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Dzīvesvietas meklējumi atved uz Iecavu AKTUĀLI
15. maijs starptautiskā
ģimenes diena.

Filipu
iemītnieki ar
dzīvi Iecavā ir
apmierināti.
Rīgas burzmu
viņi ir
nomainījuši
pret
mazpilsētas
mieru, taču
nejūtas kādas
lielpilsētas
priekšrocības
zaudējuši, jo
Rīga ir teju ar
roku
aizsniedzama.
A: F: Anta Kļaveniece

Maijā aprit trīs gadi, kopš
sevi par iecavniekiem sauc
mājas Filipi iemītnieki Gunita Mežule,
Nedko Pašovs un viņu
četrgadīgais dēliņš Marts
Filips. Pirms gada ģimenei
pievienojās arī suņu
meitene Tora.

Iepriekš ģimene mitinājusies
mazā divistabu dzīvoklītī Rīgā.
Kad piedzimis bēbis, dzīvošana
kļuvusi par šauru, tādēļ Gunita
un Nedko nolēmuši meklēt mājvietu citur. Meklējumi ieilguši, jo
dzīvesvietai vajadzējis atbilst izvēlētajiem kritērijiem: tai jāatrodas ne vairāk par 50 kilometriem
no Rīgas, tā nedrīkst atrasties
gluži mežā, dzīvesvietas tuvumā

Parakstīta vienošanās par dabaszinātņu
kabinetu modernizēšanu
A: Beata Logina

11. maijā Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) parakstītas pirmās deviņas vienošanās par finansējuma saņemšanu
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) aktivitātē «Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana».

jābūt veikalam, poliklīnikai, skolai. Iecavā tas viss ir, piedevām
Iecava atrodas Gunitai tīkamajā
Zemgales pusē, jo aiz Bauskas,
Svitenē, dzīvo viņas vecāki.
Filipi bija trešā, liktenīgā māja Iecavā. Dzīvesvietas meklējumi teju pusotra gada garumā
veiksmīgi beidzās, Rīgas burzmu
nomainot pret mazpilsētas mieru .

6.lpp.

2.lpp.

Balso par 2.
ģimenei
draudzīgāko
atpūtas vietu
Domes
sēdē

3.

Saistošie
noteikumi
«Par
dzīvokļa
pabalstu»

5.

Iepriecina māmiņas
A: Anta Kļaveniece

Projekta īstenotāju vidū ir arī
Iecavas novada Dome. Jau tuvākajā laikā deviņās vidusskolās,
tostarp Iecavas vidusskolā, sāksies remontdarbi un aprīkojuma
iegāde, lai izveidotu mūsdienīgus un jaunajiem izglītības standartiem atbilstošus ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas
kabinetus.

Šajā numurā:

Otrdien, 12. maijā, tikko aizvadītās Mātes dienas noskaņās
novada Domes sociāla dienesta
darbinieki organizēja pasākumu
māmiņām. Pateicoties kultūras
nama direktores atsaucībai, pasākums notika Iecavas parka estrādē.
Ar pavasarīgiem sveicieniem
māmiņas un pārējos klātesošos

uzrunāja Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale, savukārt
sociālie darbinieki māmiņām pasniedza dāvaniņas – košas krūzītes. Māmiņas un bērni tika
iesaistīti rotaļās un stafetēs;
dalībniekus par piedalīšanos
iepriecināja pārsteiguma balvas.
Pasākumā savu atbalstu sniedza Šastakoviču ģimene, kas kopā ar draudzes locekļiem sniedza nelielu priekšnesumu. 3.lpp.

2009. gada 15. maijā
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Skolu ziņas

6. maijā Iecavas mūzikas
skolas audzēkņi viesojās sākumskolā «Dartija», bērnudārzā
«Cālītis» un Iecavas vidusskolā.
Koncertos izskanēja daudzu
stilu un žanru mūzika un klausītāji iepazinās ar dažādajiem
instrumentiem, ko bērni apgūst
mūzikas skolā.
7. un 9. maijā tradicionālos
koncertus Māmiņu dienai mūzikas skolā sniedza jaunāko
klašu audzēkņi. Vairāk nekā 50
koncertu dalībnieki ar priekšnesumiem divos koncertos
iepriecināja savas ģimenes. Uzsākot mācības mūzikas skolā
un tās pirmajos gados īpaši svarīgs ir vecāku atbalsts, tāpēc
koncerti izskanēja arī kā pateicība ģimenēm par interesi un
sadarbību.
10. maijā - Mātes dienā Iecavas baznīcā jau tradicionāli
notika mūzikas skolas kora klases un koklētāju ansambļa koncerts. Kā veltījums māmiņām
skanēja skaņdarbi gan koklētāju ansambļa, gan solistu, gan
kora izpildījumā. Šogad skolā
darbojas arī absolventu vokālais ansamblis, kurš koncertā
atskaņoja trīs dziesmas, ar kurām gatavojas piedalīties rajona
vokālo ansambļu skatē.
Pavasaris sākumskolā
«Dartija» sācies ar dažādiem
pasākumiem. 2. aprīlī skolas
ansambļa bērni skolotājas Sandras Bergmanes vadībā priecēja
skolēnus, vecākus un pirmskolas vecuma bērnus ar dziesmām par pavasari. Jelgavā Aivija Grundmane piedalījās 4. klašu kombinētajā darbā un izcīnīja 3. vietu Zemgales novadā.
Skolas skolēni uzrādīja labus
rezultātus pavasara krosā
Bauskā. Savā vecuma grupā Simona Vītoliņa izcīnīja 2. vietu
un Annija Liepiņa 3. vietu. Labākie skrējēji piedalījās republikas mēroga krosa sacensībās.
29. aprīlī skolā viesojās
Bauskas rajona Ceļu policijas
inspektori un ar skolēniem pārrunāja jautājumus par drošību
uz ceļa.
30. aprīlī skolas deju kolektīvi piedalījās deju skatē. Skolēnu dejotprasme tika novērtēta
ar 1. pakāpes diplomiem. Paldies skolotājai Aijai Krollei par
ieguldīto darbu.
6. maijā mūzikas skolas
audzēkņi sniedza koncertu.

