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Šajā numurā:

Policijā
darbosies
uzticības
tālrunis

3.

Apstiprināti
diferencētie
siltumenerģijas tarifi 5.
Jezga
Hamburgā
A: F: Beata Logina

Mācīties vajag ar prieku. Lai
sagremotu zināšanas, tās jānorij
ar apetīti - šo gaišo domu gribas
vēlēt ikvienam mācību uzsācējam, bet jo īpaši jaunā skolas gada sākuma galvenajiem varo-

ņiem - pirmklasniekiem. Un lai
šo prieku un apetīti nenokauj ne
pašreiz valdošā dižķebele, ne kādi citi apstākļi! Iecavas novadā
šoruden skolas gaitas sāk
118 bērni. 63 pirmklasnieki mācīsies Iecavas vidusskolā. 1.a
klasē (attēlā) - 26 skolēni. 1. sep-

tembrī no audzinātājas Ineses
Vasiļjevas viņi saņēma dienasgrāmatas ar kukainīšu attēliem,
lai tikpat čakli rosītos, meklējot
burtus un ciparus zinību pļavā.
Bet 12. klašu jaunieši pirmklasniekiem dāvināja pašdarinātus
saldos ziedus.
2.lpp.

6.

Pēc reformas
jāmaina
7.
adreses
pieraksts

Pasaules fizioterapijas dienā konsultēs bez maksas
A: Beata Logina

Katru gadu 8. septembrī
vairāk nekā simts pasaules
valstīs, arī Latvijā, atzīmē
Pasaules fizioterapijas
dienu, kuras mērķis ir
uzsvērt fizioterapijas
nozīmi cilvēka veselības
saglabāšanā.

Par godu šai dienai Latvijas
Fizioterapeitu asociācija šogad
rīko akciju, kuras laikā vairāk
nekā desmit pilsētās iedzīvotāji,
iepriekš piesakoties, varēs saņemt bezmaksas fizioterapeita
konsultācijas.
Fizioterapeits ir speciālists,
kurš pēc dažādiem testiem novērtē pacienta fizisko stāvokli, lai
pēc tam sniegtu dzīvesveida

ieteikumus un piemeklētu piemērotākos vingrojumus, lai
novērstu vai mazinātu kustību
traucējumus, sāpes, tūsku un
citas problēmas. Fizioterapija
īpaši ieteicama pacientiem ar
kaulu, locītavu un muskuļu saslimšanām, pēc traumām un
operācijām, ja ir nervu, elpošanas, sirds un asinsvadu sistēmas un citas slimības.

Šajā akcijā piedalīsies gan
pašvaldības aģentūra «Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centrs», gan fitnesa klubs «Jautrais apelsīns» (skatīt reklāmu
8. lappusē.). IVSAC 8. septembrī
no pulksten 9.00 līdz 11.40,
iepriekš piesakoties pa tālruni
63941481, būs iespēja saņemt
bezmaksas fizioterapeita pirmreizējo konsultāciju. IZ
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Vairāk fotogrāfiju skatiet internetā - www.iecava.lv galerijā.

1.lpp.

Vidusskolas 1.b klasi audzinās Skaidrīte Samtiņa, bet 1.c
klasi - Ingrīda Draudziņa.
Dzimtmisas pamatskolā 14
pirmgadniekus zinību pasaulē

ievadīs skolotāja Evita Žeikare.
1. septembrī uz pirmā zvana
ieskandināto stundu viņus veda
topošie absolventi - 9. klases
skolēni (attēlā pa labi).
Astoņi pirmklasnieki šoruden ir Zālītes speciālajā inter-

«Balticovo» plāno iepirkt
70 tūkstošus tonnu
lopbarības graudu
A: Liāna Bokša

«Balticovo» komunikācijas
konsultante

AS «Balticovo» ir lielākais
lopbarības graudu
uzpircējs Latvijā. Līdz
septembra vidum no
Latvijas zemniekiem
plānots iepirkt
30 tūkstošus tonnas
graudu, bet līdz nākamajai
lopbarības graudu
iepirkšanas sezonai 70 tūkstošus tonnas.
Arī šogad zemnieki varēs
graudus nodot maksimāli īsos
termiņos, nekavējoties garās rindās.
«Miežu un kviešu graudi ir
vistu barības pamatā. Ik dienu
īpašā barības cehā izgatavojam
vairāk nekā 200 tonnas dējēvistu
barības, ar kuru pabarojam 1,7
milonus vistu dienā,» stāsta AS
«Balticovo» valdes priekšsēdētājs
Arnis Veinbergs. «95% dējējvistu

barības sastāv no Latvijā audzētiem un ražotiem ingredientiem lopbarības graudiem tiek pievienoti rapši, saulespuķu sēklu
spraukumi, kaļķis, kā arī vitamīni un mikroelementi. Vitamīnus
un mikroelementus importējam.
Kukurūza mūsu dējējvistu barībā netiek izmantota.»
Dējējvistu skaitu drīzumā
plānots palielināt līdz diviem miljoniem.
Jau ziņots, ka pirms diviem
gadiem AS «Balticovo» tika pabeigts vērienīgs graudu pirmapstrādes centra izveides projekts.
Tajā atrodas jauns graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas
komplekss, kā arī sakārtotas un
renovētas vecās infrastruktūras.
Projekta kopējās izmaksas bija
1.9 miljoni latu.
Paredzēts, ka šogad investīcijas «Balticovo» jaunajā ražošanas
kompleksā, kurā ietilpst deviņas
putnu novietnes un olu šķirotava, sasniegs ap 18 miljoniem latu
(ap 26 miljoniem eiro). IZ

nātpamatskolā. Iecavas internātpamatskolā no 272 audzēkņiem 1. klasē mācīsies 33 bērni.
Svinīgajā pasākumā pie skolas
viņus sagaidīja pirmie draugi mīkstās rotaļlietas (attēlā pa
kreisi). Ņemot vērā iestādes specifiku, te katrai klasītei ir gan
skolotāja, gan audzinātāja. 1.a
klase nodota Ineses Jirgenas un
Dainas Zariņas paspārnē, bet

par 1.c klasi rūpēsies Ginta Kopeika un Valentīna Afanasjeva.
Kā uzvesties Valsts himnas
atskaņošanas laikā, kā sadzīvot
ar skolas lielo kolektīvu un
daudz citu zinību mazajiem
jaunpienācējiem jāsāk apgūt jau
no pirmās dienas. Savukārt skolām jāmācās izdzīvot apstākļos,
kad sāk darboties finansēšanas
modelis «nauda seko skolēnam». IZ

