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Iesaistāmies jaunā projektā AKTUĀLI
Šajā numurā:

10. septembrī
sākumskolas
«Dartija»
vecāko grupu
audzēkņi devās
pārgājienā
uz tuvējo
mežu.
Noguruši pēc
lielajiem
darbiem «Pasaciņas» un
«Rūķu» grupas
bērni.
F: Lāsma Bunere
A: Dace Okolovska, Mg. paed.

Sākumskolas «Dartija»
pirmsskolas kolektīvs
uzsācis līdzdalību Eiropas
kopienas mūžizglītības
programmas Comenius
projektā «Manas
pēdiņas dabā».

Projekta dalībvalstis ir arī
Ungārija, Itālija un Polija. Tā noslēgums paredzēts 2011. gada
jūnijā. Projekta pamattēma ir
saistīta ar dabu un bērna tuvējās
apkārtnes iepazīšanu, piesaistot
arī tēmu par satiksmes drošību.
Dalība projektā būs interesanta un aizraujoša, tā sniegs
ne tikai pieredzes apmaiņu ar ci-

tu valstu pedagogiem, bet būs
intelektuāls ieguldījums mūsu
bērnos, viņu vecākos un mūsu
pedagogos. Esam veiksmīgi izmēģinājuši spēkus projektos
«Izglītība visiem» un «Pirmais
vārds». 25. septembrī piedalīsimies projekta «Pirmais vārds»
noslēguma zinātniskajā konferencē Rīgā.
2.lpp.

Saistošie
noteikumi par
pabalstiem
4.
sociālajai
palīdzībai un 5.
par pabalstu
piešķiršanu,
neizvērtējot
ienākumus

Palīdzēs uz- 6.
labot veselību
un ķermeņa
aprises

Samazina
Akcija palīdzēja
sagatavoties skolas gaitām pasta nodaļu skaitu
A: Ilze Skuja

Nodibinājuma «palīdzēsim.lv»
dibinātāja

31. augustā noslēdzās
Vislatvijas akcija «Skolas
soma», kurā tika paziņoti
rezultāti par saziedotajām
summām.
Četri Iecavas pirmklasnieki
piedalījās akcijas noslēguma pasākumā «Forum cinemas». Mazie
pirmklasnieki noskatījās divas
latviešu animācijas filmiņas:

«Māsa un Brālis» un «Neparastie
rīdzinieki». Pēc tam bērni varēja
iestiprināties ar sarūpētajiem
našķiem, tikt pie jaunām skolas
somām, «Ramas» pusdienu kastītēm un «Volvo» zīmuļu kastītēm. Visi kopā esam krietni pastrādājuši, un mūsu nodibinājuma piesaistītie līdzekļi tieši «Skolas somai Iecavas pusē» ir
Ls 306,27 (ziedojumi nodibinājuma kontā - Ls 60; skaidras
naudas ziedojumi - Ls 35; ziedojumu kastītēs: aptiekā «Sonia» Ls 146,52; veikalā «Centrs» Ls 64,75.
2.lpp.

A: Beata Logina

No 8. oktobra vairs
nedarbosies Iecavas
1. pasta nodaļa, kas
atrodas veikala «Maxima»
ēkā blakus autoostas
uzgaidāmajai telpai.
Tā tiks pievienota
Iecavas pasta nodaļai
Rīgas ielā 12.
Latvijas Pasta valde ir pieņēmusi lēmumu par 99 nerentablo
pasta nodaļu slēgšanu, jo kopējās ekonomiskās lejupslīdes

dēļ šogad būtiski ir samazinājušies pasta pakalpojumu apjomi.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445, katrā
pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā iedzīvotāju blīvums
pārsniedz 500 iedzīvotāju uz
kvadrātkilometru, jābūt vismaz
vienai vispārēja tipa pasta nodaļai uz 20 000 iedzīvotāju.
Iecavas pasta nodaļas darba
laiks: pirmdien 8-18; otrdien,
trešdien, ceturtdien, piektdien
8-17; sestdien 8-14; svētdien un
svētku dienās - brīvs. Tālrunis 63941942. IZ
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Izstrādāta rokasgrāmata pieaugušo aktivizēšanai
A: Valda Liekne

Domes izglītības speciāliste
Konferences
dalībnieku
uzņemšana
Erfurtes
pilsētas
Domē.
Priekšplānā Iecavas novada
pašvaldības
delegācija
(no labās:
Jānis Pastars,
Astrīda Vītola,
Valda Liekne;
no kreisās:
Arnis
Grundmanis,
Ilze Vaičekone
un Indra
Latviete).
Fotografēja
Agita Hauka.

Beidzies projekts «Izglītība
visiem» (EDU for ALL)
Eiropas Savienības
Mūžizglītības
rīcībprogrammas
2007.-2013. gadam
Grundtvig daudzpusējo
sadarbības projektu
aktivitātē, kas tika
īstenots divu gadu garumā.
Projektā piedalījās pieaugušo
izglītības institūcijas no Vācijas,
Anglijas, Somijas, Itālijas, Latvijas un Ungārijas. Projekta
ietvaros tika izstrādāta inovatīva
mārketinga stratēģijas metožu
rokasgrāmata, kas domāta
ieviešanai projekta dalīborganizāciju pašvaldībās.
Rokasgrāmatā tika apkopoti
mārketinga stratēģijas mērķi,
vadlīnijas to realizēšanai, pozitīvās pieredzes piemēri un situāciju pētījumi. Katrā dalīborganizācijā projekta ietvaros tika organizēti semināri, lai aktivizētu dažādas iedzīvotāju grupas dalībai
mūžizglītības procesos.
Projekts tika uzsākts
2008. gada februārī, kad pirmā
tikšanās Helsinkos bija veltīta
ideju apkopošanai un stratēģijas
tēmu izstrādei. Pēc šīs tikšanās
katra projekta dalībvalsts sāka
materiālu vākšanu un apkopošanu, lai tos varētu prezentēt otrajā partneru tikšanās Jūrmalā.
Šī tikšanās reize palikusi atmiņā
ar to, ka grūtākais uzdevums bija
no lielā materiālu klāsta atlasīt
pašu svarīgāko un efektīvāko, jo
katras dalībvalsts piedāvājums

bija vienas atsevišķas grāmatas
vērts. Smagās diskusijās notika
vienošanās par rokasgrāmatas
saturu, nākamajā posmā - pielietojuma pārbaude Lielbritānijā
un Ungārijā. Šajās valstīs pieredzējušu ekspertu klātbūtnē notika semināri, kur pārbaudīja
grāmatā iekļauto stratēģiju.
Lielbritānijā no ekspertiem tika
saņemts daudz kritikas un ieteikumu, nācās piestrādāt, lai
ieteikumus ņemtu vērā. Arī Ungārijas seminārā ekspertiem bija
daudz ierosinājumu, kas arī tika
iekļauti pēdējā rokasgrāmatas
versijā. Liela nozīme bija rokasgrāmatas dizainam, par ko rūpējās mākslinieks soms Kimmo
Tolins. Savu veikumu Kimmo

prezentēja Veronā (Itālija), kur
partneri tikās, lai veiktu pēdējos
grāmatas sagatavošanas darbus
un vienotos par projekta semināru organizēšanu katrā valstī.
Iecavas novadā projekta ietvaros
notika semināri, kas pulcēja
daudz interesentu.
Pagājušajā nedēļā Erfurtē
(Vācija) projekta noslēguma
konference pulcēja pieaugušo izglītības speciālistus, ekspertus,
iestādes, kas piedāvā pieaugušo

Akcija palīdzēja
sagatavoties skolas gaitām
1.lpp.

