs grimēja, saģērba
neparastos tērpos un fotografēja
izdevniecības fotostudijā.
Ēnu diena bija ļoti interesanta, bet visvairāk man patika pusdienas ar Aiju Vecrīgas klubā
«Dstyle», arī pārvērtības. Bija interesanti redzēt sevi citādāk sapucētu. Pati sapņoju kļūt par deju skolotāju, jo dejas ir mana vājība. Dejoju gan tautiskās dejas
skolā, gan šovdeju grupā kultūras namā jau no pirmās klases.»

Doloresa (no kreisās) un Kerija ar populāro
pavāru Mārtiņu Rītiņu restorānā Vincents.
Doloresa Onzule, vidusskolas 8. klases skolniece, kas nākotnē vēlas kļūt par interjera dizaineri vai pavāri-konditori, izvēlējās Ēnu dienu pavadīt pie populārā pavāra Mārtiņa Rītiņa.
«Kopā ar klases biedri Keriju
Jančevsku nokļuvām pie Mārtiņa ar Kerijas mammas starpniecību. Ēnu dienas rītā devāmies
uz vienu no labākajiem restorāniem Latvijā - «Vincents». Iepazināmies ar pārējām divām «ēnām»
un tad arī satikām Mārtiņu Rītiņu. Viņš mums izrādīja restorānu un virtuvi. Ņemot vērā, ka pārējiem pavāriem bija jāierodas
vien pulksten 12:00, mums uzticēja brokastu gatavošanu darbiniekiem. Klausījām Mārtiņa norādījumus, taču gatavošanas
procesā gan piededzinājām vairākas pannas, gan visu kārtīgi
nosmērējām. Neskatoties uz to,
rezultātā iznāca lieliskas omletes

ar sieru, un darbinieki pat uzslavēja mūs. Vēlāk sēdāmies mašīnā un devāmies uz zivju pārstrādes cehu, jo Mārtiņam ir jāredz
un jāuzzina viss par konkrēto
produktu. Nogaršojām zivis dažādās variācijās, marinādēs un
salātos, kā arī apskatījām ražotni. Taču bija pienācis laiks doties
atpakaļ, un tad arī beidzot mūs
pielika pie darba virtuvē jeb
«ēnot» kādu pavāru. Es devos pie
konditorēm, bet Kerija - pie pamatēdienu gatavošanas. Gatavojām siera kūku, cepumus, zupu,
raviolli un citus ēdienus, uzzinājām daudz ko jaunu, tuvāk iepazināmies ar darbiniekiem, pašu
Mārtiņu un restorāna ikdienu.
Palīdzējām arī sagatavot restorānu atvēršanai un piedalījāmies
sapulcē. Ieguvām neatkārtojamu pieredzi, daudz pozitīvu
emociju un, protams, iepazināmies ar restorāna ikdienu.»

Izzina žurnāla «Ilustrētā Zinātne»
tapšanas noslēpumus
«Ēnot biju žurnāla «Ilustrētā
Zinātne» redakcijā,» stāsta Arvis
Taurenis. «Šo vakanci es izvēlējos divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, es
pats lasu «Ilustrēto Zinātni» un
man patīk šis žurnāls, tāpēc arī
gribēju redzēt klātienē, kā tieši
tas top. Otrkārt, tas bija profesijas dēļ.
Ēnoju «Ilustrētās Zinātnes»
datorgrafiķi/maketētāju, kurš ir
atbildīgs par to, lai žurnāls izskatītos tieši tāds, kā tas izskatās. Bildes un teksts jāizvieto tā,