Veiksmīgu sadarbību!
A: Valda Liekne

Domes izglītības speciāliste
Šogad, tāpat kā katru gadu,
1. septembris ir satraukuma,
kņadas un bērnu čalu pilns. Ziedu pušķi, gladiolas un asteres
skolotāju rokās liecina par to, ka
skolēni ir apņēmības pilni uzsākt sadarbību un veltīt spēkus
savam dzīves vissvarīgākajam
uzdevumam apgūt zināšanas.
Visus - gan vecākus un bērnus,
gan skolotājus - vieno neziņa un
gaidas, kāds būs šis mācību
gads.
Mums ir paveicies - Iecavas
novadā būtisku izmaiņu nebūs,
visas skolas turpinās darbu kā
ierasts. Arī rudens mūs šogad

lutina ar siltu un saulainu laiku.
Tomēr visi zinām arī to, ka šis
gads nav tāds kā parasti. Tādēļ
vairāk kā jebkad mums visiem
vajadzīga savstarpēja sapratne,
cieņa un labā griba veikt kopā
katras sabiedrības galveno uzdevumu - veidot mūsu bērnus, lai
viņu vērtības ir mīlestība, godīgums, zinātkāre, mērķtiecība un
atbildība. Mums visiem ļoti nepieciešama ir apziņa, ka, tikai
kopīgi sadarbojoties, mēs varam
to paveikt.
Visiem Iecavas novada izglītības iestāžu darbiniekiem - pedagogiem un personālam -, vecākiem un skolēniem novēlu veiksmīgu, interesantu un savstarpējas cieņas pilnu jauno mācību
gadu! IZ

Kāds bijis AUGUSTS
Iepriekšējā mēnesī Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas sešu pāru laulības, kā arī izsniegtas 11 miršanas un
12 dzimšanas apliecības - iecavnieku pulkam pievienojušās
septiņas meitenītes un pieci puisīši. Jaundzimušajiem doti vārdi:
Sindija, Agita, Kate, Ksenija, Dārta, Luīze Madlēna, Laima,
Deivids, Eduards, Mārtiņš, Markuss un Anderss. IZ
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Novada Domē
A: Beata Logina

Veselības un sociālo jautājumu komiteja 20. augustā uzklausīja Sociālā dienesta
vadītājas S. Strautmales ziņojumu par novada sociālā budžeta
izlietojumu līdz 31. jūlijam. Izvērtējot finanšu rādītājus un situāciju, tika prognozēts, ka
ieplānoto līdzekļu pabalstu izmaksai līdz gada beigām vajadzētu pietikt.
Pēc Domes iekšējās auditores
I. Eidukas rosinājuma deputāti
diskutēja par juridisko un ētisko
aspektu, īstenojot saistošos noteikumus «Par dzīvokļa pabalstu».
Tika aktualizēti arī vairāki
jautājumi (logopēda pārbaudes,
zupas virtuve u. c.), kuri būtu izskatāmi nākamajā komitejas sēdē septembrī .
Ārkārtas sēdē 25. augustā
Dome galvenokārt skatīja izglītības jomas jautājumus, kas
saistīti ar jaunā mācību gada
sākumu.
Par izglītības speciālista
štata vienību Iecavas novada
Domē
Izglītības, kultūras un sporta
komitejas un Finanšu komitejas
apvienotajā sēdē 12. augustā tika izskatīts un atbalstīts jautājums par izglītības speciālista
štata vienības nepieciešamību
Iecavas novada Domē, lai Dome
spētu sekmīgi pildīt tai deleģētās
izglītības procesa administrēšanas funkcijas. Finanšu komiteja
25. augustā izskatīja izglītības
speciālista amata apraksta projektu un nolēma šī speciālista atalgojuma apmēru noteikt līdzvērtīgu bāriņtiesas priekšsēdētāja un iekšējā auditora atalgojumam.
Iecavas novada Domē līdz
šim bija pieaugušo izglītības speciālista štata vienība, uz kuras
bāzes ir iespējams izveidot izglītības speciālista štata vienību.
B. Mīlgrāve pauda bažas, ka,
pieņemot šādu lēmumu un sapludinot vienā amata aprakstā
pieaugušo izglītības speciālista
un izglītības speciālista pienākumus, ar vieglu roku tiks likvidēta veiksmīgi aizsāktā pieaugušo izglītības attīstība Iecavas novadā. S. Mašiņenkovs norādīja,
ka nav prātīgi likvidēt amatu,
kura izpildītājs piesaistījis pašvaldībai ievērojamus finanšu līdzekļus, realizējot daudzus neformālās izglītības projektus.
J. Pelsis skaidroja, ka pašreizējā
finanšu situācijā ir būtiski noteikt prioritātes, lai ar esošajiem