Iesaistāmies jaunā projektā
1.lpp.

Arī jaunā projekta ietvaros
jau septembrī ir saplānoti interesanti pasākumi. 10. septembrī
vecāko grupu bērni devās pārgājienā uz tuvējo mežu. Katrai
grupai bija izstrādāta pārgājiena
karte, kurā bija jāpiefiksē mežā
redzētais un dzirdētais. Papildus
uzdevums bija pievērst uzmanību piesārņojumam mežā. Ar nožēlu jāatzīst, ka neko labu bērni
nevarēja secināt, kā vien to, ka ir
cilvēki, kuri var rūpēties par tī-

rību, savācot citu atkritumus audzinātājām bija līdzi atkritumu maisi un cimdi, un vismaz
daļa netīrības tika savākta. Ceru, ka mazie bērni pēc šīs akcijas
nemetīs lieko ne uz ielas, ne mežā.
Septembra nogalē esam
ieplānojuši Miķeļa dārza svētkus, lai rudens dabas veltes
iepazītu kā lieli, tā mazi. Visās
aktivitātēs iesaistām arī vecākus, jo tikai kopdarbībā spēsim
realizēt šā mācību gada mērķi nodrošināt plašu iespēju spektru bērna sociālo, valodas, izziņas, fizisko, darbības un radošo
spēju attīstībai. IZ

izglītību, nevalstiskās organizācijas un politiķus, kuri var lemt
par to, kāda loma pieaugušo izglītībai tiek ierādīta pašvaldībā,
kāds atbalsts iedzīvotājiem tiek
sniegts mūžizglītības kontekstā.
Konferences noslēgumā projekta koordinatore no Vācijas
Evelīna Sittiga novēlēja kopīgi
veidotajai rokasgrāmatai sekmīgu pielietojumu, lai aktivizētu
iedzīvotāju iesaistīšanos mūžizglītības procesos. IZ

8. septembrī devāmies pie
mazajiem Iecavas skolēniem,
aizvedot tiem daudzas mācībām
nepieciešamas lietas: skolas somas, burtnīcas, klades, pildspalvas, zīmuļus, akvareļu krāsas,
zīmēšanas bloknotus un citas
noderīgas mantas. Bērni tika arī
pie gardajām «Laimas» konfektēm, «Danone» dāvātajiem jogurtiem un «Colgate» zobu pastām.
Katrs skolnieciņš saņēma
skolas lietas apmēram par summu Ls 20. Ģimenes saņēma arī
dāvanu karti Ls 10 vērtībā, lai
varētu iegādāties grāmatas un
vēl trūkstošās kancelejas preces
veikalā «Centrs». Kopumā mēs
varējām palīdzēt 40 Iecavas bērniem uzsākt skolas gaitas!
Kā mums gāja, izdalot skolas
somas, jūs varēsiet redzēt mūsu

jaunajos fotostāstos mājas lapā
www.palidzesim.lv jau nākamnedēļ.
Liels paldies visiem, kuri palīdzēja piepildīt Iecavas pirmklasnieku somas!
«Palīdzēsim.lv» ir ceturtā
starp 24 reģionālās labdarības
tīkla organizācijām, vadoties pēc
paveiktā darba un piesaistītajiem līdzekļiem. Papildus mūsu
piesaistītajiem līdzekļiem mēs
saņēmām Ls 2114,91 no «ziedot.lv» piesaistītajiem līdzekļiem
un vēl 42 «Rimi» jaunas skolas
somas, 153 «Volvo» zīmuļu kastītes, 320 «Rama» sviestmaižu
kastītes un 10 kastes ar kladēm.
Mēs esam ļoti lepni par paveikto,
un tas - tikai pateicoties jūsu devumam šajā kopējā projektā.
Piedzīvojumiem un jaunām zināšanām pilnu jauno mācību gadu
lieliem un maziem! IZ

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

Domes kārtējā sēdē 8. septembrī izpilddirektors M. Veinbergs informēja deputātus par
sociālās mājas «Aizupieši» būvniecības gaitu un darbu izmaksām. Uzklausījuši ziņojumu un
uzdevuši papildjautājumus, deputāti vienbalsīgi nolēma atbalstīt kolēģes A. Vītolas priekšlikumu - pašvaldībai panākt vienošanos ar būvdarbu izpildītāju SIA
«Lata CMD» par izmaiņām līgumā
attiecībā uz samaksas noteikumiem un pārskatīt autoruzraudzības maksājumus, kā arī atbalstīt kolēģa J. Krieva ierosinājumu - vērsties Būvinženieru savienībā ar lūgumu izvērtēt projektētāju un būvuzņēmēja darbu šajā objektā.
Dome ir nosūtījusi vēstuli SIA
«LBS-Konsultants», kurā lūdz
veikt SIA «Strasa konsultanti» izstrādātā projekta tehnisko un izmaksu ekspertīzi, jo objekta būvniecības gaitā ir konstatēts, ka,
iespējams, projekta nepilnību dēļ
ir radušies neplānoti papildu
darbi, kuri sākotnēji netika
iekļauti projektā un kuru rezultātā kopējās projekta izmaksas ir
ievērojami sadārdzinājušās.
Par nomas maksas
noteikšanu iznomātajam
īpašumam Rīgas ielā 6
07.08.2009. Domē saņemts
biedrības «Iecavas Jauniešu padome» valdes priekšsēdētājas
Laines Bahas iesniegums ar lūgumu izīrēt Iecavas novada pašvaldībai piederošās telpas Rīgas
ielā 6. Bijušo parka sarga namiņu jaunieši vēlas izmantot savām
ikmēneša sanāksmēm, dažādu
lekciju, semināru un pieredzes
apmaiņas rīkošanai, pulciņiem
un citām aktivitātēm.
Dome vienprātīgi nolēma atbalstīt biedrības iniciatīvu, noteikt nomas maksu nekustamajam īpašumam, kura kopējā platība ir 51 m2, LVL 0,10 par katru
iznomāto ēkas m2 mēnesī (tātad
LVL 5,10 bez PVN mēnesī) un
iznomāt nekustamo īpašumu uz
10 gadiem. Gan Domes sēdē, gan
Attīstības komitejas sēdē 15. septembrī deputāti pārrunāja iespējas, kā pašvaldībai sadarboties ar
šo nevalstisko organizāciju, lai,
startējot ar pieteikumiem projektos, piesaistītu finanses namiņa
renovācijai un telpu uzturēšanai
atbilstoši jauniešu iecerēm.
Par nomas maksas
noteikšanu SIA «Skonto
apsardzes dienests»
iznomātajām telpām
Veicot iepirkumu, Dome ir