11. maijā 2. klases skolēni
devās uz Rīgu, lai piedalītos
«Džimbas drošības ceļojumā».
Izglītojošo pasākumu rīko
centrs «Dardedze», kura laikā
bērni nostiprina zināšanas par
savu ķermeni, drošību un rīcību ekstrēmās situācijās
(www.dzimba.lv).
11. maijā vecāki un skolēni
apmeklēja Iecavas vidusskolu,
kur viņus laipni sagaidīja mācību pārzine Solvita Dārziņa.
Vēlam visiem skolēniem, kolēģiem un vecākiem sekmīgu
mācību gada noslēgumu!
Sveicam Iecavas vidusskolas 5.-9. klašu kori un vidusskolas jauniešu deju kolektīvu,
kuri ieguvuši I pakāpes diplomu rajona skatē, kā arī 1.b, 2.a,
3.a, 4.a, 5.a, 5.b un 6. klases
deju kolektīvu ar II pakāpes
diplomu rajona skatē! Paldies
skolotājām A. Krollei, S. Linejai
un M. Pīlādzei.
8. maijā 11.a klase ar audzinātāju M. Lasmani un 8.c klase
ar audzinātāju L. Logvinu piedalījās ZZ čempionātā «Rādi
klasi».
11. maijā 9.b klase un teātra
sporta dalībnieki kopā ar skolotāju D. Greižu devās uz Dailes
teātri, lai piedalītos starptautiskā jauniešu projekta «Stāsts,
kas apgriež pasauli» noslēguma
pasākumā.
12. maijā 10.a klase ar skolotājām I. Draudziņu un M. Pīlādzi devās atpūtas braucienā
uz Usmas kempingu, bet 9. klašu skolēni 12. un 13. maijā kopā ar skolotājām I. Ķurbi un
M. Čudari apmeklēja Anatomikumu.
«Gada skolēns - 2009» noslēguma pasākumam, kurš
13. maijā notika Rundāles pilī,
bija izvirzītas četras skolnieces:
Raivita Lauciņa-Veinere (8.a),
Liene Krastiņa (9.c), Laura Arāja (10.a) un Laura Pastare
(12.a). Šajā dienā skolas zālē
notika svinīgs pasākums, kurā
tika sveikti šī mācību gada
olimpiāžu un konkursu uzvarētāji.
14. maijā 5.-9. klašu koris ar
skolotāju M. Pīlādzi un 4.a, 5.a
un 5.b klases deju kolektīvs ar
skolotāju S. Lineju piedalīsies
koncertā «Svētki Šēnburgā».
Vidusskolēni no 17. līdz
19. maijam dosies ceļojumā ar
prāmi uz Stokholmu. IZ

2.

Parakstīta vienošanās par dabaszinātņu
kabinetu modernizēšanu
1.lpp.

Projektu īstenošanas gaitā
paredzēts iegādāties mūsdienīgus uzskates līdzekļus un kabineta aprīkojumu katra dabaszinātņu priekšmeta apguvei, aprīkot kabinetus ar modernām informācijas tehnoloģijām, veikt
skolu bibliotēku mācību video
un fonotēku fondu atjaunošanu
un papildināšanu, kā arī iegādāties elektroniskās apmācības

programmatūras un jaunas mēbeles. Par ERAF līdzekļiem tiks
veikti arī skolu kabinetu piemērošanas būvdarbi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanu un ekspluatāciju.
Kopējā projektu īstenošanas
summa ir 22,5 miljoni latu, no
kuriem ERAF finansējums ir
85%, bet nacionālais publiskais
līdzfinansējums - 15%. IZ

Balsojam par
savējiem - mini zoo Dobuļi!
Noslēdzies aptaujas par ģimenei draudzīgāko atpūtas vietu
Latvijā pirmais posms, kura
laikā katrs interesents varēja
pieteikt noslēguma balsojumam,
viņaprāt, ģimeniskai atpūtai
vispiemērotāko atpūtas vietu.
Aptaujā iekļauts arī mini zoo
«Dobuļi» Iecavas novada Dzimtmisā.
Balsojumam tiek piedāvātas
atpūtas vietas, kas aptaujas dalībnieku iesūtītajos ieteikumos
minētas visbiežāk. Balsošana,
pēc kuras rezultātiem tiks noteiktas ģimenei draudzīgākās atpūtas vietas katrā Latvijas novadā, turpināsies līdz 15. maijam.
Nobalsot par saviem favorītiem
var interneta portālos «Delfi»
(http://www.delfi.lv/) un Bērnu,
ģimenes un sabiedrības integrā-

cijas lietu ministrijas mājas lapā
pie labās puses sadaļas «Aktuālais jautājums».
Aptauja par ģimenei draudzīgāko atpūtas vietu tiek rīkota
jau sesto gadu pēc kārtas. Kā
ierasts, tā notiek laikā, kad Latvijā tiek atzīmēti Starptautiskās
Ģimenes dienas pasākumi. Ar
šīs aptaujas palīdzību ministrija
vēlas noskaidrot arvien jaunas
atpūtas vietas visā Latvijā, kurās
ģimenes ar bērniem var justies
brīvi, droši un apmierināti, kā arī
dot pienācīgu novērtējumu jau
labi zināmām un sabiedrībā
iemīļotām atpūtas vietām. Vienlaikus - arī informēt plašāku
sabiedrību par šīm vietām.
Pērn par aptaujas uzvarētāju
Zemgalē kļuva Pastaru ģimenes
kempings «Labirinti» Zorģos. IZ

J
a
u
n
a
j
āp
u
t
n
u
n
o
v
i
e
t
n
ē
i
n
v
e
s
t
ēt
s
v
a
i
r
āk
n
e
k
ām
i
l
j
o
n
s
l
a
t
u
Īstenojot pakāpenisku ražotnes modernizācijas plānu, Baltijas valstu lielākais vistu olu un
olu produktu ražotājs AS «Balticovo» nodevis ekspluatācijā jaunu, sesto pēc kārtas, dējējvistu
novietni, informē uzņēmuma komunikāciju speciāliste Liāna
Bokša.
Jaunā putnu novietne ir
2 900 kvadrātmetru plaša. Celtnē, putnu turēšanas iekārtās un
tehnoloģijās investēts vairāk nekā miljons latu. Šobrīd sekmīgi
pabeigta jaunās novietnes piepildīšana ar putniem. Novietne atbilst visaugstākajām putnu labturības prasībām.
Kopā ražotnes teritorijā atrodas desmit no jauna uzbūvētas
ražotnes kompleksa ēkas, kurās
uzstādītas iekārtas, kas jau ta-

gad atbilst dējējvistu labturības
ES 2012. gada prasībām. Plānots, ka līdz šā gada beigām investīcijas «Balticovo» ražotnes
modernizācijā sasniegs 26 miljonus eiro. Ražotne tiek modernizēta ar mērķi kļūt par lielāko,
modernāko un efektīvāko olu un
olu produktu ražotāju ES.
AS «Balticovo» apgrozījums
2008. gadā, salīdzinot ar 2007.
gadu, palielinājās par 13,5% un
bija 19,3 miljoni latu, savukārt
2007. gadā – 17 miljoni latu. Šogad plānots palielināt eksporta
apjomus līdz 70% no kopējā saražoto olu daudzuma, kā arī kāpināt ražošanas apjomus par
30%, kopā saražojot 460 miljonus olu. Pagājušajā gadā tika
saražoti 360 miljoni olu. IZ
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Novada Domē
12. maija sēdē Dome izskatīja
14 jautājumus.
Sabiedriskās kārtības
dienesta informācija
Par kārtības dienesta paveikto aprīlī deputātus informēja dienesta vecākā inspektore Lūcija
Muceniece. Patrulēšanas laikā
aizvadītajā mēnesī aizturētas 29
personas, tai skaitā astoņi nepilngadīgie. 17 administratīvā
pārkāpuma protokoli sastādīti
par alkohola lietošanu un atrašanos alkohla reibumā sabiedriskā vietā, viens – par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu,
divi – par pasu režīma pārkāpumiem, trīs – par pašvaldības
saistošo noteikumu nepildīšanu.
Lai mazinātu nelegālo atkritumu problēmu, sabiedriskās
kārtības dienests šobrīd turpina
darbu, apzinot
saimniecības,
kurās nav noslēgts līgums par
atkritumu izvešanu. Paralēli tiek
apzināti nesakoptie privātīpašumi Iecavas centrā, kā arī rit novada teritorijas sakopšanas darbi,
kuros dienests iesaista sodītos,
bezdarbniekus un sociālo pabalstu saņēmējus.