resursiem varētu nodrošināt visu obligāto funkciju izpildi. Arī
A. Zaķe-Fridrihsone atzina, ka
pieaugušo izglītības speciāliste
veikusi lielu un nozīmīgu darbu
novada iedzīvotāju labā, taču situācijā, kad finansējuma nepietiek, prioritāra tomēr ir formālā,
vispārējā izglītība, tāpēc piedāvātais lēmumprojekts ir optimāls variants.
Dome atklāti balsojot, «par» 10 (J. Arāja, A. Avots, I. Freimane, A. Grundmanis, J. Krievs,
J. Ludriķis, A. Mačeks, J. Pastars, J. Pelsis, A. Zaķe-Fridrihsone), «pret» - nav, «atturas» - 4
(I. Vaičekone, A. Vītola, S. Mašiņenkovs, B. Mīlgrāve), nolēma ar
01.09.2009. pārveidot pieaugušo izglītības speciālista štata vienību par izglītības speciālista
štata vienību.
Par Iecavas novada Intere-šu
izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas izveidošanu
un komisijas nolikuma
apstiprināšanu
Valstī spēkā ir Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumi
Nr. 382 «Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība»
ar grozījumiem Nr.587, kuri ir
spēkā no 01.07.2009., un to
10. punkts nosaka, ka pašvaldība izveido komisiju programmu
izvērtēšanai un mērķdotāciju sadalei. Komisijā iekļauj izglītības
pārvaldes iestādes pārstāvjus
vai izglītības speciālistu, biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu mērķauditorijas
intereses. Komisijā neiekļauj ar
interešu izglītības programmu
īstenošanu saistītās personas.
Iecavas novada Domei gada pēdējiem četriem mēnešiem interešu izglītībai ir paredzēta mērķdotācija Ls 6546. Līdz šim aptuveni
80% interešu izglītības programmu realizēja Iecavas vidusskola,
5% - sākumskola «Dartija», 15 %
- Dzimtmisas pamatskola. Dome
vienbalsīgi nolēma izveidot Iecavas novada Interešu izglītības
programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisiju
piecu locekļu sastāvā (Inga Grīnberga, Aldonija Gaveika, Sarmīte
Zara, Juris Krievs, Valda Liekne)
un apstiprināt šīs komisijas nolikumu.
Par Iecavas novada
pedagogu darba samaksas
noteikumu apstiprināšanu
Pašvaldību teritoriālās reformas dēļ vairākas funkcijas, ko
izglītības jomā veica rajona padomes Izglītības pārvalde, ir no-

dotas pilnīgā novada pašvaldības pārziņā: izglītības iestādes
vadītāju darba algas noteikšana,
pedagogu tarifikāciju saskaņošana, interešu izglītības programmu apstiprināšana un
mērķdotāciju izglītībai sadalīšana starp pašvaldības izglītības
iestādēm.
Ar 2009. gada 1. septembri
pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju, viņu vietnieku, atbalsta personāla un pedagogu amata likmju skaits un darba samaksas noteikšana pilnībā ir novada pašvaldības pārziņā. Arī
pārējo izglītības iestāžu vadītāju,
viņu vietnieku, atbalsta personāla un pedagogu amata vienību
skaitu, kā arī konkrētu piemaksu lielumu vairs nereglamentē
Ministru kabineta noteikumi.
Lai Iecavas novada pašvaldības izglītības iestādēs piemērotu
samērojamus nosacījumus attiecībā uz pedagogu darba samaksu, tika sagatavots pedagogu darba samaksas noteikumu
projekts. To vispirms izskatīja
apvienotajā Izglītības, kultūras
un sporta komitejas un Finanšu
komitejas sēdē 12.augustā. Sēdē
tika nolemts projektu papildināt
ar sadaļu par izglītības iestāžu
vadītāju, viņu vietnieku un atbalsta personāla amata vienību
skaitu. Pašvaldības izglītības
iestāžu vadītāji iesniedza savus
ieteikumus, papildinājumus un
labojumus, un Dome šo pilnveidoto projektu vienbalsīgi apstiprināja. Noteikumi stājas spēkā
ar 1. septembri.
Dome apstiprināja arī mērķ-

dotācijas sadales kārtību Iecavas
novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai 2009. gadā, kā
arī Iecavas internātpamatskolai
un Zālītes speciālajai internātpamatskolai 2009. gadā
Par Iecavas mūzikas skolas
mācību maksas, sniegto
maksas pakalpojumu un īres
izcenojumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz mūzikas skolas direktores iesniegumu, Dome
vienbalsīgi nolēma:
1. Apstiprināt vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmas
audzēkņiem 2009./2010. m. g. 8,00 Ls/mēnesī.
2. Apstiprināt maksu par
Iecavas mūzikas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem
2009./2010.m. g.:
- profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņiem
par papildus stundām Ls 5,00
par mācību stundu;
- sagatavošanas klases
audzēkņiem Ls 5,00 par mācību
stundu;
- pirmsskolas izglītības grupas audzēkņiem Ls 4,00 par
nodarbību;
- pieaugušo izglītības klases
audzēkņiem Ls 6,60 par mācību
stundu.
3. Apstiprināt maksu par
instrumentu īri:
- flautas, vijoles, akordeona,
ģitāras un kokles īre 3,00
Ls/mēnesī;
- klavieru īre 5,00 Ls/mēnesī.
4. Apstiprināt maksu par telpu
(zāles) īri 3,00 Ls/stundā. IZ

Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldē darbosies uzticības tālrunis
A: Ieva Sietniece

Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

No 1. septembra Zemgales
reģiona pārvaldē tiek
ieviests uzticības tālrunis
63022861 ar automātisko
atbildētāju, tādējādi dodot
iespēju Jelgavas, Dobeles,
Bauskas, Aizkraukles,
Tukuma un Jēkabpils bijušo
rajonu iedzīvotājiem jebkurā
diennakts laikā informēt
reģiona vadību par dažāda
rakstura satraucošām
problēmām, kas skar
sabiedrisko kārtību un
drošību.
Iedzīvotāji tiek aicināti ziņot
par:
- nelegālā alkohola tirdzniecības vietām;