vienojusies ar SIA «Skonto apsardzes dienests» par apsardzes
pakalpojumu sniegšanu Iecavas
novada Domei un tās bibliotēkām. Apsardzes pakalpojumu
veikšanai ir nepieciešamas divas
telpas Skolas ielā 4, Domes ēkā.
Deputāti vienbalsīgi nolēman noteikt nomas maksu LVL 2 apmērā bez PVN par katru iznomāto
telpas m2 mēnesī (kopā tas ir
LVL 53,40 bez PVN mēnesī).
Par izglītojamo skaitu grupā
pirmsskolas izglītības
iestādēs
Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikuma pašvaldībām
jānosaka izglītojamo skaits
pirmsskolas izglītības iestāžu
grupās. Jautājums tika izskatīts
un atbalstīts Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 2. septembra sēdē.
Dome vienbalsīgi nolēma:
1. Apstiprināt šādu izglītojamo skaitu Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs:
1.1. Pirmsskolas izglītības
programmas apguvei vienā grupā
pieļaujamais izglītojamo skaits:
1.1.1. vecumā no viena gada
līdz diviem gadiem 8-14;
1.1.2. vecumā no diviem līdz
trim gadiem 8-16;
1.1.3. vecumā no trim līdz
pieciem gadiem 8-24;
1.1.4. vecumā no pieciem līdz
septiņiem gadiem 8-24.
1.2. Speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieļaujamais izglītojamo skaits:
1.2.1.bērni ar valodas attīstības
traucējumiem 8-16;
1.2.2. bērni ar psihiskās
attīstības aizturi 8-16.
1.2.3. Ja grupā, kurā apgūst
minētās izglītības programmas,
ir bērns ar smagiem attīstības
traucējumiem (piemēram,
neredzīgs, nedzirdīgs, ar
smagiem kustību
traucējumiem), maksimālo
noteikto bērnu skaitu attiecīgajā
grupā samazina par diviem
bērniem.
1.2.4. Vienā grupā, kurā apgūst
minētās izglītības programmas,
var integrēt ne vairāk kā trīs
bērnus ar attīstības
traucējumiem.
1.3. Ar izglītības iestādes dibinātāja lēmumu programmas īstenošanai var veidot grupu, kurā
ir dažāda vecuma bērni vecumā
līdz pieciem gadiem, ar bērnu
skaitu 8-18.
Par novada budžeta
grozījumiem 2009. gadam
Domes Finanšu nodaļas vadītāja I. Latviete iepazīstināja de-

putātus ar saistošo noteikumu
Nr. 22 «Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2009. gadam»
projektu, kurš tapis, pamatojoties uz 2009. gada 16. jūnija likumu «Grozījumi likumā par
valsts budžetu 2009. gadam» un
Finanšu komitejas 25. augusta
lēmumu «Par valsts budžeta
mērķdotācijas izglītībai sadalījumu no 2009. gada 1. septembra
līdz 31. decembrim». Grozījumi
nepieciešami saskaņā ar izmaiņām mērķdotācijās, Iecavas novada pašvaldības pakļautībā nonākušas vēl divas izglītības
iestādes: Iecavas internātpamatskola un Zālītes speciālā internātpamatskola, būtiski mainījies sporta un mūzikas skolas
finansējums, kā arī no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku atalgojums un noslogojums.
A. Vītola iebilda pret atalgojuma samazinājumu darbiniekam, kuram jāstrādā ar Eiropas
finansējuma piesaistīšanu, taču
neizteica konkrētu ierosinājumu, kurā pozīcijā veikt izmaiņas, lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus un atjaunotu projekta
vadītājam pilnu darba slodzi
pašreiz noteiktās pusslodzes vietā. «Ja nedomāsim par iespējām
piesaistīt papildu finansējumu,
tad uzlabojumus un attīstību
neredzēsim,» kolēģes teiktajam
piekrita arī deputāte B. Mīlgrāve,
norādot uz neapmierinošo situāciju ES atbalsta piesaistē un
pašvaldības tendenci viegli ņemt
kredītus, nezinot, kā šos aizņēmumus atdos.
J. Pelsis sacīja, ka pie šī jautājuma varēs atgriezties, kad veidos nākamā gada budžeta projektu. Patlaban jālemj par finan-

šu sadalījumu atlikušajiem šī
gada četriem mēnešiem. Kā uzsvēra arī I. Latviete, šie budžeta
grozījumi veidoti tā, lai nodrošinātu Iecavas mūzikas skolas un
sporta skolas «Dartija» darbību
līdz gada beigām.
Atklāti balsojot, «par» - 8
(J. Arāja, G. Arājs, A. Avots,
J. Krievs, A. Mačeks, J. Pastars,
J. Pelsis, A. Zaķe-Fridrihsone),
«pret» - 5 (A. Grundmanis, S. Mašiņenkovs, B. Mīlgrāve, I. Vaičekone, A. Vītola), «atturas» - 1
(I. Freimane), nolēma apstiprināt lēmumprojektā sagatavotos grozījumus 2009. gada
10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 «Par Iecavas novada
budžetu 2009. gadam».
Dome izskatīja arī virkni citu
jautājumu:
- apstiprināja Administratīvās komisijas nolikumu un
Iepirkumu komisijas nolikumu;
- lēma par grozījumiem Iecavas novada pedagogu darba samaksas noteikumos un par izglītības iestāžu vadītāju darba samaksas un kvalitātes piemaksas
noteikšanu;
- lēma par Iecavas novada teritorijas plānojuma atstāšanu
spēkā;
- galīgajā redakcijā apstiprināja detālplānojumu īpašumam
«Kupenas» un īpašumam «Ligzdiņas»;
- lēma par dzīvokļa Nr. 7 izīrēšanu «Lielkrastiņos»;
- lēma par naudas balvas piešķiršanu 80, 85 un 90 gadu vecumu sasniegušajiem iedzīvotājiem;
- lēma par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu un
citiem jautājumiem (skatīt mājas lapā www.iecava.lv). IZ

Melnās ziņas
- 2. septembrī ap plkst.
22:45 pie veikala «Cento» nodarīti miesas bojājumi 1974. gadā
dzimušam vīrietim.
- 10. septembrī DUS «Astarte
Nafta» automašīnas Mercedes
Benz vadītājs, dzimis 1967. gadā, uzsākot braukšanas manevru, nepārliecinājās, ka no auto
bākas nav izņemta degvielas uzpildes pistole, un tā tika bojāta.
- 10. septembrī savā dzīves
vietā atrasts pakāries vīrietis.
- 12. septembrī ap 4:00 Tirgus ielas 3 mājas pirmajā kāpņu
telpā otrajā, ceturtajā un piektajā stāvā izsisti logu stikli.
- 14. septembrī ap plkst.
22:00 Rīgas ielā kādam 1963.
gadā dzimušam vīrietim pazudis
naudas maks, kurā atradās vadītāja apliecība, kā arī divas
transporta līdzekļu reģistrācijas
apliecības.

- 15. septembrī ap plkst.
10:00, veicot lauku apstrādes
darbus pie mājas Iecavas novadā, uz lauka atrasts Otrā pasaules kara lādiņš.
- Laika posmā no 9. septembra līdz 13. septembrim Iecavas
novada teritorijā aizturēti pieci
vīrieši, kuri vadījuši velosipēdu
alkohola reibumā.
- Savukārt laikā no 10. septembra līdz 14. septembrim piecas personas sabiedriskās vietās
uzturējušās tādā alkohola reibumā, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu. Vienam no aizturētajiem, 1974. gadā dzimušam vīrietim, tāds pārkāpums konstatēts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze
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Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 20

«PAR PABALSTU PIEŠĶIRŠANU SOCIĀLAJAI PALĪDZĪBAI UN
SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
11.08.2009. lēmumu
(prot. Nr. 10, 9. p.)
Izdoti saskaņā ar LR likuma
«Par pašvaldībām»
15. panta pirmās daļas 7. punktu,
41. panta pirmās daļas 1. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta 2. daļu,
35. panta 1.,3.,4. daļu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Noteikumi nosaka Iecavas novada Domes sociālo pabalstu veidus
un apmērus, tiesības uz tiem, kārtību, kādā tie piešķirami un izmaksājami saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
1.2. Sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu pabalstus piešķir Sociālais dienests šo saistošo noteikumu kārtībā.
1.3. Sociālās palīdzības un pakalpojumu saņēmēju saraksti nav publicējami.