Par budžeta grozījumiem
Deputāti apstiprināja grozījumus 2009. gada 10. februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 «Par
Iecavas novada budžetu
2009. gadam». Visspraigākās
diskusijas izvērtās par rajona padomes piešķirto finanšu līdzekļu
– Ls 361 048 – izlietojumu. Deputātu vairākuma atbalstu guva
priekšlikums Ls 300 000 virzīt
sociālās mājas «Aizupieši» renovācijai.
Jau 20. aprīlī Dome saņēma
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības vēstuli, kurā teikts, ka nav
iespējams atbalstīt pieprasījumu
aizņēmumu saņemšanai, jo saskaņā ar likuma «Par valsts budžetu 2009. gadam» 8. pantā noteikto šogad ir iespējams piešķirt
aizņēmumus tikai Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai. Viens no projektiem,
kura realizēšanai Dome bija nolēmusi pieprasīt aizņēmumu, ir
sociālās mājas «Aizupieši» rekonstrukcija. Tā kā pašvaldības
budžetā šim mērķim ieplānotais
finansējums 154 tūkstoši latu
līdz aprīlim jau tika apgūts, pro-

jekta pabeigšana ir apdraudēta,
jo vēl nav saņemta arī valsts garantētā mērķdotācija 90 tūkstoši
latu. Izvēle – pārtraukt būvniecības darbus un iekonservēt šo objektu vai novirzīt finanses objekta pabeigšanai.
Domes sēdē deputātu vairākums uzskatīja, ka labāk ir pabeigt vienu jau iesāktu projektu,
nekā iesākt un nepabeigt vēl kādu citu, iespējams ne mazāk
iecavniekiem vajadzīgu objektu,
piemēram sporta stadionu pie
vidusskolas.
Budžeta grozījumi bija nepieciešami arī, lai rastu papildu līdzekļus divu liftu kapitālajam
remontam. Ar budžetā paredzēto
summu - Ls 7000 - nepietiek, tādēļ papildu šim mērķim tika atvēlēti Ls 4200. Kapitālais remonts nepieciešams 3. liftam
Tirgus ielā 3 un 2. liftam Tirgus
ielā 5. Tas noteikts ikgadējā liftu
pārbaudē. Liftu tehniskais nolietojums tiešām ir ļoti liels, jo tie
darbojas jau kopš 1978. gada.
Deputāti lēma arī par citiem
jautājumiem. Lēmumi pieejami
interneta prtālā www.iecava.lv. IZ

1.lpp.

Teātra izrādi «Par vāveru ģimeni», rādīja skolēni Andželas
Zikratajas vadībā. Noslēgumā
organizatori pateicās pasākuma
dalībniekiem par atsaucību, cienājot viņus ar saldumiem.
Četru bērnu māmiņa Kristīne
Ķikute šādā pasākumā piedalījās pirmo reizi, taču sacīja, ka tie
ir nepieciešami. Ina Naudžiņa,
divu bērnu māmiņa, sacīja:
«Iecavā vajadzētu radīt vairāk
iespēju, kur vecāki var interesanti pavadīt laiku kopā ar bērniem». Viņas domām pievienojās
arī divu bērnu māmiņa Kristīne
Briņķe. Gunta Boka, četru bērnu māmiņa, atzina, ka priecājas
par iespēju izrauties no mājas
un atpūsties. Arī Lelde Rudova,
divu bērnu māmiņa, priecājoties
par šādu iespēju, sacīja, ka jūtas
līdzvērtīga citiem. Māmiņas visām ģimenēm novēlēja veselību,
saticību, mīlestību, izturību un
vairāk naudiņas. Jaunās sievietes pateicās sociālā dienesta darbiniekiem par pasākuma organizēšanu, izdomu un iespēju piedalīties. G. Boka par darbiniekiem sacīja: «Atnākot uz dienestu, gūstu morālu atbalstu. Šeit
varu uzticēt savas problēmas un
mājās doties ar mierīgu sirdi». IZ

Informē VID : : :
VID Zemgales reģionālās
iestādes Bauskas nodaļa
sniedz atbildes uz nodokļu
maksātāju jautājumiem.
- Vai darba devējs var piemērot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu, aprēķinot nodokļus
no darba algas, ja darba ņēmējs saņem valsts vecuma
pensiju?
Sākot ar 2009. gadu, personām, kurām piešķirta pensija
(ieskaitot piemaksu pie pensijas
par apdrošināšanas stāžu, kas
uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim) atbilstoši likumam
«Par valsts pensijām» vai izdienas pensija, vai speciālā valsts
pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem,
vai pensija atbilstoši ārvalsts
normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums ir 1980 latu
gadā.
Tas nozīmē, ka ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli neapliekamais minimums tiek piemērots
pensijai. Darba devējs, aprēķinot nodokļus no darba algas, neapliekamo minimumu nepiemēro. Ja gada laikā saņemtās pensijas kopsumma nesasniegs
1980 latus, personai ir tiesības

iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, kurā tiks uzrādīts pilns gada
neapliekamais minimums (1980
latu), un tiks veikts iedzīvotāju
ienākuma nodokļa pārrēķins.
- Vai apgādnieka zaudējuma pensija ir apliekama ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli?
Apgādnieka zaudējuma pensija ir apliekama ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli.
Personām, kurām piešķirta
apgādnieka zaudējuma pensija
atbilstoši likumam «Par valsts
pensijām», 2009. gadā tiek piemērots neapliekamais minimums pensionāram - 1980 latu gadā. Tas nozīmē, ka ar nodokli netiek aplikta pensijas summa, kas
mēnesī nepārsniedz 165 latus.
Ja apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs strādā algotu darbu vai gūst citus ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli apliekamos
ienākumus, aprēķinot nodokļus
no algas (vai no cita apliekamā
ienākuma), darba devējs (ienākuma izmaksātājs) nepiemēro
neapliekamo minimumu.

R. Raubišķe
Bauskas nodaļas vadītāja

Māmiņas priecājās par iespēju izrauties no ikdienas rūpēm
un pavadīt saulaino pavasara dienu kopā ar bērniem un
citām māmiņām.