- meklējamām personām un
transportlīdzekļiem;
- nepilngadīgo personu pulcēšanās vietām;
- vardarbību ģimenē;
- narkotisko vielu lietošanas
un tirdzniecības vietām;
- ja ir sūdzības par policijas
darba kvalitāti un attieksmi pret
iedzīvotājiem;
- par iespējamiem korupcijas
mēģinājumiem;
- ja policijā netiek pieņemts
un reģistrēts personas iesniegums vai policija nereaģē uz
sniegto informāciju par administratīvajiem pārkāpumiem vai noziegumiem;
- citiem notikumiem, kas apdraud vai var apdraudēt sabiedrisko kārtību un drošību.
Katra pieteiktā informācija
tiks izvērtēta un pārbaudīta.
Jau iepriekš pateicamies par
atsaucību. IZ
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Ūdenssaimniecības projekta līdzfinansējuma
nastu valsts uzkrauj uz pašvaldības pleciem
A: F: Anta Kļaveniece

Iecavas novada pašvaldība
ir iekļauta 2009.-2013.
gada perioda Kohēzijas
fonda līdzfinansēto
projektu sarakstā kā
apdzīvota vieta, kurā tiks
veiktas ūdenssaimniecības
infrastruktūras
pakalpojumu attīstības
aktivitātes, tām paredzot
Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu aptuveni
2,3 miljonu latu apmērā.
Atbilstoši noslēgtajam līgumam SIA «Firma L4» ir pabeigusi
tehniskā projekta izstrādi, informē SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» (DzKS) projektu vadītājs, vides pārvaldības speciālists Jānis Feldmanis. Projekta
ietvaros paredzētas šādas aktivitātes: divu jaunu dzeramā ūdens
urbumu ierīkošana, ūdens sagatavošanas (atdzelžošana, ES prasībām atbilstoša ūdens ķīmiskā
sastāva nodrošināšana) stacijas
ierīkošana, divu dzeramā ūdens
rezervuāru būvniecība, esošo
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecība, kā arī jaunu pašteces kanalizācijas tīklu, notekūdeņu spiedvadu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir aptuveni 3,5 miljoni
latu. Sākotnēji tā realizācijai bija
paredzēts 15% pašvaldības un

Uzlabojumi
ūdenssaimniecībā ir
neatliekami - par to liecina
arī «aizaugušās» caurules.

10% valsts līdzfinansējums. Taču 30. jūlijā Finanšu ministrija
informējusi, ka, lai atvieglotu
valsts budžeta slogu, paredzēts
veikt grozījumus MK noteikumos, izslēdzot iespēju saņemt
valsts budžeta līdzfinansējumu
Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu
īstenošanai. Šī iemesla dēļ līdz
oktobra beigām pagarināts arī
projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš, bet pašvaldībām jāmeklē papildu resursi, lai
ūdenssaimniecības projektu varētu realizēt.
«Arī pašvaldībai tas nozīmē
papildu finanšu slogu, taču atteikties no projekta, kad tajā jau
ieguldīts tik daudz līdzekļu, nebūtu prātīgi,» saka SIA «DzKS»
valdes loceklis Alvis Feldmanis.
Pašvaldība jau ieguldījusi vairāk
nekā 200 tūkstošus latu projekta izstrādei un angāra iegādei,

kurā plānots izvietot ūdens atdzelžošanas staciju. «Ir deputāti,
kuri mums pārmet it kā pārlieku
dārgā angāra iegādi, taču, parēķinot tēriņus, kas rastos, ja mēs
to būvētu no jauna (zemes iegāde, projektēšanas izmaksas, angāra būvniecība, komunikāciju
izbūve līdz artēziskajam urbumam), izmaksas noteikti sanāktu lielākas. Arī projektētāji gan
pašu iegādāto angāru, gan tā atrašanos tieši blakus ūdens ņemšanas vietai novērtēja atzinīgi.
Piedevām angārā pietiek vietas
ne tikai ūdens atdzelžošanas
iekārtas, bet arī uzņēmuma tehnikas izvietošanai. Šādu telpu
līdz šim mums ļoti trūka.»
Pēc precizētās situācijas dabā papildu līdzekļus prasīs arī
vairāki papildinājumi tehniskajā
projektā. Piemēram, izstrādājot
darba uzdevumu, nebija padomāts par to, kur tiks novadīti filtru skalošanas notekūdeņi no
jaunās atdzelžošanas iekārtas.
Projektētāji izvēlējušies tālredzīgāko variantu, paredzot sadzīves
kanalizācijas tīkla izbūvi pa Edvarta Virzas ielu. Tas ļautu kanalizācijas tīklam pievienot arī
privātmājas, jo pašlaik šajā rajonā centralizētas sadzīves kanalizācijas nav.
Tāpat tehniskajā projektā papildus iekļauta jauna ūdensvada
būvniecība Edvarta Virzas ielā.
«Uzrakt ielu gandrīz visā tās garumā, lai ierīkotu kanalizācijas
sistēmu, bet pie vienas rakšanas
neizbūvētu ūdensvadu, būtu nesaimnieciski,» pamato A. Feld-