2. PERSONAS/ĢIMENES,
KURĀM IR TIESĪBAS SAŅEMT
PABALSTUS
2.1. Tiesības saņemt pabalstus ir
personai/ģimenei, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Iecavas
novadā vismaz trīs mēnešus līdz sociālā pabalsta pieprasīšanas dienai,
izņemot garantētā minimālā ienākuma (turpmāk tekstā - GMI) līmeņa
nodrošinājuma pabalstu:
2.1.1. personai/ģimenei, kurai ir
noteikta atbilstība trūcīgas personas/ģimenes statusam;
2.1.2. maznodrošinātai personai/ģimenei - ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās
minimālās darba algas apmēru.

3. PABALSTU VEIDI
3.1. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai.
3.2. Ģimenes pabalsts bērnu uzturam pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
3.3. Pabalsts ģimenei, kuras
bērns uzsāk mācības 1. klasē.
3.4. Pabalsts medicīniskiem pakalpojumiem.

4. PABALSTA
PIEPRASĪŠANAS UN
REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA
4.1. Pabalsta pieprasītājs pats
vai ar pilnvarotas personas starpniecību (pilnvarai nav obligāts notariāls
apliecinājums) iesniedz Sociālajam
dienestam rakstveida iesniegumu,
kurā norāda problēmu, risināšanas
veidu un aizpilda noteikta parauga
iztikas līdzekļu deklarāciju Latvijas
Republikas normatīvajos aktos vai šo
saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā, un uzrāda:
4.1.1. personu apliecinošu doku-

mentu;
4.1.2. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
4.1.3. dokumentu, kas norāda
atrašanos uzskaitē Valsts nodarbinātības aģentūrā.
4.2. Pabalsta pieprasītājs
iesniedz apliecinošus dokumentus
par ģimenes ienākumiem:
4.2.1. izziņu par algu pēc nodokļu nomaksas par pēdējiem trīs mēnešiem;
4.2.2. Valsts ieņēmumu dienestā
reģistrēto pārskatu par saimniecisko
darbību pēdējos 12 mēnešos;
4.2.3. izziņu par autoratlīdzību
vai honorāriem pēdējo 12 mēnešu
laikā;
4.2.4. izziņu par pensiju, pabalstu, stipendiju, uzturnaudas apmēriem;
4.2.5. izziņu par nekustamās
mantas, nomas vai īres apmēriem;
4.2.6. izziņu par kustamās mantas nomu;
4.2.7. dokumentus par pēdējo 12
mēnešu laikā saņemtiem mantojumiem un dāvinājumiem;
4.2.8. dokumentus par pēdējo 12
mēnešu laikā saņemtajām dividendēm un laimestiem.
4.3. Pabalsta pieprasītājs
iesniedz:
4.3.1. atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus par
pēdējiem trīs mēnešiem, izņemot
personas/ģimenes, kuras atbilst
trūcīgas personas/ģimenes statusam;
4.3.2. izziņu par sekmīgi pabeigtu semestri, rēķinus, samaksas čekus par pakalpojumu vai preci, kas
pierāda izdevumu apmēru.
4.4. Darbspējīgai personai, kura
vēlas saņemt pabalstu un nestrādā,
pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas Nodarbinātības valsts
aģentūrā, izņemot gadījumus, ja
persona ir:
4.4.1. invalīds un saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu;
4.4.2. sieviete, kas saņem maternitātes pabalstu - grūtniecības,
dzemdību, bērna kopšanas pabalstu
vai atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
4.4.3. viens no bērna vecākiem
bērna kopšanas periodā;
4.4.4. viens no bērna ar īpašām
vajadzībām vecākiem;
4.4.5. jaunietis no 15 līdz 24 gadiem, kurš iegūst izglītību pilna laika
dienas vispārējās vidējās, profesionālās mācību iestādēs vai pilna laika
studijās augstskolās.
4.5. Sociālā dienesta darbinieks
pēc visu dokumentu saņemšanas reģistrē iesniegumu un to izskata 10
dienu laikā, ja normatīvajos aktos
nav citu termiņu.
4.6. Sociālais dienests iekārto
pabalsta saņēmēja lietu un glabā to
piecus gadus pēc pabalsta izmaksas.

5. PABALSTA
PIEŠĶIRŠANAS UN
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai. GMI līmeni nosaka ar Domes lēmumu.
5.2. GMI līmeņa nodrošinājuma
pabalstu var piešķirt sekmīgam pilna laika dienas vispārējās izglītības
iestādes (pamatskolas, Iecavas vidusskolas, Iecavas internātpamatskolas izglītojamam), speciālās internātskolas, sekmīgam arodskolas un
profesionālās skolas, korekcijas
klases/grupas izglītojamam kā atsevišķi dzīvojošai personai, kura vecāka par 15 gadiem un ja vecāki nenodrošina viņa pamatvajadzības.
5.3. GMI pabalstu piešķiršanas,
aprēķināšanas un izmaksas kārtība:
5.3.1. GMI pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī,
kuras atzītas par trūcīgu atbilstoši
normatīvajiem aktiem, lai sniegtu
materiālu atbalstu krīzes situācijā
nonākušām ģimenēm/personām un
veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā. Krīzes situācija - gadījums, kad personai radušās papildu
grūtības (bērna apgādnieka nāve, ģimenes apgādnieks palicis bez darba
un sociālā pabalsta, izlikšana no dzīvokļa, pamatvajadzību nodrošināšana u. c.)
5.3.2. GMI pabalstu izmaksā pēc
formulas:
P = (GMI x n + GMI1 x n1) - I, kur
P - pabalsta summa;
GMI - pašvaldības noteiktais minimālais ienākuma līmenis pirmajai
personai;
n - personas/ģimenes pašvaldības noteiktais pirmais loceklis;
GMI1 - Ministru kabineta noteiktais garantētais minimālais līmenis;
n1 - ģimenes pārējo locekļu skaits
I - ģimenes/personas vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes/personas atzīšanu par trūcīgu.
5.3.3. Sociālais dienests slēdz
vienošanos par līdzdalību ar katru
pilngadīgo pabalsta saņēmēju, viņam veicot līdzdalības pienākumus
trīs dienas par valstī noteiktā garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta apmēru novada labiekārtošanas darbos.
5.3.4. No līdzdalības pasākumu
veikšanas ir atbrīvoti:
5.3.4.1. pensionāri;
5.3.4.2. personas ar invaliditāti;
5.3.4.3. jaunieši līdz 25 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo vidējo
izglītību vai vidējo profesionālo izglītību dienas nodaļā vai augstskolā
dienas nodaļā;
5.3.4.4. māte/tēvs, kas aprūpē
bērnu, ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi;