lai žurnāls būtu pārskatāms un
patīkami lasāms.
Ēnu dienā redzēju visas
13 «Dienas Žurnālu» redakcijas,
arī vietu, kur top pats laikraksts
«Diena». Visiem ēnotājiem bija
ekskursija pa poligrāfijas ražotni, kas atrodas blakus un kur arī
tiek drukāti gandrīz visi žurnāli.
Par nākotnes profesiju skaidri vēl neesmu izlēmis, bet, iespējams, saistīšu to tieši ar datorgrafiku, jo pašam patīk ar to nodarboties brīvajā laikā.»
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Iepazīst deputāta ikdienu
Vidusskolas 9. klases skolnieks Uvis Dredžels ēnoja 11. Saeimas deputāti, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentāro sekretāri Ingu Vanagu.
«Pieteicos uz Saeimu, jo tur nekad nebiju bijis. Man ļoti interesēja, kā tur varētu izskatīties un
vai viss, ko saka televīzijā, ir taisnība. Varbūt arī tāpēc, ka es pats
kādreiz gribu būt deputāts, vēlējos iepazīt deputātu ikdienu. Manu kandidatūru Ēnu dienai apstiprināja Zatlera Reformu partijas (ZRP) deputāte Inga Vanaga.
Diena sākās ar caurlaižu izņemšanu. Beidzot man pirmo
reizi bija vienas dienas caurlaide
visām Saeimas ēkām! Devāmies
uz Ingas Vanagas kabinetu, kur
satikāmies ar pašu deputāti un
kopā gājām uz IZM, uz viņas otru
kabinetu. IZM mums izrādīja
ēku, ministra kabinetu, apspriežu zāli ar lieliem un smagnējiem
koka griestiem, kā arī mazu atpūtas telpu ātrām pusdienām, jo
nevienam gandrīz nekad nav laika papusdienot. Pēc tam gājām
uz ēku, kurā ir kabineti frakcijām un komisijām. Pēc ZRP frakcijas sēžu telpas apskates devāmies uz Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas sēdi, kurā
pieminēja ļoti daudz juridisku
terminu, kuri man bija nesaprotami.
Kad beidzās sēde, devāmies
uz galveno Saeimas ēku. Redzējām, kā Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa atklāja izstādi
«Latvijas Republikas Satversmei
– 90». Tur bija sanākuši gandrīz
visi Saeimas deputātu ēnotāji.
Apskatījām arī Saeimas reprezentācijas telpas: Balto zāli, Viesu zāli, Zaļo zāli un Dāvanu zāli.
Pēc kāda laika, kad bijām Saeimas vēlēšanu zālē, atnāca Ābol-

Uvis Saeimas sēžu zālē.
tiņas kundze un visām deputātu
ēnām pastāstīja par Saeimas
balsošanas kārtību un Saeimas
vēsturi. Tad gājām uz lielajām
marmora kāpnēm fotografēties.
Tad gājām uz ZRP frakcijas
sēdi, kurā apsprieda ceturtdienas balsošanu. Pēc tam mūs gaidīja liels notikums - gājām uz
Prezidenta pils kanceleju parakstīt «Labas gribas manifestu».
Šī diena man sniedza skaidrāku sapratni par valsts pārvaldi, Saeimas darbību un tās ikdienu. Visvairāk man patika Saeimas greznās telpas un to vēsture, kā arī iespēja iepazīt Saeimas
darbības principus. Tagad ir
skaidrs, ka valsti vadīt nemaz
nav tik viegli. Es esmu pateicīgs
deputātei Ingai Vanagai par man
radīto iespēju iepazīt Saeimas
darbu un deputātes darba ikdienu. Ēnu diena bija labi saplānota, lai es varētu iegūt pēc iespējas
vairāk informācijas.»

Iejūtas radio
raidījuma vadītājas lomā
Agnese Čikule, vidusskolas
12.a klases skolniece: «Ēnoju
Latvijas Radio1 raidījumu «Kā labāk dzīvot», jo vēlējos uzzināt ko
vairāk par mediju darbību Latvijā. Šis ir nopietns raidījums, kurā klausītajiem tiek sniegts plašs
informācijas klāsts par dažādām
sadzīves tēmām. Ēnoju gan raidījuma vadītāju Valteru Krauzi,
gan raidījuma producenti Loretu
Bērziņu. Abi uzņēma mani ļoti
draudzīgi, bija kārtīgi izplānojuši
Ēnu dienas aktivitātes. Tiku
iesaistīta visās viņu darbībās,
gan studijā ar Valteru iztaujājot
viesus, gan otrpus studijai, redzot, kā darbojas producente
raidījuma laikā. Tiku izvadāta pa
Latvijas Radio ēku, guvu arī nelielu ieskatu LR vēsturē. Pēc rai-

dījuma tiešraidēm bija iespēja
vērot, kā top nākamās dienas
raidījums, kā producente sazvanās ar raidījuma viesiem, domā
tematus, raidījuma izkārtojumu,
kā vadītājs meklē nepieciešamo
informāciju nākamajai dienai un
datorprogrammā veido raidījuma atkārtojuma ierakstu. Valters arī uzklausīja manu viedokli
un ļāva piedalīties raidījuma veidošanā. Ļoti patika radio atmosfēra, visi sastaptie cilvēki bija ļoti
atsaucīgi, sabiedriski un atvērti.
Ēnu diena manī atstājusi tikai
pozitīvas atmiņas un pieredzi.
Sapratu, ka labprāt darbotos radio, jo darbs ir ļoti interesants un
daudzpusīgs, ir iespēja katru
dienu padarīt citādu un tikties ar
dažādu profesiju pārstāvjiem.» IZ