Atkritumi jāšķiro arī kapos
A: F: Anta Kļaveniece

Sila kapi ir lielākie kapi
mūsu novadā, un nav
brīnums, ka ātri vien tur
sakrājas lielas atkritumu
kaudzes.
Pavisam kapos ierīkoti desmit atkritumu laukumi, tāpēc
kapu pārzinei Annai Markūnai
un viņas palīdzei Zentai Kalvišai
darba, lai uzturētu kapos kārtību, ir gana. Novākt sakrājušās

atkritumu kaudzes pagājušajā
mēnesī viņām palīgā devās uzņēmuma SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» labiekārtošanas
strādnieks Gunārs Kreicšteins
un pašvaldības dārzniece Daina
Rudzīte. Lapu izvešanai izmantots uzņēmuma traktors. Pie atkritumu laukuma tagad novietots arī maiss atkritumiem, kuri
nedeg un komposta kaudzē nesadalās pat vairākus desmitus
gadu. D. Rudzīte aicina kopējā
kaudzē nemest stiklus un svecīšu stikla trauciņus, plastmasas

maisiņus, gumijas cimdus u. c.,
kā arī nebērt jebkādus atkritumus asfaltētā ceļa pretējā pusē,
jo tā vairs nav ne kapu, ne pašvaldībai piederoša teritorija. Problēmas sagādājot kapos nokaltušās priedes, stāsta dārzniece. Lai
tās nozāģētu būtu nepieciešams
pacēlājs, taču, tā kā sausajiem
kokiem visapkārt ir kapu kopiņas, pacēlājs pie tiem nevar piebraukt. Savukārt kapu pārzine
satraukusies par kāda ļaundara
rīcību - aizvadītajā nedēļā kapličai izlauzts viens logs. IZ

manis.
Ņemot vērā papildu izdevumus, pašvaldības deputāti
25. augusta Domes sēdē nolēma
novirzīt Ls 114 275 SIA «DzKS»
pamatkapitāla palielināšanai ar
mērķi uzlabot uzņēmuma materiāli tehnisko bāzi. Līdzekļi novirzīti no Valsts kases izsniegtā
aizdevuma projektam «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Iecavā».
Uz jautājumu, ko iegūs iedzīvotāji pēc ūdenssaimniecības rekonstrukcijas, A. Feldmanis atbild, ka vispirms tas ir tīrs dzeramais ūdens, kas atbilst Eiropā
noteiktajiem normatīviem.
Pašlaik iecavniekiem ūdens tiek
piegādāts no astoņiem artēziskajiem urbumiem, bet pēc rekonstrukcijas viena vecā un divas jaunas artēziskās akas, kas
tiks izbūvētas blakus atdzelžošanas stacijai, ar kvalitatīvu
ūdeni apgādās visu Iecavu, arī
Dartijas mikrorajonu. Pēc rekonstrukcijas daudzas privātmājas varēs pievienot centralizētajai ūdensapgādei un notekūdeņu kanalizācijas sistēmai.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu
ūdens padevi, atdzelžotais
ūdens tiks uzkrāts divos 260 kubikmetru lielos rezervuāros.
Vēl nav īstas skaidrības, vai
vecās attīrīšanas iekārtas tiks
demontētas un to vietā uzbūvētas mūsdienīgākas un jaudīgākas, vai tomēr līdzekļu ekonomijas dēļ no šīs ieceres nāksies atteikties, tā ietaupot 1,6 miljonus
latu. IZ

5.
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Apstiprināti diferencētie tarifi
Bauskas rajona sabiedrisko
pakalpojumu regulatora padomes
lēmums Nr. 40
2009. gada 31. augustā
(sēdes protokols nr.40, 1.punkts)
Pamatojoties uz LR likuma «Par
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» 9.panta pirmās daļas 1. un 3.

punktu, 9. panta otro daļu, 20. pantu, 21. panta septīto daļu un iesniegtā tarifa projekta atbilstību LR
2001. gada 26. jūnija MK noteikumu
Nr. 281 «Sabiedrisko pakalpojumu
aprēķināšanas metodika pašvaldību
regulējamās nozarēs» prasībām, padome nolemj: 1. Apstiprināt SIA

«Iecavas siltums» diferencētos siltumenerģijas tarifus (tabula) bez
PVN visām patērētāju grupām siltumapgādes nozarē Iecavas novadā
atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas un dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem
5. dabasgāzes lietotāju grupai.

2. Noteikt, ka 1. punktā apstiprinātie
siltumenerģijas tarifi stājas spēkā ar
2009. gada 1. oktobri.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu
namā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV3007) 30 dienu laikā no lēmuma
publicēšanas dienas.
Bauskas rajona sabiedrisko
pakalpojumu regulatora padomes
priekšsēdētāja pienākumu
izpildītājs J.Valmiers
un padomes loceklis J. Ercens
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Jezga Hamburgā
A:

Solveiga Lineja
deju kolektīva «Jezga» vadītāja

Iecavas kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs
«Jezga» augusta nogali
pavadīja, piedaloties vienā
no Eiropas lielākajiem
mūzikas un folkloras
festivāliem Hamburgā.
Šajā festivālā satiekas jauni
cilvēki ar līdzīgām interesēm, lai
kopīgi muzicētu un dejotu. Festivāls notiek vienu gadu Vācijā,
bet nākamajā gadā Ungārijā. Šogad festivāls svinēja savu 30. jubileju un tajā piedalījās 30 grupas no 10 valstīm. Jauniešu deju
kolektīvs «Jezga», kuru papildināja 10 «Aivas» dejotāji no Īslīces, šajā festivālā vienīgie pārstāvēja Latviju.
Brauciens sākās 19. augustā
plkst. 6.00 no Iecavas autoostas
un ilga visas dienas garumā
cauri Lietuvai un Polijai. Vakarā
ap plkst. 22.00 ieradāmies mazā
Polijas viesnīciņā, kur pavadījām nakti.
Nākamajā dienā devāmies
taisnā ceļā uz festivāla vietu
Hamburgā. Liels pārsteigums
mums bija tas, ka gaidītās viesnīcas vietāk kā apmešanās vieta
mums tika piedāvāta sporta zāle. Līdzi nebija ne guļammaisu,
ne segu. Par to organizatori gan
bija parūpējušies, un nu jutāmies kā Rīgas dziesmu un deju
svētkos. Ātri pārgludinājām savus tautas tērpus un pēc vakariņām devāmies uz atklāšanas
koncertu.
Koncerts bija daudz nopietnāks, nekā bijām domājuši. Tikām laisti uz skatuves kā lieli
mākslinieki, arī izmēģināt nebija
paredzēts. Satraukums bija
liels, sveša skatuve, nopietna
publika. Bet, godam izturējuši
pirmo pārbaudījumu, apmierināti devāmies uz savu jauno
mājvietu.

