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Biedrības iegūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu AKTUĀLI
14. jūlijā
gada
jubileju
svinēs
Iecavas
Jauniešu
padome.
Attēlā daļa
šīs
biedrības
pārstāvju
(no kreisās):
Agneta
Veidele,
Laura
Liepiņa,
Laine Baha,
Bruno Bahs,
Andis
Kaspars
un Dāvis
Mediņš.
A: F: Annija Jakovļeva,

Līga Lasmane
Iecavas novadā pastāv vairākas nevalstiskās organizācijas
(NVO), kas veidojušās uz privātas iniciatīvas pamata bez peļņas

gūšanas mērķa. Šīs NVO - biedrības un nodibinājumi - katra
pārstāv citu mērķi un biedru intereses. Taču ne visām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Tādu saņem
organizācijas, kuras sniedz sa-

8. jūlijā Iecavas novada
Domes zālē informatīvās
kampaņas «Dzīvo siltāk»
ietvaros notiks seminārs
par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
renovāciju.
Interesenti tiks informēti par
Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes «Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» nosacījumiem un

5.lpp.

Būs plašākas 3.
iespējas saņemt
tehniskos
palīglīdzekļus
Saistošie
4.
noteikumi par
nekustamā
īpašuma
nodokļa
atvieglojumiem

Saruna
ar LBL
čempionu

6.
7.

Nākamnedēļ komisija
vērtēs daiļdārzus

Seminārā informēs
par mājokļu renovāciju
A: Beata Logina

biedrībai nozīmīgu labumu.
Nesen šo statusu ir ieguvušas
trīs biedrības: Iecavas invalīdu
biedrība «Rūķītis», «Iecavas Jauniešu padome» un Iecavas sieviešu klubs «Liepas».

Šajā numurā:

ieguvumiem. Seminārā piedalīsies arī ekonomikas ministrs Artis Kampars.
Dalībai seminārā tiek aicināti
apsaimniekošanas uzņēmumu
un dzīvokļu īpašnieku biedrību
pārstāvji, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju namu vecākie, dzīvokļu īpašnieki un būvniecības
uzņēmumu pārstāvji.
Semināra sākums - pulksten
11:00. Dalībniekiem jāpiesakās
Ekonomikas ministrijā (e-pasts:
inese.berzina@em.gov.lv , tel.
67013240).
3.lpp.

A: Beata Logina

Izglītības, kultūras un
sporta komitejas izveidotā
komisija 6. un 7. jūlijā
dosies apskatīt Iecavas
novada daiļdārzus.
Pašvaldības dārzkope Daina
Rudzīte atzīst, ka iecavnieki ir
kūtri konkursantu pieteikšanā,
taču komisijai zināmos daiļdārzus plānots apbraukāt un saskaņā ar Domes apstiprināto
konkursa nolikumu arī novērtēt.

Tiks vērtēta apstādījumu sakoptība (kvalitāte, kompozīcija),
teritorijas zonējums, telpiskums,
teritorijas sakoptība kopumā (zāliena, ceļu, celiņu stāvoklis, žogs,
u. c.) un savdabība (neparastu
augu un interesantu dekoru izvēle).
Konkursā paredzētas šādas
nominācijas: «Jaunais dārzs»,
«Plašais daiļdārzs», «Mazais daiļdārzs», «Iespēju dārzs» (savdabīgais dārzs), «Diždārzs» un «Speciālbalva». Speciālo balvu šogad
varēs nopelnīt par radošu kādas
ūdenstilpes (dīķa, akas, mucas
u. tml.) noformējumu. IZ

Lolita Krēmere, Elīza Arāja
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2.