Melnās ziņas
- 12. maijā plkst. 18:30 Puškina ielā izdega garāža sešu
kvadrātmetru platībā. Uzsākts
kriminālprocess
- 12. maijā plkst. 22:00 Ozolu
un Upes ielas krustojumā notika
sadursme starp automašīnu

Mitsubishi un Ford Galaxy. Par
ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols.
Linda Zubāne
Bauskas RPP priekšnieka palīdze
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Internātpamatskolai - 50

Pašpilnveides
iespējas skolā
Lai tuvāk iepazītu skolu,
katram interesentam
gribas pajautāt:
KĀDAS TRADĪCIJAS TAJĀ
DZĪVO, KO SKOLĒNI DARA
NO MĀCĪBĀM BRĪVAJĀ
LAIKĀ?
Ja skolā ir pasākumi, kas notiek katru gadu, tad skolā ir savas identitātes izjūta un veidojas
vēsture. Tradīcijas palīdz nostiprināt atmiņas par skolu, kā arī
izveido priekšstatu par vērtīgo
tās ikdienā. Mēs droši varam sacīt, šo vērtību stabilitātei mūsu
skolā ir nozīmīga vieta.
Par vissenāko tradīciju uzskatāma direktores S. Zembergas iedibinātā dažādu mākslinieku gleznu izstāžu organizēšana skolā. Par tradīcijas turpinātāju var uzskatīt skolas bibliotekāri Dz. Kraukli, kura turpina
sarūpēt interesantas mākslas izstādes. Skolēni tās var aplūkot
skolas bibliotēkā.
Zinību diena sākas ar kopā
sanākšanu skolas laukumā. Notiek svinīga pirmklasnieku uzņemšana skolas saimē, visi tiek
iepazīstināti ar skolotājiem un
audzinātājiem, tad pirmā stunda
kopā ar klases audzinātāju un
svētki visas dienas garumā ar
dažādām aktivitātēm.
Īpaši nozīmīgi ir pasākumi,
kas veltīti Tēvzemei - Latvijai:
sveču liesmiņas Lāčplēša dienā,
dzeja un dziesmas Latvijas valsts
svētkos, ugunskurs un tēja Barikāžu atceres dienās janvārī, atmiņu stāsti un filmas piemiņas
dienā martā.
Nemainīgi ir pasākumi garīgās kultūras apguvei - tās ir
dzejas dienas rudenī, kad dzeju
skolēni raksta paši, mācās to runāt un ieklausās dzejnieku lasījumos. Īpaši saistošas un interesantas ir tikšanās reizes ar bērnu rakstniekiem.
Sirsnības pilni katru gadu atnāk Ziemassvētku pasākumi,
kad katram skolēnam tiek dota
iespēja piedalīties svētku koncertā. Tēmas ir visdažādākās,
tās ierosināt aicināts ikviens.
Skolas pasākumus palīdz
organizēt Skolēnu Dome (šogad
īpaši jāuzteic Pepijas skolas izveidošana skolotāju dienā un
Valentīndienas pasākumi).

Vēl jāpiemin ikgadējās sveču
izstādes, adventes sveces iedegšana un vēl un vēl....
Katru gadu svētku pulkam
pievienojas arī jaunrades pasākumi - īpaši mācību gada noslēgumā, piemēram, Paulovīzija
zaļumos, Lielā Konfekšu balle,
Cepurīšu tusiņš, Lielais skolas
šovs u. c.
Visi pasākumi tiek fotografēti, un pēc notikušā katrs var kavēties atmiņās, aplūkojot fotomateriālus stendos. Tiek veidotas arī ārpusstundu pasākumu
gadagrāmatas, ko atzinīgi novērtējusi skolas akreditācijas komisija.
Kopumā turamies pie atziņas - svētki tikai tad ir svētki,
ja paši skolēni un skolotāji aktīvi darbojušies to veidošanā.
Skolas īpaša vizītkarte ir skolēniem dotā iespēja no mācībām
brīvajā laikā attīstīt savas radošās spējas, darbojoties dažādās
interešu darba grupās.
Izvēle ir liela:
IZGLĪTOJOŠIE - informātikas pulciņš, radošais matemātiķis, skolas un sporta avīze. Pašiem mazākajiem - radošais pulciņš Legolande.
Var darboties arī skolas muzejā.
MĀKSLAS - 2./4. klašu koris, vokālie ansambļi, solistu
grupas, sporta un tautiskās dejas, vizuālā māksla, zīda apgleznošana un radošas prasmes pulciņi.
SPORTS - veselības grupas
un sporta spēles.
DZĪVES PRASMES - rokdarbi, šūšana, kulinārija, amatu
mācība.
Darbs pulciņos sākas ar jaunu un jauku tradīciju - reklāmas
pasākumu rudenī un beidzas ar
ilggadēju skolas tradīciju - noslēguma izstādi pavasarī, kas parasti tiek apvienota ar Mātes dienas koncertu, tā dodot iespēju
vecākiem aplūkot bērnu darinājumus.
Par darba sasniegumiem liecina atzinības un iegūtie kausi
sporta sacensībās.
Iespējas ir, vajadzīga tikai
griba un vēlēšanās darboties!
Ligita Putniņa, direktores
vietniece audzināšanas darbā

Skolotāju dienas pasākums - Pepiju iznāciens.

Skolas 2.-4. klašu kora uzstāšanās. Vada Žanna Stankeviča.

Zinību dienā.

5.

2009. gada 15. maijā

Iecavas novada Domes
saistošie noteikumi Nr. 5
Bauskas rajona Iecavas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
14.04.2009. lēmumu
(prot. Nr. 4, 11.p.)

Izdoti, pamatojoties uz:
LR likuma «Par pašvaldībām» 15.
panta pirmās daļas 9. punktu,
LR likuma «Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā» 3. panta 5.
punktu, 25. pantu,
LR likuma «Par sociālo drošību» V
nodaļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta otro
daļu un
35. panta pirmo un piekto daļu
1. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts, piešķirts un izmaksāts dzīvokļa pabalsts (turpmāk
- Pabalsts).
2. Pabalsts ir Iecavas novada Domes pabalsts daļējai pakalpojumu
izdevumu segšanai, un to piešķir
personai vai ģimenei, kas sastāv no
laulātajiem vai personām, kuras mitinās vienā mājoklī un kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un komunālajiem pakalpojumiem.
3. Pabalstu tiesīgi pieprasīt Iecavas novada iedzīvotāji, kuriem deklarētā dzīves vieta ir Iecavas novads.
4. Pabalsts tiek finansēts no Iecavas novada pašvaldības budžeta.
5. Pabalsta apmērs ir Ls 30.00
mēnesī.
6. Pabalsta pieprasītāja pienākums ir:
6.1. sniegt pilnīgas un patiesas
ziņas par ģimenes sastāvu, ienākumiem un īpašumā vai lietošanā esošo mājokli un citu īpašumu;
6.2. iesniegt noteikumos uzskaitītos dokumentus vai to kopijas;
6.3. desmit dienu laikā ziņot par
pārmaiņām apstākļos, kas bija par
pamatu pabalsta piešķiršanai (ienākumi, ģimenes sastāvs, īres tiesības
u. c.);
6.4. pildīt līdzdarbības pasākumus;
6.5. atļaut Sociālā dienesta darbiniekiem iepazīties ar mājokļa stāvokli, piederošo īpašumu, ģimenes
sastāvu (veikt apsekošanu dzīvesvietā izlases kārtībā).
2. Pabalsta
pieprasīšanas kārtība
7. Pabalsta pieprasītājs Iecavas
novada Domes Sociālajā dienestā kopā ar dienesta sociālā darba organizatoru aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju un iesniedz:
7.1. iesniegumu;
7.2. izziņu par ienākumiem no
darba vietas par iepriekšējo trīs mēnešu darba algu pēc nodokļu nomaksas;
7.3. Izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk VSAA) par bērniem:
7.3.1. apgādnieka zaudējuma
pensijas apmēru;
7.3.2. aizbildņa pabalsta apmēru par bērna uzturu;