21. augustā pēc brokastīm
braucām uz pirmo gājienu pilsētas centrā. Parādē kolektīvi gāja,
ievērojot lielas atstarpes, un
katrs kolektīvs sevi demonstrēja.
Pēc gājiena kolektīvu vadītājiem
bija pieņemšana pie Hamburgas
pilsētas mēra, kur viņš personīgi
iepazinās ar katru valsts pārstāvi. Vēlāk visi kolektīvi devās kopīgā braucienā ar kuģīti pa Hamburgas kanāliem. Vakarā visiem
dalībniekiem bija sarīkota balle
ar skaistu salūtu noslēgumā.
Sestdien, trešajā festivāla dienā, visi dalībnieki piedalījās ielu
koncertos. Pilsētā bija četras
skatuves, uz kurām dalībvalstis
rādīja savus priekšnesumus.
Priecājāmies, ka mūsu priekšnesums tika pavadīts ar skaļiem
aplausiem un skanēja komplimenti gan no organizētājiem, gan
skatītājiem. Savukārt vakarā
mēs varējām izbaudīt īstu Vācijas pilsētas svētku atmosfēru
ar tradicionālajām desiņām, ābolu strūdelēm un alu. Protams, arī
ļoti lielu ļaužu pūli. Likās, ka visa
pilsēta ir iznākusi ielās svinēt
svētkus. Varēja baudīt arī katrai
gaumei atbilstošu mūziku: sākot
no šlāgermūzikas līdz populāriem hītiem.
Svētdiena bija festivāla pēdējā diena, kurā bija vēl viens gājiens Hamburgas priekšpilsētā
Bergedorfā, kas noslēdzās ar kopīgu pēdējo koncertu. Vadītājiem
bija pieņemšana pie Hamburgas
priekšpilsētas mēra, kurš ir liels
šī festivāla atbalstītājs. Viņš bija
sajūsmināts par mūsu sniegumu, un kā atzinumu mēs pirmie
saņēmām ielūgumu uz festivālu
Ungārijā pie Balatona ezera nākamā gada jūlijā.
Pārsteidzoši bija tas, ka, ejot
gājienā, no skatītājiem jau dzirdējām uzslavas par mūsu
iepriekšējo dienu sniegumu. Viņi
atpazina «Jezgu» kā jautrus,
azartiskus un dzīvespriecīgus
dejotājus. Fanu sirdis bija

Vēlies satikt
biznesa romāna autori?
A: Agita Hauka

Aicinām visus interesentus
7. septembrī plkst. 17 Iecavas
sieviešu kluba «Liepas» telpās
(kultūras namā) tikties ar romāna «Paslēpies biznesā» autori
Mārīti Šperbergu, kas ir biedrī-

bas «Līdere» ilggadēja biedre un
žurnāliste. Pirmā latviešu biznesa romāna autore prezentēs
jauno grāmatu, kā arī izdevniecība «Lietišķās informācijas dienests» piedāvās plašu savu grāmatu klāstu par izdevīgām cenām. IZ

iekarotas. Žēl tikai, ka koncertā
uzstājāmies pirmie un tūlīt pēc
priekšnesuma devāmies mājās,
tādēļ nevarējām redzēt citu
valstu priekšnesumus.
Mājās braucām cauri Berlīnei, kur tieši šajā laikā norisinājās pasaules čempionāts vieglatlētikā, kaut arī tikai pa autobusa

6.

logu, tomēr izbaudījām arī šo
gaisotni.
Festivāla dienas paskrēja ļoti
ātri, kā jau visi svētki. Esam gandarīti, ka tur varējām būt, parādīt sevi, iepazīt citus un iegūt
jaunus draugus. Ir patiess
prieks par labi paveikto darbu,
gūto pieredzi un baudu. IZ

Pieņemšanā pie Hamburgas priekšpilsētas mēra.

«Patīkams pārsteigums bija pie Hamburgas rātsnama satikt
latviešus. Mīts par vāciešu atturību personīgi man
neapstiprinājās,» tā «Jezgas» dejotājs Kaspars Beitiņš.

«Vācijā biju pirmo reizi, tāpēc tas man bija neaizmirstams
piedzīvojums! Vislabāk palika atmiņā emocijas pēc deju
koncertiem, patīkams nogurums un gandarījums par to, ka
dejojot mēs rodam prieku gan sev, gan citiem,» gandarīta ir
Iecavas jauniešu deju kolektīva «Jezga» dalībniece Elīna Spolīte.
Zane Cera:
«Man ļoti patika festivāls,
visi mūs uzņēma ļoti jauki
un bija izbrīnīti par mūsu
aktivitāti, nodēvējot latviešu meitenes
par trakām
un dullām
labā nozīmē.»
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Informē VID : : :
Ieviešot administratīvi
teritoriālo reformu, ar šā gada
1. jūliju ir notikušas izmaiņas
adresēs atbilstoši jaunajam
administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu sadalījumam.
Līdz ar to VID izsniegtajās
apliecībās, izziņās, speciālajās
atļaujās (licencēs)
komercdarbībai ar akcīzes
precēm un citos dokumentos
norādītās adreses neatbilst
jaunajām adresēm.
Jautājums:
- Vai, pamatojoties uz administratīvi teritoriālās reformas rezultātā mainīto juridiskās adreses pierakstu, ir
jāveic izmaiņas kases aparāta un kases sistēmas čekā norādāmajā informācijā?
Atbilde:
- Jā. Kases aparātu un kases
sistēmu lietotājam ir pienākums
nodrošināt, ka kases čekā, kā arī
X pārskatā un Z pārskatā ir norādīta administratīvi teritoriālās
reformas rezultātā mainītais kases aparāta vai kases sistēmas
lietotāja juridiskās adreses pieraksts (fiziskai personai - dekla-