Dzimtmisas pamatskolā izskanējis 80. izlaidums
A: Lolita Krēmere
F: Elīza Arāja

Šajā mācību gadā
Dzimtmisas pamatskolā
apliecības par
pamatizglītības apguvi
saņēma 13 izglītojamie.
Skolas vadība pauda gandarījumu par to, ka jaunieši guvuši
atzīstamus rezultātus Valsts
pārbaudes darbos. Prieks, ka izglītojamie prata mobilizēties, sakopot spēkus, rast enerģiju, lai
eksāmenos veiksmīgi parādītu
savas zināšanas, prasmes un
iemaņas. Vislabāk pārbaudes
darbos veicās Agnesei Purmalei,
Melisai Mūrniecei, Mairai Liepiņai un Rūdolfam Arājam. Šie izglītojamie, kā arī Elīna Mazule
un Oskars Stromals bija aktīvi
Bauskas rajona, starpnovadu
olimpiāžu dalībnieki: Maira Liepiņa ieguva 3. vietu starpnovadu
ķīmijas olimpiādē, saņēma atzinību starpnovadu vēstures olimpiādē, bija skolēnu Domes
priekšsēdētāja, atsaucīga skolas
gidu kustības dalībniece un atraktīva skolas ekskursiju vadītāja; Oskars Stromals saņēma atzinību starpnovadu fizikas olimpiādē; Elīna Mazule un Agnese
Purmale aktīvi piedalījās vācu
valodas konkursos un projektos.
Izlaidums tradicionāli notika
skolas parkā. Skolas apkārtne
un sarīkojuma vieta absolventus

Absolventi kopā
ar klases audzinātāju
Ivetu Salgrāvi.
un viesus sagaidīja dekorēta ar
ziediem un meijām. Kā katru gadu, dekorēšanu veica 8. klase,
šogad klases audzinātājas Māras Slapiņas vadībā.
Direktore Jana Arāja savā uzrunā aicināja jauniešus būt neatlaidīgiem, maksimāli izmantot
visas pozitīviem mērķiem sniegtās iespējas, saglabājot sirds siltumu, iejūtību, labestību. Vislielāko izturību direktore vēlēja absolventu vecākiem un vecvecākiem, pavadot savas atvases
turpmākajās gaitās.
Absolventi ar ziediem un apsveikuma vārdiem pateicās vecākiem, skolotājiem un skolas

darbiniekiem. Vislielākais paldies tika teikts klases audzinātājai Ivetai Salgrāvei. Viņa bija tā,
kura atbalstīja, uzmundrināja,
iedrošināja un vislabāk saprata
savus audzēkņus. Audzinātāja
bija sagatavojusi katram absolventam atbilstošu un sirsnīgu
vēlējumu.
Pateicības vārdus un grāmatu no skolas vadības saņēma
skolotājas Iveta Salgrāve, Māra
Slapiņa, Ingrīda Vaisjune par izglītojamo sagatavošanu eksāmeniem, kā arī dabaszinību skolotāja Velga Ērgle par ieguldījumu
Lielās talkas organizēšanā.
Savu audzināmo klasi sveikt

bija ieradusies bijusī audzinātāja Inese Gasparoviča.
Ar uzmundrinājuma vārdiem un veiksmes vēlējumiem
absolventus sveica ilggadējā
vēstures skolotāja Vija Rozentāle.
Absolventus sveica arī Iecavas novada Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis un pašvaldības
izglītības speciāliste Valda Liekne. Viņi vēlēja izturību, neatlaidību, neapstāties grūtību priekšā, turpināt mācības, būt lepniem par savu novadu un vairot
tā labo slavu apkārtējā sabiedrībā.
Skolotājiem, direktorei un visai skolas saimei pateicības vārdus absolventu vecāku vārdā
sacīja Baiba Gāga un Mazuļu ģimene. Izlaiduma svinīgo norisi
ar skanīgām dziesmām papildināja folkloras grupa «Tarkšķi»
Kristīnes Kareles vadībā.
Izlaiduma noslēgumā absolventi fotografējās gan kopā ar
skolotājiem, gan ar vecākiem un
viesiem. Pasākuma otro daļu atklāja absolventi, dejojot polonēzi, un vēlāk, vakara gaitā kopā ar
skolotājiem, skolas darbiniekiem un vecākiem atcerējās patīkamos brīžus savā pirmajā
mācību iestādē - Dzimtmisas
pamatskolā. Sakām paldies visiem viesiem un apsveikumu
sūtītājiem par uzmundrinošajiem vēlējumiem Dzimtmisas pamatskolas 80. izlaiduma absolventiem. IZ