5.3.4.5. māte/tēvs, kas aprūpē
bērnu invalīdu.
5.3.5. GMI pabalstu izmaksu
naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar
pabalstu natūrā, samaksājot bērnu
ēdināšanas izdevumus skolā, bērnu
audzināšanas iestādē.
5.3.6. Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, ne retāk kā ik pēc trīs
mēnešiem Sociālā dienesta sociālā
darba speciālists sadarbībā ar ģimeni/personu novērtē ģimenes/personas sociālās situācijas izmaiņas. Sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par turpmākā GMI izmaksu.
5.3.7. Persona/ģimene GMI pabalstu nesaņem vai saņem samazinātā apjomā, ja:
5.3.7.1. ļaunprātīgi nepilda vienošanos;
5.3.7.2. nav sniegusi patiesas ziņas par sevi;
5.3.7.3. nav izmantojusi Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātos pakalpojumus;
5.3.7.4. nav izmantojusi iespēju
vērsties pie ārsta, lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu, ārstēšanu;
5.3.7.5. nav ieradusies Sociālajā
dienestā vismaz vienu reizi mēnesī,
lai novērtētu vienošanās gaitu.
5.3.7.6. ja neizmanto visas sociālās garantijas iespējas.
5.4. Ģimenes pabalsts bērnu uzturam pirmsskolas un pilna laika
dienas vispārizglītojošās skolās piešķirams:
5.4.1. bērniem, kuri nav valsts
apgādībā, pamatojoties uz vecāku
iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju,
ja ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz
Domes noteikto ienākumu līmeni;
5.4.2. nākamajam mācību gadam;
5.4.3. mācību gadā, ja bērns mācās Iecavas internātpamatskolā un,
atkārtoti aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, ģimene neatbilst trūcīgas
ģimenes statusam un zaudē tiesības
uz valsts finansējumu (valsts finanšu palīdzība izglītībai).
5.5. Pabalsta bērna uzturam piešķiršanas gadījumā 5.-12. klašu izglītojamie vai viņu vecāki veic līdzdalības pienākumus novada teritorijas apkopšanas pasākumos 10 dienas pa četrām stundām dienā.
5.6. Pabalstu bērna uzturam atceļ, ja izglītojamais vai viņa vecāki
neveic līdzdalības pienākumus. Ja
tiek nostrādāta daļa paredzētā laika,
pabalstu piešķir atbilstoši nostrādāto dienu skaitam: viena diena = viens
mācību mēnesis.
5.7. Pabalstu bērnu uzturam
pārskaita pirmsskolas, vispārizglītojošām mācību iestādēm.
5.8. Vienreizēju pabalstu 50,00
latu apmērā piešķir trūcīgai ģimenei,
kuras bērns uzsāk mācības 1. klasē.
Pabalstu piešķir no jūlija līdz septembra mēnesim.
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5.9. Pabalsts gadā līdz Ls 200.00
apmērā piešķirams medicīniskiem
pakalpojumiem personām ar īpašām
vajadzībām, pensionāriem, kuri atbilst trūcīgas/maznodrošinātas personas statusam un trūcīgo/maznodrošināto ģimeņu bērniem, ja uz atsevišķi dzīvojošu apgādnieku un katru viņa apgādājamo personu pēdējo
trīs mēnešu ienākumi ir mazāki par
pusotru valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmēru šādos gadījumos
(atsevišķi dzīvojošo apgādnieku izvērtēšana neattiecas uz trūcīgām
personām/ģimenēm):
5.9.1. protezēšanas un zobārstniecības pakalpojumiem vienu reizi

piecos gados, bet ne vairāk kā
Ls 100.00;
5.9.2. briļļu iegādei vienu reizi
trīs gados, ne vairāk kā Ls 40.00;
5.9.3. medicīniskai rehabilitācijai
vienu reizi gadā, ne vairāk kā
Ls 50.00;
5.9.4. pacienta iemaksu, manipulāciju un operāciju atmaksai veselības aprūpes iestādēs ārkārtas situācijās ar ārsta slēdzienu un Sociālā
dienesta izvērtējumu. Ārkārtas situācija šo noteikumu izpratnē - dzīvībai
bīstams stāvoklis, kas nav saistīts ar
hronisku slimību saasināšanos.
5.10. Dzirdes aparāta iegādei pabalsts ir 50% apmērā no līdzdalības
maksājuma.

6. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS
UN PĀRSŪDZĒŠANAS
KĀRTĪBA

ņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

6.1. Sociālais dienests par pieņemto lēmumu piešķirt pabalstu paziņo klientam rakstveidā.
6.2. Pabalsta atteikuma gadījumā Sociālais dienests lēmumu klientam paziņo rakstveidā, klientam saprotamā veidā, norādot atteikuma
iemeslu, apstrīdēšanas termiņu un
kārtību.
6.3. Sociālā dienesta lēmumu par
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
var apstrīdēt Iecavas novada Domē
viena mēneša laikā pēc tā stāšanās
spēkā.
6.4. Iecavas novada Domes pie-

7.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
7.2. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku zaudē
Iecavas novada Domes 2009. gada
9. jūnija saistošie noteikumi Nr. 10
«Par pabalstu piešķiršanu sociālajai
palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem».
7.3. Noteikumus publicēt laikrakstā «Iecavas Ziņas» un novada mājas lapā www.iecava.lv.

7. PĀREJAS NOTEIKUMI

Priekšsēdētājs J. Pelsis

Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 21
«PAR PABALSTU PIEŠĶIRŠANU, NEIZVĒRTĒJOT IENĀKUMUS»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
11.08.2009. lēmumu
(prot. Nr.10, 10. p)
Izdoti saskaņā ar LR likuma
«Par pašvaldībām»
21. panta pirmās daļas
16. punktu, 41. panta pirmās
daļas 1. punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 12. panta 4. daļu un
43. panta 1. daļu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Pabalsti, neizvērtējot ienākumus, ir gan vienreizēji, gan ikmēneša.
1.2. Noteikumi nosaka Domes
pabalstu veidus, apmēru un kārtību,
kādā tie piešķirami un izmaksājami.
1.3. Pabalstus piešķir Sociālais
dienests 10 darba dienu laikā, izņemot 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.6. punktā
minētos pabalstus.
1.4. Pabalstu saņēmēju saraksti
nav publicējami.
1.5. Tiesības saņemt pabalstus ir
personām/ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Iecavas novadā.

2. PABALSTU VEIDI
2.1. Vienreizējie pabalsti:
2.1.1. apbedīšanas pabalsts;
2.1.2. piedzimšanas pabalsts;
2.1.3. pabalsts personām bez
personas koda personu apliecinošu
dokumentu noformēšanai;
2.1.4. pabalsts ārkārtas situācijās (stihiskas nelaimes, ugunsgrēki,
plūdi u. c.);
2.1.5. pabalsts audžuģimenē
ievietota bērna apģērba un mīkstā
inventāra iegādei;
2.2. Ikmēneša pabalsti:
2.2.1. pabalsts bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam,
kurš bijis ārpusģimenes aprūpē, pēc
pilngadības sasniegšanas, ja mācās
sekmīgi;
2.2.2. pabalsts audžuģimenē
ievietota bērna uzturam;
2.2.3. pabalsts aizbildņiem;
2.2.4. pabalsts aizgādņiem.

3. PABALSTA PIEPRASĪŠANAS
KĀRTĪBA

3.1. Pabalsta pieprasītājs
iesniedz Sociālajam dienestam
rakstveida iesniegumu, kurā apraksta situāciju, norāda vēlamos pabalsta veidus, uzrāda un pievieno atbilstošu dokumentu kopijas vai oriģinālus:
3.1.1. personu apliecinošu dokumentu;
3.1.2. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
3.1.3. pensionāra apliecību;
3.1.4. dzimšanas apliecību;
3.1.5. jaundzimušā bērna dzīvesvietas deklarēšanas izziņu;
3.1.6. miršanas apliecību;
3.1.7. Iecavas novada bāriņtiesas lēmumu;
3.1.8. izziņu par atbrīvošanos no
ieslodzījuma iestādes;
3.1.9. izziņu no mācību iestādes.
3.2. Sociālais dienests pievieno
iesniegumu un pārējos dokumentus
pabalsta saņēmēja lietai.