IZ

Pēc reformas jāmaina adreses pieraksts
rētās dzīvesvietas).
(MK 20.02.2007. noteikumu
Nr.133 «Noteikumi par nodokļu
un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām» 20.1.
apakšpunkts).
- Kādā laika periodā jāveic
kases aparāta vai kases sistēmas pārprogrammēšana, pamatojoties uz administratīvi
teritoriālās reformas rezultātā mainīto juridiskās adreses
pierakstu?
- Apkalpojošais dienests pārprogrammē administratīvi teritoriālās reformas rezultātā mainīto juridiskās adreses pierakstu kases aparātā vai kases sistēmā tuvākās tehniskās ap-kalpošanas laikā.
- Vai kases aparāta tehniskajā pasē jāmaina ieraksts
par kases aparāta vai kases
sistēmas uzstādīšanas vietu,
pamatojoties uz administratīvi teritoriālās reformas rezultātā mainīto adreses pierakstu?
- Apkalpojošais dienests tuvākās tehniskās apkalpošanas

Sporta ziņas

A: Vilnis Gailums

Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» audzēkņi 1997. gadā dzimušie
basketbolisti - 27.augustā
piedalījās Starptautiskā
basketbola turnīrā «Jēkabpils
2009» un izcīnīja 3. vietu.
Pirmajā spēlē tikāmies ar tur-

laikā veic ierakstu kases aparāta
vai kases sistēmas tehniskajā
pasē par administratīvi teritoriālās reformas rezultātā mainīto
kases aparāta vai kases sistēmas
uzstādīšanas vietas adreses pierakstu.
- Vai kases aparāta vai kases sistēmas lietotājam par
administratīvi teritoriālās reformas rezultātā mainīto kases aparāta vai kases sistēmas uzstādīšanas vietas adreses pierakstu ir jāinformē VID
teritoriālā iestāde?
- Nē, nav jāinformē.
- Vai, pamatojoties uz administratīvi teritoriālās reformas rezultātā mainīto juridiskās adreses pierakstu, ir jāanulē iepriekš VID teritoriālajā iestādē reģistrētās biļešu
grāmatiņas vai numurētās un
VID teritoriālajā iestādē reģistrētās biļetes?
- Ja administratīvi teritoriālās reformas rezultātā mainās
nodokļu maksātāja juridiskās
adreses pieraksts, pirms administratīvi teritoriālās reformas
VID teritoriālajā iestādē reģistrē-

Iecavas novada Dome
nīra stiprāko komandu no Lietuvas - Utenas basketbolistiem un ļoti spraigā cīņā zaudējām ar
51:64 (E. Jašuks 22, G. Plukass
17). Nākamajā, vēl smagākā cīņā pieveicām turnīra saimniekus no Jēkabpils 59:53 (G. Plukass 24, H. Meļķis 13). Pēdējā
spēlē par 2. vietu nācās atzīt
Alūksnes puišu pārākumu ar
30:54 (E. Jašuks 15). IZ

tās biļešu grāmatiņas vai numurētās un VID teritoriālajā iestādē
reģistrētās biļetes var neanulēt.
Šajā gadījumā uz VID teritoriālajā iestādē reģistrētās biļešu grāmatiņas vāka un reģistrētās biļetes noplēšamajā daļā nodokļu
maksātājam jāveic labojumi un
jānorāda administratīvi teritoriālās reformas rezultātā mainītais juridiskās adreses (fiziskai
personai - deklarētās dzīvesvietas) pieraksts.
- Vai, pamatojoties uz administratīvi teritoriālās reformas rezultātā mainīto juridiskās adreses pierakstu, ir jāanulē iepriekš VID teritoriālajā iestādē reģistrētās kvīšu
grāmatiņas vai numurētās un
VID teritoriālajā iestādē reģistrētās kvītis?
- Tās var neanulēt. Šajā gadījumā uz VID teritoriālajā iestādē
reģistrētās kvīšu grāmatiņas vāka un reģistrētajā kvītī nodokļu
maksātājam jāveic labojumi un
jānorāda reformas rezultātā
mainītais juridiskās adreses (fiziskai personai - deklarētās dzīvesvietas) pieraksts. IZ

piedāvā KURSUS:

Datorzinības (iesācējiem)
Datorzinības (padziļināti)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls 18 mēnesī

Angļu valoda (sagatavošanās augstskolai)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls 12 mēnesī

Latviešu valoda
(intensīva sagatavošana naturalizācijai)
Kursi notiek 4 mēnešus, 3 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls 18 mēnesī

Vācu valoda (iesācējiem)
Vācu valoda (ar vidējām zināšanām)
Kursi notiek 8 mēnešus, 2 stundas nedēļā
Dalības maksa Ls 12 mēnesī
Pieteikšanās pa tālruni: 63941601, 29428476
pagarināta līdz 22. septembrim.

Aizsaulē aizgājuši

3.vietas ieguvēji kopā ar treneri Vilni Gailumu.