IZ

Sporta ziņas

LBL 3
16. februārī Jūrmala-Dartija
91:112 (pa ceturtdaļām: 22:34; 22:19; 18:24; 29:35)
Lai arī Dartijai izdevās gūt uzvaru, komandas treneris Voldemārs
Pārums ar spēles gaitu nebija apmierināts. Komanda slikti
nospēlējusi aizsardzībā, ļaujot vājākajai divīzijas komandai, kura
līdz šim turnīrā nav izcīnījusi nevienu uzvaru, gūt 91 punktu.
Abām komandām iepriekš tiekoties Iecavā, jūrmalnieki spēja gūt
vien 47 punktus.
Jānis Eiduks - 29 punkti, 6 atlecošās bumbas, 5 rezultatīvas
piespēles, 4 pārtvertas bumbas
Ivars Zemītis - 26 p., 3 atlec. b., 3 rezult. piesp.
Gundars Brička - 25 p., 3 atlec. b., 3 rezult. piesp., 4 pārtv. b.
Ģirts Hauks - 19 p., 5 atlec. b.
Juris Brūveris - 5 p., 6 rezult. piesp., 4 pārtv. b.
Spēlēja arī Ivars Puļķis, Jānis Saveļjevs un Linards Jaunzems.
20. februārī Carnikava-Dartija
55:73 (pa ceturtdaļām: 16:12; 12:16; 16:24; 11:21)
Neskatoties uz nepilno komandas sastāvu un neizšķirtu rezultātu
pēc pirmā puslaika, arī šoreiz Dartijai izdevās spēli pabeigt ar
uzvaru. Komanda bija daudz labāk mobilizējusies spēlei, nekā
pirms nedēļas, tiekoties ar Jūrmalu. Īpaši treneris uzslavē Jāni
Eiduku, kuram pirmdienas spēle bija jau trešā pēc sestdien un
svētdien aizvadītajiem mačiem LJBL. Neskatoties uz lielo slodzi,
J. Eiduks rādījis teicamu sniegumu, laukumā pavadot gandrīz
visu spēles laiku.
Jānis Eiduks - 24 punkti, 6 atlecošās bumbas
Ģirts Hauks - 12 p., 5 atlec. b.
Juris Brūveris - 11 p., 4 atlec. b., 5 pārtvertas bumbas
Gundars Brička - 9 p., 6 atlec. b., 4 pārtv. b.
Gatis Justovičs - 9 p., 9 atlec. b., 3 rezultatīvas piespēles
Armands Švītiņš - 6 p., 12 rezult. piesp.
Spēlēja arī Aldis Beitiņš, Jānis Saveļjevs un Linards Jaunzems.
Ceturtdien, 23. februārī, «Dartija» spēlēja Valmierā, kur «līderu
duelī» tikās ar līdzvērtīgu pretinieku Vidzemes augstskolas
komandu «ViA».
19. februārī Latvijas Jaunatnes basketbola līga.
Puiši - 2. divīzija, Centrs
Iecava/Vecumnieki -Bauska
U-14 27:71 (K. Ozoliņš - 8, K. Mors - 6)
U-15 64:56 (K.Veģis - 17, E. Jašuks un H. Meļķis - pa 16)
U-16 70:67 (J. Pelēcis - 25, T. Šķipars - 23, H. Meļķis - 11).
16. februārī sporta skolas «Arkādija» atklātās sacensības
vieglatlētikā C un D grupas sportistiem.
D grupa
Enia Tīna Šusta 3. vieta 1000 metru skrējienā (3 min. 57 sek.)
Rūdis Pēteris Lasmanis 3. vieta 300 metru skrējienā (53,4 sek.)
Beatrise Plukasa 2. vieta lodes grūšanā (6,94 m)
17. februārī Ogres novada atklātās sacensības
«Ogres Ziema 2012».
C grupa
Annija Pļaviņa - 3. vieta 40 metru skrējienā (6,46 sek.)
Amanda Grīnberga - 1. vieta augstlēkšanā (1,35 m); 3. vieta 600
metru skrējienā (2 min. 8,48 sek.)
Amanda Grīnberga, Annija Liepiņa un Annija Pļaviņa - 1. vieta
3x150 metru stafetē (1 min. 14 sek.)
Dāvis Lācis - 3. vieta 600 metru skrējienā (2 min 0,54 sek.)
Egīls Taranda - 3 vieta augstlēkšanā (1,25 m)
Egīls Taranda, Dāvis Lācis un Edijs Lācis - 1. vieta 3x150 metru
stafetē (1 min. 10 sek.)
B grupa
Žanis Sevastjanovs - 2. vieta 40 metru skrējienā (5,69 sek.)
Žanis Sevastjanovs, Daniels Fjodorovs un Mika Lejnieks - 1. vieta
3x150 metru stafetē (1 min. 5 sek.)
Jana Zamarina 1. vieta 600 metru skrējienā ( 1 min. 56 sek.), 2.
vieta 40 metru skrējienā (6,14 sek.)
Jana Zamarina, Vita Skuja un Krista Kivilande 3. vieta 3x150
metru stafetē (1 min. 16,3 sek.). IZ

Aizsaulē aizgājuši
Ņina Naurska (22.12.1928. - 14.02.2012.)
Rudīte Leimane (11.04.1957. - 17.02.2012.)
Zenta Liepubala (12.04.1931. - 18.02.2012.)