«Par dzīvokļa pabalstu»

7.3.3. atlīdzības pabalsta apmēru par aizbildņa pienākuma pildīšanu;
7.3.4. pabalsta apmēru audžuģimenei par bērna uzturu;
7.3.5. atlīdzības pabalsta apmēru par audžuģimenes pienākuma
pildīšanu;
7.3.6. maternitātes pabalsta apmēru;
7.3.7. paternitātes pabalsta apmēru;
7.3.8. vecāku pabalsta apmēru,
kur par ienākumiem neuzskata pirmos 100 latus.
7.4. izziņu no VSAA par pārējiem
pabalstiem:
7.4.1. valsts sociālā pabalsta apmēru bezdarba gadījumā par
iepriekšējiem trim mēnešiem (bezdarbnieka pabalstu);
7.4.2. par vecuma, invaliditātes
un izdienas pensijas apmēru;
7.4.3. slimības pabalsta apmēru;
7.4.4. valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru;
7.4.5. valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru invalīdiem no
bērnības;
7.4.6. sociālā pabalsta apmēru
ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem vai viņu ģimenes locekļiem.
7.5. izziņu no uzturlīdzekļu fonda vai tiesas lēmumu, vai klienta
rakstisku apliecinājumu par uzturlīdzekļu pabalsta apmēru;
7.6. izziņu par citu ienākumu apmēru (piemēram, darba samaksa pie
saimniekiem);
7.7. atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus par
pēdējiem trīs mēnešiem pēc nodokļu
nomaksas (prasība neattiecas uz
trūcīgām ģimenēm, personām);
7.8. izziņu no mācību iestādes
par izglītības apguvi pilna laika dienas programmā un stipendijas, studiju un studējošā kredīta apmēru
par pēdējiem trim mēnešiem.
8. Pabalsta pieprasītājs uzrāda:
8.1. dokumentus, kas apliecina
dzīvokļa īpašuma, īres vai lietošanas
tiesības;
8.2. Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas (turpmāk - VDEĀK) izziņas kopiju vai invalīda apliecību, ja
persona ir darbspējīgā vecumā, bet
saņem valsts noteikto invaliditātes
pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā;
8.3. Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) apmeklējuma
lapu, ja persona ir bezdarbnieks;
8.4. pēdējos apmaksātos rēķinus
par siltumenerģiju. Par parādsaistībām neuzskata, ja parāds par siltumenerģiju ir pēdējo pusgadu (prasība neattiecas uz trūcīgām personām, ģimenēm).
3. Pabalsta piešķiršanas
kārtība
9. Pabalstu piešķir:
9.1. trūcīgai ģimenei;
9.2. ģimenei/personai, ja ģimenes pēdējo trīs mēnešu ienākumi nepārsniedz par pabalsta pieprasītāju pirmo personu - valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru un 70%

no valstī noteiktās minimālās darba
algas, par katru nākamo ģimenes locekli, summu.
Ģimenes ienākumu līmeni aprēķina: I = A + B x (n-1), kur I - mēneša
ienākumi, A - minimālā darba alga,
B - 70% no minimālās darba algas,
n - ģimenes locekļu skaits.
Piešķirot pabalstu, vērā ņem atsevišķi dzīvojošo apgādnieku ienākumus.
9.2.1. ģimenei ar bērnu/iem līdz
24 gadu vecumam, ja viņš turpina
mācīties izglītības iestādē, izņemot
kursus (ģimenē ir tikai viena darbspējīga persona);
9.2.2. ģimenei ar bērnu/iem līdz
24 gadu vecumam, ja viņš turpina
mācīties izglītības iestādē, izņemot
kursus (ģimenē nav nevienas darbspējīgas personas);
9.2.3. ģimenei ar četriem un vairāk nepilngadīgiem bērniem līdz 24
gadu vecumam, ja viņi turpina mācīties izglītības iestādē, izņemot kursus (ja ģimenē ir divas darbspējīgas
personas);
9.2.4. ģimenei bez bērniem (ja ģimenē nav nevienas darbspējīgas personas. Darbspējīga persona ir persona, vecumā no 18 gadiem līdz pensijas vecumam);
9.2.5. vientuļam pensionāram
vai invalīdam. Vientuļa persona šo
noteikumu izpratnē ir atsevišķi dzīvojoša persona, kura deklarēta Iecavas novadā un kurai nav Civillikumā
noteiktu apgādnieku;
9.2.6. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, ja viņš turpina mācīties izglītības iestādē.
10. Pabalstu piešķir Sociālais
dienests 10 darba dienu laikā no dokumentu reģistrācijas dienas.
11. Pabalstu saņem:
11.1. ģimene/persona trīs mēnešus un to var saņemt divas reizes gadā deklarācijas derīguma laikā;
11.2. ja atsevišķi dzīvojošo apgādnieku un viņa ģimenē esošo apgādājamo personu uzrādītie mēneša
ienākumi uz katru personu nepārsniedz pusotras valstī noteiktās minimālās mēnešalgas līmeni;
11.3. neatkarīgi no mājokļa apkures veida (tehniskā nodrošinājuma) - malkas/dabasgāzes apkure,
centralizēta siltuma padeve;
11.4. vienam namīpašumam tiek
piešķirts viens Pabalsts. Kopīpašuma gadījumos Pabalsts tiek sadalīts
proporcionāli īpašuma domājamām
daļām. Daudzdzīvokļu mājās katram
dzīvoklim tiek piešķirts viens Pabalsts.
12. Pabalsta saņemšanas kārtība NVA reģistrētam bezdarbniekam:
12.1. NVA reģistrēts bezdarbnieks Pabalstu var saņemt, ja mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas piecas dienas mēnesī piedalās līdzdarbības pasākumos - novada teritorijas sakopšanas, labiekārtošanas un citos pašvaldības
organizētajos darbos. Pārejoša darba
nespēja (slimība) nevar būt par pamatu, lai atbrīvotu no līdzdarbības
pasākumiem. Šajā gadījumā izpildes
termiņš tiek pagarināts un pabalsta
piešķiršana tiek atlikta līdz pasāku-