Maija Ziediņa (30.07.1944. - 29.08.2009.)
Kārlis Segliņš (31.10.1939. - 31.08.2009.)
Sofija Semjonova (01.04.1929. - 01.09.2009.)
Zigmunds Dambis (19.10.1934. - 01.09.2009.)
Rasma Mahnova (28.04.1956. - 01.09.2009.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :

Veikalā KEITAS NAMS
Skolas ielā 1-14

kūdras briketes maisos (25 kg)
Cena - 70 Ls/t ar piegādi.
Skaidu briketes - 90 Ls/t ar
piegādi. Tālr. 26112140.

SIA „Audits R un B”
Bauskā organizē
dienas un vakara praktiskos
kursus GRĀMATVEŽIEM:
- kvalifikācijas
paaugstināšanai (140 st.)
- iesācēju sagatavošanai

salmu ruļļus.
Tālr. 29255434.

(no 0 līdz bilancei), (160 st.).

smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.

Pasniedzēja - ekon. zin.
dokt., profesionāla
grāmatvede (sertif. Nr. 64)
Beatrise Gabante.
Pieteikšanās līdz 15. septembrim.
Sīkāka informācija
pa mob. t. 29406495.

visu veidu zāģmateriālus,
nomaļu malku, siltumnīcu
latas, līstes. Zāģējam pēc
pasūtījuma, impregnējam,
ēvelējam. Iespējama piegāde.
Tālr. 26975888.

Pērk : : :
Kanalizācijas sūknēšana (10t)

Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

Tālr. 29457686

Iecavas evaņģēliski
luteriskās draudzes
KAPU SVĒTKI
5. septembrī
Upuru kapos - plkst.11
Jaunkalniņu kapos - plkst.12
Gruzduļu kapos - plkst. 13

Galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā,14. septembrī
no plkst. 10 līdz 12.

SIA «Jautrais apelsīns», atbalstot Latvijas Fizioterapeitu
asociāciju, piedalās Vispasaules Fizioterapijas dienā un piedāvā

8. septembrī BEZMAKSAS fizioterapeita KONSULTĀCIJAS.

Fitnesa klubā

Jautrais
APELSĪNS

Lūdzam iepriekš
pieteikties pa tālruni 26333906 (Endija).
Visus interesentus aicinām uz jauno
vingrošanas sezonu, kas sāksies 14. septembrī.

PACIENTU IEVĒRĪBAI!
Nepieciešamības gadījumā medicīnisko palīdzību varat
saņemt:
- ambulatorās konsultācijas sniegs Iecavas veselības centra
speciālisti (darba laikā) - tālr. 63941481;
- neatliekamā palīdzība Bauskas slimnīcas traumpunktā
24 stundas diennaktī dežūrārsts un ķirurgs - tālr. 63923153;
- stacionārā palīdzība Jelgavas reģionālajā slimnīcā (tuvākajā,
atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1046) - tālr. 63021802.

stikla taru - alus pudeles (3
sant.) un dažādas burciņas.
Dzimtmisā (Ziemeļi, blakus
«Lazdām»), Aleksandrs.
Tālr. 29166190; 29164600.
100 m3 malkas 10 Ls/m3.
Tūlītēja samaksa.
Tālr. 29125233.
metāla krāsnis ar dūmvadu
caurulēm siltumnīcu
apkurināšanai. Tālr. 29125233.
Amatnieku ģimene par mērenu
cenu iegādāsies senu klēti,
lielu koka-mūra šķūni vai
māju ar zemi 2-6 ha.
Tālr. 29104496, 28373051.

8.

ATLAIDES līdz
- audumiem

50%

- dzijām,
- aizkariem u.c. precēm.
Paziņojums par iepirkuma
līguma slēgšanu
Iecavas internātpamatskola
paziņo, ka noslēgts līgums
par dušu telpu remontu
ar IK «Austrums būve»
par Ls 8798,05.
Informatīvs paziņojums
Iecavas internātpamatskola
izsludina pieteikšanos uz:
1. Hidroizolācijas un remonta
veikšanu internāta ēkas
pagraba divās telpās.
2. Zibens aizsardzības sistēmas piegādi un uzstādīšanu, kā arī jumta koka
konstrukciju apstrādi ar
pretaizdegšanās antiseptiku.
Tālr. 29469185.
SPORTA PASĀKUMI
Iecavas novada skolu
sacensības futbolā
7.septembrī pl.15:00 6.-7.kl.
9.septembrī pl.15:00 4.-5.kl.
14.septembrī pl.15:00 8.-9.kl.
(vidusskolas futbola laukumā)

Rudens kross
15. septembrī pl. 8:15
Iecavas novada skolām
25. septembrī pl. 13:00
Bijušā rajona komandām
(Iecavas parkā)

Dažādi : : :
Dekoratīvais apmetums, ēku
siltināšana. Tālr. 26800412.
Frēzēju zemi. Aeratora
pakalpojumi. Ātri, kvalitatīvi
un par saprātīgu cenu.
Tālr. 26029720.
Visu veidu dārza un meža
tehnikas remonts,
tirdzniecība un noma. Ir
pieejams transports.
Tālr. 29683462.

Upuru kapu
SAKOPŠANAS TALKA
4. septembrī plkst. 18.

SJBL 2. divīzija
26. septembrī pl. 11:00
Iecava - Rīgas 47.vsk.
(sporta namā)

No 1. septembra
sākumskolas «Dartija»

pirmsskolas grupas
darbojas
no plkst. 7:30 līdz 18:30.

Iecavas vidusskola
turpina audzēkņu
uzņemšanu vakarskolas
izglītības programmas
10., 11., 12. klasē
2009./2010. m. g.
Pieteikties skolas kancelejā.
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