Koklētājas līgoja Jūrmalā
A: Alise Veisa

No 18. līdz 22. jūnijam
Nemateriālā kultūras
mantojuma valsts aģentūra
sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas
Domi, SIA Dzintaru
koncertzāle un Latvijas
koklētāju biedrību jau sesto
reizi rīkoja Latvijas Kokļu
dienas.
Latvijas Kokļu dienās Jūrmala 2010 piedalījās 38 koklētāju
ansambļi - kopā vairāk nekā 250
dalībnieku no visas Latvijas, arī
Iecavas mūzikas skolas ansamblis «Uguntiņa» ar 11 dalībniekiem.
Kokļu dienu ietvaros norisinājās arī Sporta spēles Majoru
pludmalē, kur «Uguntiņas» dalībnieces ieguva vairākas godalgotas vietas dažādās disciplīnās.
Tradicionāli koncerti notika

Dubultu evaņģēliski luteriskajā
baznīcā un Dzintaru Lielajā un
Mazajā zālē, taču šogad kokļu
ansambļi muzicēja arī Horna
dārzā.
20. jūnijā koncertā Vasaras
balsis Dubultu baznīcā skanēja
latviešu komponistu mūzika
koklēm un ērģelēm. «Uguntiņa»
piedalījās R. Dubras skaņdarba
«Stāsts par saules asarām» atskaņojumā. Koncerta noslēgumā grandiozu aplausu pavadījumā izskanēja L. Ančevskas skaņdarbs «Viļņi» koklētāju ansamblim, solistam un ērģelēm. Kokles solo izpildīja skaņdarba autore L. Ančevska, ērģelniece E. Alpe, bet diriģenta lomu uzņēmās
Iecavas mūzikas skolas kokles
spēles skolotāja Alise Veisa.
22. jūnijā ar svinīgu svētku
dalībnieku gājienu iesākās Kokļu dienu noslēguma koncerts un
Jāņu ielīgošana Lielajā Dzintaru

«Uguntiņa» jūrā.
koncertzālē. Koncertā trīs pirmatskaņojumus un V. Zilvera
skaņdarbu «Jāņu gunis» atskaņoja ap 200 koklētāju no visas

F: no A. Veisas albuma

Latvijas, Jūrmalas pilsētas kori
un deju kolektīvi, kā arī kvartets
Tubalogia un soliste Sonora Vaice.
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Būs plašākas iespējas saņemt tehniskos palīglīdzekļus
martā un aprīlī, no 85 respondentiem 37,6% izteica nepieciešamību nomāt tehniskos palīglīdzekļus - iedzīvotāji to norādījuši
kā otro nepieciešamāko pakalpojumu. «Acīmredzot aptaujā
A: Beata Logina

19. jūnijā, piedaloties
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrei
Dagnijai Staķei un Valsts
reģionālās attīstības
aģentūras direktoram Mārim
Krastiņam, tika noslēgti
astoņi līgumi ar pašvaldību
vadītājiem par alternatīvās
aprūpes pakalpojumu
pieejamības uzlabošanu un
nodrošināšanu.
Līgumu slēgšana notika Vecpiebalgas novada Taurenē, alternatīvās dienas aprūpes centrā «Rudiņi». Iecavas novada pašvaldību pasākumā pārstāvēja
Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis, Sociālā dienesta vadītāja
Sigma Strautmale un projektu
vadītāja Ineta Bramane.
Projekti tiks īstenoti Eiropas
Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) aktivitātes «Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu
pieejamības attīstībai» ietvaros.
Ņemot vērā 1. atlases kārtā neiztērēto plānošanas reģionam pieejamo kvotu, tiesības iesniegt
projekta iesniegumus 2. atlases
kārtā bija tikai Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā esošajām pašvaldībām, pašvaldības
iestādēm, biedrībām vai nodibinājumiem, kas projekta ietvaros
paredzētās darbības plāno īstenot ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem.
Īstenojot projektu «Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība Iecavas novadā», Sociālajam dienestam paredzēts iegādāties alternatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanai
nepieciešamo aprīkojumu: tehniskos palīglīdzekļus (ratiņkrēslus, staigāšanas un personīgās
higiēnas palīglīdzekļus, specializēto gultas aprīkojumu, kāpņu
pacēlāju). Plānots arī renovēt telpu šo palīglīdzekļu īslaicīgai uzglabāšanai. Tādējādi tiks uzlabota esošo alternatīvās aprūpes
pakalpojumu kvalitāte, kā arī
sekmēta jauna pakalpojuma attīstība projekta mērķa grupai.
Pensijas vecuma personas un
personas ar funkcionāliem traucējumiem varēs izmantot nepieciešamos palīglīdzekļus, un tas
būs atbalsts arī šo personu tuviniekiem.
Kopējā summa projekta reali-