mu izpildei. No līdzdarbības pasākumu veikšanas persona atbrīvota, ja ir
ārsta izdots apliecinošs dokuments.
13. No līdzdarbības pasākumu
veikšanas ir atbrīvoti:
13.1. māte/tēvs, kas aprūpē bērnu invalīdu vai bērnu līdz piecu gadu
vecumam, ja bērns neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi, skolu;
13.2. pensijas vecuma personas
un invalīdi;
13.3. p e r s o n a s , k a s s t u d ē
augstskolā pilna laika dienas nodaļā;
13.4. personas, kuras strādā algotu darbu.
14. Pabalstu nepiešķir vai tā izmaksu pārtrauc, ja:
14.1. NVA reģistrēts bezdarbnieks mēneša laikā nav veicis līdzdarbības pasākumus. Ja persona
nepiedalās līdzdarbības pasākumos,
pabalstu nav iespējams saņemt vienu gadu;
14.2. ģimenes/personas īpašumā, lietošanā vai valdījumā ir mājokļi, no kuriem tā gūst ienākumus;
14.3. pieprasītājs norādījis nepatiesas ziņas;
14.4. pieprasītājs noslēdzis uzturlīgumu;
14.5. pēdējo 12 mēnešu laikā
gūti ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas;
14.6. īres līguma termiņš beidzas Pabalsta laikā;
14.7. pieprasītājam vai kādam
no ģimenes locekļiem beidzas
VDEĀK noteiktā invaliditāte, kas deva tiesības saņemt Pabalstu, tad to
piešķir par pilnu mēnesi līdz invaliditātes termiņa beigām;
14.8. pabalsta pieprasītājs sešus mēnešus nav veicis maksājumus
par siltumenerģiju;
14.9. pabalsta pieprasītājam ir
parāds par zemes nomu vai nekustamo īpašumu.
15. Pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam vai pabalstu kurināmā (malkas, ogļu) iegādei izmaksā
pēc Sociālā dienesta sagatavota saraksta skaidrā naudā novada Domes
kasē vai pēc personas pieprasījuma
ieskaita personīgajā kontā.
4. Lēmuma paziņošanas,
apstrīdēšanas un pārsūdzības
kārtība
16. Sociālais dienests rakstveidā paziņo Pabalsta pieprasītājam lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu, informējot par lēmuma
apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
5. Nobeiguma jautājumi
17. Noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc pilna teksta
publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
18. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku zaudē
Iecavas novada Domes 2008.gada
11. novembra saistošie noteikumi
Nr.28 «Par dzīvokļa pabalstu».
19. Noteikumus publicēt laikrakstā «Iecavas Ziņas» un novada mājas
lapā www.iecava.lv.
Priekšsēdētājs J.Pelsis
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Dzīvesvietas meklējumi atved uz Iecavu
1.lpp.

iet un pasaka to tētim bulgāriski,» smaidot saka Gunita.

Gunitas darbs ir cieši saistīts
ar valodu zināšanām. Viņa brīvi
pārvalda piecas: latviešu, krievu,
bulgāru, vācu un angļu valodu.
Jau ilgāk nekā desmit gadus viņa strādā par tulci vienā no bankām, paralēli tam tulko grāmatas un filmas, kā arī reizēm sagatavo publikācijas žurnāliem par
slavenu cilvēku dzīvi. Jau skolas
laikā Gunitai radās interese par
valodām, tādēļ likumsakarīga bija arī augstskolas izvēle. Bankā
Gunita tulko dažādus līgumus,
saraksti, procedūras, taču viņas
īstā sirdslieta ir grāmatu tulkošana, par ko viņa sapņojusi jau
kopš bērnības. Uzzinājusi par
tulku konkursu grāmatu apgādā
Kontinents, pieteikusies, izturējusi pamatīgu konkursu, un nu
viņas tulkoto grāmatu klāstā ir
jau aptuveni 20 izdevumu, pārsvarā sieviešu romāni un detektīvi. Grāmatu tulkošana nav tikai tehnisks process, atzīst Gunita. Ir jāzina ne tikai valoda, tulkotājam jābūt apveltītam arī ar
stila izjūtu.

Latvieši ir rosīgi,
bet noslēgti

Tā kā pāris
iepazinās uz
kuģa, Nedko
Gunitai sagādājis
jauku
pārsteigumu,
pasūtot abu
kāzām torti kuģa
formā.

Veidojot ģimenes modeli,
izvairās no stereotipiem
Pateicoties darba specifikai
un tehnoloģiju iespējām, Gunitai
nav ik dienas jādodas uz darbu
Rīgā. Filipos viņai ir iekārtots
darba kabinets, kur netraucēti
var nodoties tulkošanai, bet iztulkotos materiālus darba devējs
saņem ar interneta starpniecību.
Protams, lai strādātu mājās, nepieciešama stingra pašdisciplīna. Liela nozīme ir arī tam, ka
Nedko ir uzņēmies mājsaimnieka lomu. Lielākās rūpes par māju, pārtikas sagādi un ēst gatavošanu, kā arī Marta Filipa pieskatīšanu ir uz viņa pleciem. Sev
raksturīgajā humora manierē
viņš saka: «Šobrīd esam mainītās lomās: es - mamma, bet Gunita tā, kas pelna ģimenei iztiku.»

Bulgārs iemīl latvieti
no pirmā acu skatiena
Nedko ir bulgārs, kuru uz
Latviju atvedusi mīlestība no pirmā acu uzmetiena. Gunita bijusi
atpūtas braucienā Bulgārijā, bet
Nedko strādājis tūrisma industrijā. Viņš pavadījis tūristu grupu braucienā ar kuģīti pa Melno
jūru, tur arī abi saskatījušies.
«Latviešu sievietes ir ļoti prasmīgas makšķernieces, uzķēros uz
pirmā āķa,» atkal smej Nedko.
Viņš neslēpj, ka tolaik attiecības
ar pirmo sievu bija paputējušas,
katrs dzīvojis savu dzīvi. Nolē-

Pēc kāzām ģimene nolēmusi
dzīvot Latvijā. Bulgārijā esot brīnišķīga vasaras atpūta, taču dzīvot visu gadu, to gan ne. Sākumā
gan Nedko bijis grūti pierast pie
Latvijas ziemas un jau mīnus
desmit grādi viņam likusies katastrofa, taču kopumā dzīve te
tomēr esot labāka. Pat tagad,
kad ir krīze, spriež Nedko, piebilstot, ka Bulgārijā krīzi nejūt,
jo tur krīzes apstākļi valda nepārtraukti... Latviešus pēc mentalitātes Nedko salīdzina ar vāciešiem, kas dzīvo noslēgtāk,
ierāvušies katrs savās ikdienas
gaitās. Bulgāri pēc dabas esot
daudz atvērtāki un draudzīgāki pa gabalu viens otru sveicina,
labprāt aicina ciemos. Toties
iecavniekos Nedko ievērojis īpašu čaklumu - tikko sniegs nokusis, tā visi jau rosās pa saviem
mazdārziņiem. Viņš reizēm brīnās: «Vai tiešām to visu ir iespējams apēst?»

Drīz aicinās uz
kvadriciklu trasi

Nedko nejūt aicinājumu kļūt par lauksaimnieku, tādēļ zemes
gabalā aiz mājas ierīko kvadriciklu trasi. Ja viss veiksies kā
ieplānots, pirmie apmeklētāji iemēģināt to varēs jau vasaras
pirmajā pusē.
mis, ka savos četrdesmit gados
ar astīti jūtas vēl pietiekami spēcīgs gan jaunai sievai, gan vēl kādam bērnam (Nedko vecākajam
dēlam no pirmās laulības ir 25
gadi). «Kad iepazināmies, nemaz
nedomāju, ka beigās viss būs tik
nopietni,» atzīst Gunita.