4. VIENREIZĒJO PABALSTU
APMĒRS,
PIEŠĶIRŠANAS UN
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Ar Iecavas novada Domes izpilddirektora rīkojumu piešķir:
4.1.1. pabalstu personas apbedīšanas gadījumā, ja tai nav tiesību uz
valsts apbedīšanas pabalstu, līdz
Ls 300.00 apmērā, saskaņojot tāmi,
apbedīšanas pakalpojumu segšanai.
Pabalstu piešķir faktiskajam apbedītājam;
4.1.2. pabalstu novada teritorijā
mirušas neatpazītas personas apbedīšanai, pēc prokuratūras pieprasījuma. Pabalstu piešķir faktiskajam
apbedītājam līdz Ls 300.00 apmērā,
saskaņojot tāmi;
4.1.3. apbedīšanas pabalstu
Ls 80.00 apmērā un izmaksā miršanas fakta reģistrācijas dienā personai, kura uzņēmusies novadā dzīvesvietu deklarējuša cilvēka apbedīšanu;
4.1.4. piedzimšanas pabalstu
Ls 50.00 apmērā par katru novadā
deklarēto bērnu, to piešķirot vienam
no jaundzimušā vecākiem un izmaksājot dzimšanas reģistrācijas dienā;
4.1.5. pabalstu ārkārtas situācijās (stihiskas nelaimes, ugunsgrēki,
plūdi u. c.).
4.2. Ar Sociālā dienesta lēmumu

piešķir:
4.2.1. pabalstu personai, kura
atbrīvojusies no ieslodzījuma iestādes un kurai pēdējā dzīves vieta deklarēta Iecavas novadā, pašvaldībā
noteiktā GMI apmērā;
4.2.2. pabalstu personai bez personas koda, personu apliecinošu dokumentu noformēšanai (pases izgatavošanai, valsts nodevas nomaksai, arhīvu izziņu apmaksai un citiem izdevumiem), ja tādu iepriekš
nav bijis - līdz Ls 40.00;
4.2.3. pabalstu audžuģimenei
pēc bērna ievietošanas audžuģimenē
valstī noteiktās minimālās algas apmērā bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ne biežāk kā reizi
12 mēnešos.

5. IKMĒNEŠA PABALSTU
APMĒRS,
PIEŠĶIRŠANAS UN
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Ar Sociālā dienesta lēmumu
pabalstu piešķir:
5.1.1. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš bijis
ārpusģimenes aprūpē, pēc pilngadības sasniegšanas:
5.1.1.1. pabalstu vienistabas
dzīvokļa īrei saskaņā ar noslēgto īres
līgumu (ja pašvaldība nenodrošina
ar dzīvojamo platību) līdz sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēram;
5.1.1.2. pabalstu dzīvojamās telpas apsaimniekošanai;
5.1.1.3. pabalstu apkures vai
10 m3 malkas iegādei, atkritumu izvešanai, kanalizācijas, ūdens u. c.
komunālajiem maksājumiem atbilstoši Iecavas novada Domes noteiktajiem tarifiem (izņemot samaksu
par tālruni, kabeļtelevīziju, interneta
pieslēgumu);
5.1.1.4. pabalstu elektrības rēķina atmaksai līdz 100 kW mēnesī;
5.1.1.5. pabalstu gāzes rēķina
atmaksai līdz 9 m3 mēnesī.
5.1.2. pabalstu audžuģimenei
saskaņā ar pašvaldības un audžuģimenes līgumu ievietota bērna uzturam valstī noteiktās minimālās algas apmērā.
5.1.3. pabalstu audžuģimenei
par audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērnu ievieto tajā uz laiku,
kas ir mazāks par mēnesi. Pabalsta
atlīdzības apmēru nosaka proporcio-

nāli dienu skaitam atbilstoši MK noteikumiem;
5.1.4. pabalstu aizbildnim par
aizbildnībā esošo otro un katru nākamo bērnu Ls 38.00 apmērā;
5.1.5. pabalstu rīcībnespējīgas
personas aizgādnim vai aizgādnim
pār promesošas personas vai bezmantinieka mantu (kurš iecelts ar
Iecavas novada bāriņtiesas lēmumu):
5.1.5.1. Ls 10.00 mēnesī, ja rīcībnespējīgā persona ir vientuļa persona un dzīvo specializētajā sociālās
aprūpes iestādē;
5.1.5.2. Ls 10.00 mēnesī aizgādnim pār promesošas personas vai
bezmantinieku mantu.
5.2. Tiesības uz 2.2.3. un 2.2.4.
pabalstiem ir no dienas, kad Iecavas
novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu un saņemts pieprasītāja iesniegums. Pabalsta apmērs par nepilnu
mēnesi tiek noteikts proporcionāli
dienu skaitam no pabalsta piešķiršanas dienas.
5.3. Pabalstu par iepriekšējos gados ieceltajiem aizgādņiem piešķir,
sākot ar kārtējā gada 1. janvāri.

6. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS
UN PĀRSŪDZĒŠANAS
KĀRTĪBA
6.1. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests paziņo iesniedzējam
rakstveidā, norādot apstrīdēšanas
termiņu un kārtību.
6.2. Sociālā dienesta lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Iecavas novada
Domē viena mēneša laikā.
6.3. Iecavas novada Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

7. PĀREJAS NOTEIKUMI
7.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
7.2. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku zaudē
Iecavas novada Domes 2009. gada
9. jūnija saistošie noteikumi Nr. 11
«Par pabalstu piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus».
7.3. Noteikumus publicēt laikrakstā «Iecavas Ziņas» un novada
mājas lapā www.iecava.lv.
Priekšsēdētājs J. Pelsis
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Palīdzēs uzlabot veselību un ķermeņa aprises
A: F: Anta Kļaveniece

10. septembrī
SIA «Dentess»
zobārstniecības telpās
Rīgas ielā 25-1n durvis
vēra jauns ķermeņa
kopšanas kabinets.
Turpmāk arī iecavniekiem
būs iespēja uzlabot savu
veselību un ķermeņa
aprises, ļaujoties
«Weyergans Higt Care»
ārstēšanas metodēm.
Pagaidām pieejamas divas
procedūras: vakuummasāža ķermenim un kanēļa-aļģu ietīšana,
kas vakuummasāžas efektu pastiprina, taču jau tuvākajā laikā
plānots papildināt kabineta aprīkojuma klāstu, un tad klienti varēs arī pielaikot limfodrenāžas
zābakus un veikt sejas kopšanas
procedūras.
SIA «Dentess» valdes locekle,
zobārste un tagad arī «Weyergans» kabineta speciāliste Baiba
Rudzīte atzīst, ka savu līdzšinējo
nodarbošanos viņa netaisās pamest. «Krīzes dēļ darba apjoms
zobārstniecībā ir nedaudz samazinājies. Kad radās jautājums, ar
ko vēl aizpildīt izremontētās uzņēmuma telpas, man bija
skaidrs - tas būs «Weyergans».
Par «Weyergans» jau iepriekš biju
dzirdējusi labas atsauksmes; esmu redzējusi un arī uz sevis izbaudījusi šo procedūru iespaidīgos rezultātus. Var teikt, ka esmu aizdegusies par šo lietu. Tā
kā klientus pieņemu pēc iepriekšēja pieraksta, tad ar darbu savienošanu problēmām nevajadzētu rasties. Plānoju, ka strādāsim arī sestdienās un svētdienās. Bez manis kabinetā strādās
arī kosmetoloģe Marina Linde.
Par to, ka šobrīd krīze var ietekmēt pieprasījumu pēc pakalpojuma, es īpaši nedomāju. Kā būs,
tā būs. Un galu galā krīze taču
nebūs mūžīga.»
Ārsta Rūdolfa Veiergana diferencētās celulīta terapijas izstrāde aizsākusies jau pagājušā gadsimta 80. gados Vācijā. Tolaik
viņš centies radīt medicīnas aparatūru, kas varētu palīdzēt limfoedēmas slimniekiem mazināt
tūsku. Tā tika radīti limfodrenāžas zābaki, kas mehāniski drenē
limfu. Nedaudz vēlāk R. Veiergans atklāja sakarību, ka tieši
limfas atteces traucējumi ir tie,
kas veicina celulīta rašanos. Gadu gaitā aparatūras, iekšķīgi lietojamo preparātu un piedāvātās