zēšanai Iecavā ir Ls 15 000:
ERAF finansējums - 85% jeb
Ls 12 750, valsts līdzfinansējums - Ls 337, bet pašvaldības
ieguldījums - Ls 1 913.
Runājot par alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstību,
Sigma Strautmale uzsver, ka pēdējā laikā arvien biežāks ir pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem - ierīcēm, kuras atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi
pavadīt brīvo laiku. Tie ir ratiņkrēsli, spieķi, kruķi, surdo- un
tifloehnika, ortozes un protēzes,
pašaprūpes palīglīdzekļi un daudzas citas lietas.
Tehniskos palīglīdzekļus par
valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai
anatomiskiem defektiem, ja tās
saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību: 1., 2.
un 3. grupas invalīdiem, bērniem-invalīdiem līdz 18 gadu vecumam, bērniem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju, pilngadīgām personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju, personām ar anatomiskiem defektiem - protēzi vai ortopēdiskos
apavus. Kārtību, kādā personas
saņem tehniskos palīglīdzekļus,
tehnisko palīglīdzekļu aprites
noteikumus un no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu reglamentē Ministru kabinets.
Ikdiena pierāda, ka tehniskie
palīglīdzekļi ir nepieciešami gan
veciem cilvēkiem, gan pēc traumām jauniem cilvēkiem, kuri ne
vienmēr ietilpst Labklājības ministrijas norādītajās sociālajās
grupās. Līdz reģionālās reformas
ieviešanai Iecavas novada Sociālajam dienestam bija laba sadarbība ar Dobeles tehnisko palīglīdzekļu centru. Tā kā tagad tas ir
likvidēts, tuvākā šo līdzekļu
iegāde pieejama VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari». Sniedzot iespēju nomāt tehniskos palīglīdzekļus Iecavas Sociālajā dienestā, tas šeit būs vērtīgs no jauna ieviests pakalpojuma veids.
Iedzīvotāju aptaujā, ko Sociālais dienests veica šī gada

piedalījušies respondenti ar
kustību traucējumiem vai iedzīvotāji, kuriem šāda problēma ir
ģimenē, kāds no ģimenes locekļiem ir ar kustību traucējumiem,» skaidro S. Strautmale. IZ

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki jūlijā
Otrdien, 6. jūlijā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
Pirmdien, 12. jūlijā,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem Domes priekšsēdētāja
vietniece A. Zaķe
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, B. Mīlgrāve,
A. Vītola, S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis
Otrdien, 13. jūlijā,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 14. jūlijā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 15. jūlijā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 20. jūlijā,
plkst. 14-15 pieņem deputāts G. Arājs
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 22. jūlijā,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 27. jūlijā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis

Seminārā informēs
par mājokļu renovāciju
1.lpp.