Ģimenē runā
divās valodās
Tāpat kā Gunita, arī Nedko

pārzina vairākas valodas: bulgāru, vācu, angļu, krievu un čehu.
Iepazīstoties abi sazinājušies
krieviski, taču Gunita pamazām
mācījusies bulgāru, Nedko - latviešu valodu. Gunita gan šajā ziņā Nedko apsteigusi. Toties abu
puika Marts Filips runā abās valodās. Mācījies abas valodas reizē un praktiski nav tās jaucis.
«Reizēm piestrādā starp mums
par tulku. Es Martam Filipam
pasaku kaut ko latviski, bet viņš

Mājas dzīve Nedko negarlaiko. Pats savām rokām viņš uzcēlis šķūni un verandu, tikko ierīkojis baseinu ar strūklaku, nebēdājot par būvnieka specialitātes trūkumu. «Darot visu var
iemācīties,» viņš smaidot atsaka.
Taču padomā viņam kāds vēl lielāks objekts. Tā kā zemniekošana nav Nedko aicinājums, brīvajā teritorijā pie mājas viņš sācis
ierīkot 250 metrus garu kvadriciklu trasi. Ja viss izdosies kā
plānots, vasaras pirmajā pusē
Nedko sola trasi jau vērt vaļā apmeklētājiem. Viņš uzskata, ka
noteiktas darba stundas trasē
nebūs par traucēkli mazpilsētā
meklētājam mieram. «Gunita uz
manu ieceri skatās nedaudz
skeptiski, bet manī ir tas bulgāru asums - ja esmu ko galvā
ieņēmis, tad atkāpšanās ceļa
vairs nav,» tā Nedko. No vairākām idejām šī šķitusi vispiemērotākā, jo prasa vismazākos materiālos ieguldījumus. Viņš, piemēram, atteicies no domas par
bulgāru restorāna atvēršanu, toties savas pavāra prasmes liek
lietā mājas virtuvē, eksperimentējot ar dažādu ēdienu pagatavošanu. Visgrūtāk ir izdabāt Gunitai, jo viņa parasti izvēlas ieturēt
maltīti bez gaļas, kas bulgāru
virtuvē ir viens no pamata produktiem. IZ

2009. gada 15. maijā
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Reklāma un sludinājumi : : :

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»,
reģ. Nr.43603016206, EdvartaVirzas ielā 21a, Iecavas novads,
Bauskas rajons, izsludina cenu aptauju
ūdensapgādes, karstā ūdens un kanalizācijas sistēmu
rekonstrukcijai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tirgus ielā
Nr.7A, Bauskas rajona Iecavas novadā.
Paredzamā līgumcena - līdz Ls 9900,00 (bez PVN).
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība», E. Virzas ielā 21a, Bauskas rajona Iecavas
novadā, tālrunis 63942938, fakss 63963955, mob.tālr.
29293932, e-pasts udenss@apollo.lv
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2009.gada 25.maijs.

Iecavas mūzikas skola
uzņem audzēkņus 2009./10. mācību gadam
šādās programmās:
·
pirmsskolas muzikālās dotības attīstošā grupa
4, 5, 6 g.v. bērniem
·
sagatavošanas klasē - klavierspēle, vijoļspēle
6-7 g. v. bērniem
·
1. klasē:
klavierspēle
8 g.v.
vijoļspēle
8 g.v.
kokles spēle
8-9 g.v.
ģitāras spēle
8-9 g.v.
flautas spēle
8-9 g.v.
akordeona spēle
8-9 g.v.
sitaminstrumentu spēle
8-9 g.v.
kora klase
8-9 g.v.
Iesniegumus pieņem līdz 1. jūnijam Iecavas mūzikas
skolā, Raiņa ielā 3, darba dienās no pl. 13.00 līdz 18.00
Konsultācijas 1. un 2. jūnijā pl. 18.00
Noklausīšanās 3. jūnijā pl. 15.00
Uzziņas pa tālr. 63942469, www. iecavasms.lv

23. maijā plkst. 18:00
Iecavas kultūras namā
IECAVAS JAUNIEŠU ĪSFILMU UN FOTO FESTIVĀLS
«Es stāstu par Iecavu..»
Piedalās fotomeistari:
Rita Bogdanova
Edgars Bukovskis
Mārtiņš Purmalis
Dainis Pāls
kinomeistari:
Bruno Bahs
Mārtiņš Grīnbergs
Krišjānis Šteins
Atis Sinka
Kristaps Rikāns
vakara īpašie viesi:
Marika Purena (N. Berezinas vokālā studija
«Dream Team», Bauska)
Didzis Eglītis (Latvijas Kultūras akadēmija,
vairāku īsfilmu festivālu laureāts).

Aizsaulē aizgājuši
Jānis Grabovskis (28.03.1946.- 09.05.2009.)
Anastasija Matjuņina (22.10.1933.- 11.05.2009.)

IZ

Sporta ziņas

2. maijā Vīlandē risinājās Igaunijas Bērnu grand prix turnīrs.
Plašajās sacīkstēs Iecavas galda tenisistes spēlēja trīs vecuma
grupās. Labākais sniegums padevās Alisei Plucei, kura izcīnīja
5. vietu 1996. gadā dzimušo un jaunāku sportistu konkurencē.
Veiksmīgi startēja arī Beāte Jašuka - viņai 7. vieta 2000. gadā
dzimušo un jaunāku tenisistu grupā. Starp 1994.-1995. gadā
dzimušajiem 13. vietā ierindojās Līna Lauciņa.
9. un 10. maijā Latvijas skolēnu spēles Rīgā pulcināja trīs
vecuma grupu galda tenisistus. Iecavas novada sporta skola
«Dartija» bija pārstāvēta visās trīs grupās, diemžēl vīrusu
saslimšanas un traumu dēļ bija jāveic lielas korekcijas komandu
sastāvos. 1991.-1993. gadā dzimušo grupā Jolanta Lipska un Una
Šķipare ieguva 6. Vietu. 1994.-1995. gadā dzimušo grupā 3. vietu
izcīnīja Līna Lauciņa, Lāsma Mežaka un Sintija Januševiča. Tādu
pašu panākumu, ierindojoties uzreiz aiz divām Rīgas komandām,
1996. gadā dzimušo un jaunāku sportistu grupā sasniedza Alise
Pluce un Karīna Taranda.
9. maijā galda tenisu spēlēja arī Jūrmalas atklātajās
sacensībās. Tajās piedalījās arī piecas dāmas no Iecavas.
Visaugstāk pakāpās Ludmila Bulaha, kas izcīnīja 3. vietu; 4. vieta
šoreiz tika Agnesei Gāgai. IZ

Vienkāršo palīglīdzekļu saņemšanu
Lai veicinātu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību cilvēkiem ar
invaliditāti, Labklājības ministrija (LM) vienkāršojusi to saņemšanu.
Lai pieteiktos kāda tehniskā
palīglīdzekļa saņemšanai, cilvēki nepieciešamos dokumentus
Tehnisko palīglīdzekļu centram
(TPC) varēs nosūtīt pa pastu vai
nodot ar trešās personas palīdzību, personīgi ierodoties tikai tad,
kad tehniskais palīglīdzeklis tiks
izsniegts.
Gadījumā, ja cilvēks TPC nevarēs ierasties personīgi uz funkcionālo traucējumu novērtēšanu, lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, TPC darbinieks - ergoterapeits - veiks mājas vizīti, kura
pirmās grupas invalīdiem būs
bez maksas.
Turpmāk, lai pieteiktos tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai,
cilvēki TPC varēs iesniegt
ārstējošā ārsta vai funkcionālā
speciālista atzinumu, bet, pretendējot uz tehnisko palīglīdzekli, kas paredzēts, lai novērstu vai