Baiba Rudzīte demonstrē, kā norit
vakuummasāža. Tās laikā āda tiek
iesūkta aparāta uzgalī (līdzīgi kā
uzliekot bankas) un masēta ar negatīvu
spiedienu. Veicot vakuumasāžu, tiek
aktivēta limfas plūsma un izvadītas
šlakvielas, paaugstināta tauku šūnu
sadegšana, veicināta saistaudu
nostiprināšana, ādas atjaunošana un
nolīdzināšana, piemēram, striju
gadījumā. Vakuummasāža darbojas arī
profilaktiski pret dažādām asinsvadu
saslimšanām. Klienti, kas izbaudījuši
vakuummasāžu, atzīst, ka īpaši
relaksējošas sajūtas šī procedūra gan
nesniedz, toties rezultāts jau redzams
pēc pirmās reizes - samazinās ķermeņa
apkārtmērs un āda kļūst ievērojami
tvirtāka. Lai iegūtu ilgstoši noturīgu
rezultātu, nepieciešams veikt vismaz
sešas, bet vēl labāk visas desmit procedūras.

Celulīta veidošanās
ir cieši saistīta ar
limfas atteces
traucējumiem,
atklājot SIA
«Dentess» ķermeņa
kopšanas kabinetu,
interesentiem
skaidro ārste
kosmetoloģe
Solveiga Aminjara.

Ķermeņa ietīšana ar
kanēļa-aļģu krēmu
veicina vielmaiņas
galaproduktu
izvadīšanu no
organisma.
Savukārt
kompresijas plēves
aptīšana nodrošina
pastiprinātu
limfodrenāžu.

kosmētikas klāsts ir krietni papildinājies.
«Celulīts vēl nav slimība, taču
tā ir pirmā izpausme virknei veselības traucējumu: paplašinātām vēnām, liekajam svaram,
kāju problēmām, paaugstinātam holesterīna daudzumam un
citām,» prezentējot «Weyergans»
celulīta ārstēšanas metodes,
SIA «Dentess» jaunā kabineta atvēršanas dienā sacīja ārste kosmetoloģe Solveiga Aminjara.
Viņas vadītais uzņēmums SIA
«Stella A.B.» ar zīmola «Weyergans High Care» izplatīšanu Latvijā nodarbojas 13 gadus. «Weyergans» aparatūru un ārstēšanas
metodes izmanto jau vairāk nekā
simts sadarbības partneri.
«Visi produkti un metodess,
ko piedāvā «Weyergans», pamatojas uz jaunākajiem pētījumiem
kosmētikas un celulīta ārstēšanas jomā. Procedūru veikšanai
tiek izmantota mūsdienīga aparatūra un augstas kvalitātes produkti sejas un ķermeņa kopšanai,» skaidro Baiba Rudzīte, taču
uzsver, ka paralēli kabinetā veiktajām procedūrām klientam būtu ieteicams ievērot vēl virkni nosacījumu: dienā izdzert vismaz
divus litrus šķidruma, pareizi
ēst, vairāk kustēsies, veikt pašmasāžu, lietot speciālista ieteiktos preparātus un kosmētikas līdzekļus.
«Manuprāt, «Weyergans» vairāk ir dzīvesveids, nekā tikai
konkrētas procedūras kabinetā,»
teic Baiba Rudzīte. Interesentus
viņa aicina uz jauno kabinetu un
atgādina, ka līdz 10. oktobrim
piedāvātās procedūras būs pieejamas par izdevīgām iepazīšanās cenām. IZ
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IZ

Reklāma un sludinājumi : : :
Kanalizācijas sūknēšana (10t)
Kūtsmēsli, melnzeme, smilts,
grants, šķembas,
būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m³ ar iekrāvēju)

Ekskavatora un buldozera
pakalpojumi

Tālr. 29457686

Paziņojums par detālplānojumu apstiprināšanu

Ceļojuma piezīmes

Pamatojoties uz Iecavas novada Domes 2009. gada 8. septembra lēmumu (protokols Nr. 12, 2.1. p., saistošie noteikumi Nr. 23),
detālplānojums nekustamajam īpašumam «Kupenas» (kad. Nr.
4064 012 0177) tiek apstiprināts galīgajā redakcijā.
Pamatojoties uz Iecavas novada Domes 2009. gada 8.
septembra lēmumu (protokols Nr. 12, 2.2. p., saistošie noteikumi
Nr. 24), detālplānojums nekustamajam īpašumam «Ligzdiņas»
(kad. Nr. 4064 009 0081) tiek apstiprināts galīgajā redakcijā.
Ar detālplānojumiem var iepazīties Iecavas novada Domē,
Skolas ielā 4, izpilddirektora M. Veinberga darba kabinetā.

IZ

Sporta ziņas

9. septembrī vidusskolas
stadionā sacentās sešas
Iecavas novada 4.-5. klašu
komandas.
Vismeistarīgākie bija vidusskolas 5.b klases futbolisti:
M. Feldmanis, J. Rozumnijs,
D. Fjodorovs, V. Alfjorovs, R. Dūmiņš, P. Ķeružis, A. Griška un
D. Vanags. 2. vietā ierinodojās
sākumskolas «Dartija» 4. klases
pārstāvji: R. Mežsargs, E. Špīss,
K. Ozoliņš, T. Janeks, A. Griška
un H. Lapiņš. 3. vieta tika vidusskolas 4.a klasei: K. Kreicšteinam, M. Čudaram, L. Liekniņam, M. Kačerauskim, M. Seņko
un T. Buračevskim.
Ārpus laureātu trijnieka šoreiz palika viena vidosskolas komanda un divas vienības no
Dzimtmisas pamatskolas. Turnīra organizatori, Iecavas novada
sporta skolas «Dartija» darbinieki, priecājas, ka bērni varēja spēlēt jaukos laika apstākļos un sacensībās piedalījās arī daiļā dzimuma pārstāves - gan Dzimtmisas, gan vidusskolas komandās
līdzās puikām cīnījās vairākas
meitenes.
8.-9. klašu komandu futbola
sacensības noritēja 14. septembrī. Smidzinošais lietus nenobiedēja ne spēlētājus, ne līdzjutē-