2012. gada 24. februārī
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Reklāma un sludinājumi : : :

Kultūras namā

Pērk : : :
metāllūžņus (visu veidu).
Sveram un maksājam uz vietas.
Tālr. 25454592.
traktoru T-40 (tautā saukts
soraks) ar dokumentiem.
Tālr. 26541158.

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

Mācību sākums
12. martā plkst. 17

malku, nomaļu malku un
zāģmateriālus.
Tālr. 26064677.

Maina : : :

Līdz februāra beigām
ar savu parakstu apliecināt
atbalstu LABAS GRIBAS
MANIFESTĀ
paustajām vērtībām un
nostājai iespējams Iecavas
novada Domes kancelejā
un bibliotēkās iestāžu
darba laikā.
10. martā no plkst. 10
Iecavas kultūras namā

NOVADA
ATKLĀTAIS
ČEMPIONĀTS
ZOLĪTĒ.
Pieteikšanās no plkst. 9.30.
Dalības maksa Ls 5.

Iecavā, Rīgas ielā 2,
ATVĒRTS METĀLLŪŽŅU
PIEŅEMŠANAS LAUKUMS.
Pieņemam melnos un
krāsainos metāllūžņus.
Tālr. 27876637.
Licence Nr. CS12ME0003.

Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada Domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 12. martā.

turpmākajiem mēnešiem!

Iecavas novada Dome PIEDĀVĀ ĪRES TIESĪBAS
1) vienistabas dzīvoklim Sporta ielā 1-72
(kopējā platība 41,3 m², labiekārtots).
Dzīvoklim ir parādi: SIA «Iecavas siltums» - Ls 2369,29
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» - Ls 357,02.
2) trīsistabu dzīvoklim Rīgas ielā 21-58
(kopējā platība 62,7 m², labiekārtots).
Dzīvoklim ir parādi: SIA «Iecavas siltums» - Ls 3034,25
SIA «DzKS» - Ls 1065,69 + maksa par ūdeni no 19.10.2009.
Priekšroka pašvaldības dzīvokļa apstākļu uzlabošanas rindā
(reģistros) uzņemtajām personām.
Pieteikšanās (līdz 8. martam) un tuvāka informācija pie Domes
priekšsēdētāja J. Pelša personīgi vai pa tālruni 63941721.

12.

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

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

Vēlas strādāt : : :

25. februārī plkst. 11:00
PIRMSSKOLAS VECUMA
BĒRNU DEJU KOLEKTĪVU
SADANCIS
Ieeja - bez maksas
25. februārī pl.17:00
austriešu dramaturga
H. Bergera komēdija
«BALKONA RAGNEŠI»
Dramaturgs Herberts Bergers tipiski anekdotisku gadījumu ietērpis asprātīgos, negaidītu sižetisku pavērsienu
virpuļos, pievienojis krāsainus
dialogus un noved lugas varoņus līdz atziņai - ja esi neuzticīgs savam vistuvākajam cilvēkam, esi gatavs, ka viņš atbildēs ar to pašu. Un attiecības tā
samežģīsies, ka šo mezglu atraisīt būs pa spēkam vienīgi
īstai mīlestībai. Autors atgādina, ka dzenoties pēc karjeras,
naudas un vispārējas atzīšanas, cilvēki bieži atstāj novārtā
tādas vērtības kā ģimene un
mīlestība.
Lomās:
Zane Jančevska (Nacionālais
teātris), Aīda Ozoliņa (Neatkarīgais teātris Kabata), Juris Kalniņš (Dailes teātris), Mārtiņš
Brūveris (Nacionālais teātris),
Voldemārs Šoriņš (Nacionālais
teātris) vai Kārlis Anitēns.
Horeogrāfs Alberts Kivlenieks, muzikālais noformējums
Valdis Zilvers.

Ieeja - Ls 3 un Ls 4.
Sieviete meklē darbu pie
saimniekiem lauksaimniecībā.
Tālr. 26770801 (vēlams pēc
plkst. 18).
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Pateicība
Izsakām lielu pateicību
apbedīšanas biroja
«Krustceles», SIA «Dārta» un
ziedu salona «Vēja spārni»
darbiniekiem par sirsnīgu
attieksmi, Mārtiņu Runci
pēdējā gaitā izvadot.
Tuvinieki

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

Sporta namā
28. februārī plkst. 15:00
Iecavas novada skolu
sacensības
minibasketbola stafetēs
3.-4. klašu skolēniem.
29. februārī plkst. 15.00
Sporta skolas «Dartija»
atklātās sacensības
vieglatlētikā telpās «C» grupai
3. posms.
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