Aicinām progresiešus
braucienā pa bijušo
«Progresa» teritoriju
23. maijā.
Braucienā ietversim Misu,
Audrupus, «Iecavnieku»,
Rosmi, Zorģus.
Informācija un pieteikšanās
(līdz 20. maijam) pa tel.
23942241, 29640599 (Līvija)
vai 29127918 (Edvīns).
Pulcēšanās 23. maijā
plkst.8.00-8.30 pie sporta
nama «Dartija». Dalības
maksa - Ls 1.00 un groziņš
brauciena noslēgumam.

atvieglotu invaliditātes izraisītus
funkcionālos traucējumus - invalīda apliecības kopiju.
Tāpat tiks paplašināts arī to
cilvēku loks, kuri tehniskos
palīglīdzekļus varēs saņemt
steidzamības kārtā. Tā, piemēram, tehniskos palīglīdzekļus
steidzamības kārtā varēs saņemt
cilvēki pēc ekstremitāšu amputācijām un pēc acs vai acs dobuma operācijām. Tāpat steidzamības kārtā tehnisko palīglīdzekli
izsniegs arī gadījumos, ja ir mainījies cilvēka funkcionālo traucējumu veids vai smaguma pakāpe un esošais tehniskais
palīglīdzeklis kļuvis cilvēkam nepiemērots.
Šie un vairāki citi ierosinājumi iekļauti LM izstrādātajos grozījumos Ministru kabineta noteikumiem par tehniskajiem palīglīdzekļiem. Tos otrdien, 12. maijā, akceptēja valdība. IZ
20. maijā plkst.18.00
Iecavas vidusskolas zālē
notiks 2009./2010. mācību
gada 1. klašu skolēnu
vecāku sapulce.

Paziņojums par iepirkuma
līguma slēgšanu
Iecavas internātpamatskola
paziņo, ka noslēgts līgums ar
IK «Austrums Būve» par skolas
zāles kosmētisko remontu
Ls 11 462 apjomā (ar PVN).

Informatīvs paziņojums
Iecavas internātpamatskola
izsludina pieteikšanos uz divu
metālisku garāžu vārtu piegādi
un uzstādīšanu.

2009. gada 15. maijā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Iecavas
internātpamatskola
29. maijā plkst. 19:00
rīko skolas 50 gadu
jubilejas svinības.
Laipni aicināti bijušie
skolotāji, darbinieki
un absolventi.
Dalības maksa - Ls 3, līdzi
ņemot groziņu. Vēlama
iepriekšēja pieteikšanās
pa tālruni 63941183.

Pārdod : : :

SIA ‘ ‘KG LOĢISTIKA’’ piedāvā:
smilts, melnzemes, šķembu
un grants piegādi objektā;
būvgružu izvešanu;
transporta,
ekskavatora-iekrāvēja
pakalpojumus.
Tālr. 29780065.
Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Zemes aršana un kultivēšana
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana

1 istabas dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29577507.
smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.
Siltumnīcas stabi,
zāģmateriāli, malka.
Tālr. 28392502.
zāģmateriālus: brusas, dēļus,
līstes siltumnīcām; malku: klučos, skaldītu, nomaļus. Izzāģējam pēc pasūtījuma, impregnējam, ēvelējam. Iespējama
piegāde. Cenas elastīgas.
Tālr. 29675888; 29245515.

(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi
Tālr. 29457686

LCD projektoru (lietots, darba
kārtībā, Ls 80) un Sony Play
Station 2 ar spēlēm (Ls 60).
Tālr. 29785824.

Pērk : : :
Jūsu mazulim ir 1,5-3 gadi
un Jūs dzīvojat pa māju
vai strādājat?
Piedāvājam: pieaugušajiem izpausties, dalīties pieredzē,
uzzināt, iemācīties,
mazuļiem - jauki un saturīgi
pavadīt laiku vienaudžu
grupā. Mēs gaidām Jūs!
Tālrunis - 27195195.

vīngliemežus.
Tālr. 29649955.

Izīrē : : :
Izīrē vai pārdod 1 istabas
dzīvokli Iecavas centrā (42 m2).
Tālr. 29785824.

Tikai lauksaimniekiem!

Veselības ministrija nolemj:
pacienta
iemaksa

O p t i k a piedāvā

IECAVAS
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VID NODOKĻU
INSPEKTORE
Aina LAZDIŅA
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada
Domes 5.stāva zālē
15.maijā plkst.10-16.

Lētāka
- DĪZEĻDEGVIELA
- MARĶĒTĀ APKURES
DĪZEĻDEGVIELA
- BENZĪNS
Vairumtirdzniecība
(Piegāde no 1000 litriem)
29 294979, 67 113040
ekoteks@ekoteks.lv

Dažādi : : :
Mazdārziņu apstrāde,
kultivēšana, frēzēšana.
Mazu birstošu kravu
pašizgāzēja pakalpojumi.
Tālr. 29360004.
Ātra, kvalitatīva
osteohondrozes, mugurkaula
un locītavu slimību ārstēšana.
Atlaides.
Ārsta licence Nr. 10446.
Tālr. 26728477.
Trimmera, krūmgrieža
pakalpjumi.
Tālr. 27055085.
Jumta seguma ieklāšanas
darbi. Skārda detaļu
izgatavošana pie meistara
Iecavā. Tālr. 22048809,
29884534 (Mairis).

8.

Kultūras namā
15. maijā plkst. 20:00
KONCERTS Olga Rajecka un
Lielvārdes Violetais koris.
Biļetes cena - Ls 5;
koncerta dienā - Ls 7.
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā katru darba
dienu pl.10:00-18:00;
tālr. 63941234;
29109156; 26666126.

22. maijā plkst. 19:00
Iecavas novada
pašvaldību vēlēšanām
iesniegto sarakstu
prezentācija.
Aicināti visi interesenti.
24. maijā plkst. 11:00
Bergenas (Norvēģija)
PŪTĒJU ORĶESTRA
koncerts.
Ieeja bez maksas.

Estrādē
23. maijā sezonas
atklāšanas pasākumi
BĒRNU SVĒTKI
«PAR PRIEKU SEV,
PAR PRIEKU TEV!»
pl. 10:45 - gājiens no
kultūras nama
pl. 11:00 - Iecavas novada
bērnudārzu, skolu un
kultūras nama bērnu un
jauniešu kolektīvu koncerts
Ieeja - brīva.
Paralēli:
·
Piepūšamās atrakcijas
(maksas)
·
Velokarti (maksas)
·
Izjādes ar zirgiem (maksas)
·
Saldumu bodīte
pl. 22:00

ZAĻUMBALLE
kopā ar grupām
«Brīvdiena», «Bruģis» u.c.
Ieeja - Ls 3.

Piedāvā darbu : : :
strādniecei darbam
siltumnīcās.
Tālr. 29244999.
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