jus, kas uz sacensībām bija ieradušies kuplā skaitā. Pārbaudīt
savas futbola prasmes bija ieradies negaidīti prāvs komandu
skaits – veselas 10.
1. vietu sacensībās izcīnīja
Dzimtmisas pamatskolas 9. klases komanda, kurā spēlēja
K. Gāga, R. Arājs, Dz. Stuks,
O. Stromals, M. Jaško un
M. Mūrniece.
2. vieta Dzimtmisas pamatskolas 8. klases komandai, kuras sastāvā bija R. Lazdiņš,
D. Svikša, K. Jaško, E. Ignatjevs,
J. Kozlovs un M. Retiķis.
3. vietā ierindojās vidusskolas 9.b. klases komanda:
J. Krauze, E. Sevastjanovs,
K. Ozoliņš, S. Meļņiks, V. Valderšteins, M. Savickis, E. Plešņa un
V. Čemeris.
Pārējo komandu vietu sadalījums izveidojās šāds: 4. vieta –
vidusskolas 8.b klasei; 5. vieta –
vidusskolas 9.a klasei, 6. vieta –
vidusskolas 8.a klasei; 7. vieta Zālītes speciālās internātpamatskolas 9. klasei; 8. vieta – vidusskolas 9.c klasei. Diemžēl par
turnīra nolikuma neievērošanu
sacensību organizatoriem nācās
diskvalificēt vidusskolas 9.d klases komandu un internātpamatskolas 9.c klases komandu. IZ

Līdzjūtības
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu.
Nav rītdienas, ir tikai vēju balss.

/J. Silazars/

Izsakām līdzjūtību Anitai Gvozdenko,
atvadoties no brāļa AINĀRA.
Kaimiņi
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm.
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...

/R. Skujiņa/

Skumju brīdī esam kopā ar Renāru un Dināru,
tēti smilšu kalniņā pavadot.
Dzimtmisas pamatskolas kolektīvs
Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.

Līdzjūtība
Rokas, kas mīlēja darbu, gurušas,
Sirds, kas vēlēja labu, nu atdusas.

/V. Grenkovs/

/Z. Purvs/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā ar Ludmilu,
no māmiņas uz mūžu atvadoties.
Zālītes speciālās internātpamatskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Aigars Svikša (15.07.1965. - 09.09.2009.)
Alfrēds Millers (28.08.1921. - 13.09.2009.)
Ainārs Beitiņš (24.12.1961. - 14.09.2009.)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Rimmai Beitiņai,
vīru mūžībā pavadot.
Dzimtmisas pamatskolas kolektīvs
Šajā klusajā miera dārzā
Tik vēja kokles skan.
Sirds atmiņas sargā,
Bet sāpe smeldzoši san.

/M. Jansone/

Izsakām līdzjūtību Rimmai Beitiņai,
no vīra atvadoties.
Dzimtmisas pamatskolas
5-6 gadīgo klasītes audzēkņi un vecāki
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus, veic
zāģmateriālu zāģēšanu pēc
klienta pasūtījuma, piegādā
jauktu koku skaldītu malku,
skujkoku šāļu malku.
Tālr. 29415851; 29460944.
kūdras briketes maisos (25 kg)
Cena - 70 Ls/t ar piegādi.
Skaidu briketes - 90 Ls/t ar
piegādi. Tālr. 26112140.
smiltis un melnzemi
ar piegādi. Tālr. 29484578.

Sakarā ar
firmas
darbības
paplašināšanu
mūsu biroja jaunā adrese:
Skolas ielā 4, Domes 5. stāvā.
Tālr. 63941056; 29574633.

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

Turpinās akcija abonēšanas maksa mēnesī:
- dzīvoklis Ls 6,50 + PVN
- māja Ls 10 + PVN.
Pieslēgšana pultij BEZ MAKSAS.
Pēc līguma parakstīšanas
pirmo mēnesi
mēs Jūs apsargāsim
BEZ MAKSAS.

Izīrē : : :
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tālr. 29279639.
vai pārdod 3 istabu dzīvokli
Iecavas centrā (4. stāvs).
Tālr. 63942931; 22057481.

Piedāvā darbu : : :
Vajadzīgi strādnieki (-ces)
kartupeļu šķirošanai.
Tālr. 26246870.

Dažādi : : :
Frēzēju zemi. Aeratora
pakalpojumi. Ātri, kvalitatīvi
un par saprātīgu cenu.
Tālr. 26029720.

(no 0 līdz bilancei), (160 st.).

Pasniedzēja - ekon. zin.
dokt., profesionāla
grāmatvede (sertif. Nr. 64)
Beatrise Gabante.
Kursu sākums 22. septembrī.
Sīkāka informācija
pa mob. t. 29406495.

Veic veļas mašīnu remontu,
pieslēgšanu un apkopi. Labo
mikroshēmas un maina sūkņus
klienta klātbūtnē, sarežģītākiem
remontdarbiem nodrošina
darbnīcas pakalpojumus.
Tālr. 26544450; 29105506.

Aicinām interesentus uz
VĀCU VALODAS kursiem
Kultūras namā 7. oktobrī
Teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas.
Mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

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

(pl. 18:30 - bez priekšzināšanām;
pl. 20:00 - ar priekšzināšanām).

Skolotāja - Solveiga Lineja.
Tālr. 26666126; 29149940.

Izgatavo un uzstāda kapu
pieminekļus, futrāļus, pulēta
granīta apmales. Augsta
kvalitāte, patīkamas cenas,
labas atsauksmes.
Tālr. 22114477.

8.

Kultūras namā
Saulainajā rudenī, vēlot jums
izdošanos ražas novākšanas
darbos, aicinām uz nelielu
atpūtu - RUDENS BALLI
MAZAJĀ ZĀLĒ
26. septembrī pl. 21:00.
Vietas pie galdiņiem lūdzam
rezervēt iepriekš.
Mūzika visām gaumēm DJ IVARS.
Ieejas maksa - Ls 2.

2. un 4. oktobrī
tiks demonstrētas
Nacionālā filmu festivāla
"Lielais Kristaps 2009"
filmu programmas
visiem vecumiem un visām
gaumēm. Ieeja - bez maksas.
15. oktobrī pl. 19:00

izrāde
TRĪS GRAŠU OMLETE
(Zane Jančevska,
Aīda Ozoliņa, Andris
Daņiļenko, Zigurds Neimanis;
muzikālo noformējumu
veidojis Jēkabs Jančevskis).
Biļešu iepriekšpārdošana!
Cenas: Ls 3 un Ls 4.
Vairāk informācijas par izrādi
meklējiet www.iecava.lv.

23. oktobrī pl. 19:00

HARIJS OZOLS &
SANTA ZAPACKA
un Didzis Rijnieks 5 gadu jubilejas koncerts.
Biļešu iepriekšpārdošana!
Cenas: Ls 3 un Ls 4.

Kultūras nama kolektīvi
sāk 2009./2010. gada
sezonu un aicina jaunus
dalībniekus!
18. septembrī pl. 19:00 Jauniešu teātra studija
(maksas), vad. Ēriks Babris
20. septembrī pl. 12:00 Jauniešu deju kolektīvs
„Jezga", vad. Solveiga Lineja
21. septembrī - Vēderdeju
grupa „Amira" (maksas),
pl. 19:00 ar priekšzināšanām
pl. 20:00 - iesācējām,

Divi pieklīduši, aptuveni
4,5 mēn.veci suņu puikas
meklē jaunas mājas.
Interesēties pa tālr. 21632322.

vad. Elīna Laube
Sīkāka informācija pa tālr.
63941234; 26666126.
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