Šadi semināri virknē Latvijas
pilsētu un novadu tiek organizēti
ar mērķi aktivizēt privāto un
pašvaldību apsaimniekošanas
uzņēmumu iesaistīšanos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas procesā, informējot par
pieejamo Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzfinansējumu
māju renovācijai. Pasākuma lai-

kā klātesošie tiks informēti par
ES aktivitāti «Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi», ēku siltināšanas
ieguvumiem un to, kas jāņem
vērā projekta īstenošanas laikā
no būvniecības darbu veikšanas
aspekta. Seminārā piedalīsies
arī apsaimniekotāji, kas jau īsteno projektus šīs aktivitātes
ietvaros. Semināra darba kārtība skatāma www.iecava.lv. IZ
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Iecavas novada Domes 2010.gada saistošie noteikumi Nr. 11

«Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Iecavas novadā»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
11.05.2010. lēmumu
(Prot. Nr. 6, 9. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma «Par
pašvaldībām»
14. panta pirmās daļas
3. punktu un
likuma «Par nekustamā
īpašuma nodokli»
5. panta trešo un ceturto daļu
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu
maksātāju kategorijām par Iecavas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu - zemi un ēkām.
1.2. Nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu
nosacījumiem izvērtē Iecavas
novada Domes Finanšu komiteja
un lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Iecavas novada Dome.
2. Nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju
kategorijas, kuras var saņemt
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus un
atvieglojumu apmērs.
2.1. Nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi atvieglojumus
no taksācijas gadam aprēķinātās summas var saņemt:
2.1.1. nodokļa maksātāji, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas personas vai ģimenes statusu - 90 procentu apmērā;
2.1.2. nodokļa maksātāji,
kas ir 1. vai 2. grupas invalīdi 50 procentu apmērā;
2.1.3. nodokļu maksātāji,
kas ir vientuļie pensionāri - 50
procentu apmērā. Vientuļie pensionāri šo noteikumu izpratnē ir
personas, kurām nav laulātā,
pilngadīgu bērnu un nav personu, ar kurām ir kopīga deklarēta
dzīvesvieta;
2.2. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumus
piešķir ar šādiem nosacījumiem:
2.2.1. nekustamā īpašuma
adrese ir nodokļu maksātāja
deklarētā dzīves vieta;
2.2.2. nekustamais īpašums
vai tā daļa netiek izmantota
saimnieciskajā darbībā;
2.2.3. taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa par zemi summa
pārsniedz Ls 20,00.
2.3. Nodokļa maksātājiem,
kas minēti šo noteikumu 2.1.2.
un 2.1.3. punktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa par zemi

atvieglojumus saskaņā ar 2.2.
punktā minētajiem nosacījumiem, ja zemes lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme vai daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kurā
atrodas dzīvokļa īpašums.
2.4. Nekustamā īpašuma
nodokļa par vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām,
daudzdzīvokļu mājām (to daļām)
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru
funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļa) netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai, atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās summas var saņemt nodokļu maksātāji, kuriem pašvaldība piešķīrusi maznodrošinātas
personas vai ģimenes statusu 50 procentu apmērā.
2.5. Ja personai ir tiesības
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumus uz
likuma «Par nekustamā īpašuma
nodokli» un šo saistošo noteikumu 2.1. punktā viena vai vairāku
paredzēto nosacījumu pamata,
Iecavas novada Dome piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam,
personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.
2.6. Ja personai ir tiesības
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana,
atvieglojumus uz likuma «Par
nekustamā īpašuma nodokli» un
šo saistošo noteikumu 2.4. punktā paredzēto nosacījumu pamata, Iecavas novada Dome piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam
nosacījumam.
3. Kārtība, kādā tiek piešķirti
nodokļu atvieglojumi:
3.1. Nodokļa maksātājs, kuram saskaņā ar šo noteikumu
nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, iesniedz Iecavas
novada Domei iesniegumu, kurā:
3.1.1. norāda nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas pamatojumu;
3.1.2. apliecina, ka ir sniegtas precīzas un patiesas ziņas
par sevi un īpašuma izmantošanas mērķi.
3.2. Iesniegumam pievienojamas dokumentu kopijas, kas apliecina personas atbilstību kādai
no noteikumos minētajām atvieglojumu piešķiršanas kategorijām:
3.2.1. saistošo noteikumu
2.1.1. punktā minētajos gadījumos - trūcīgas personas vai ģi-

menes statusu apliecinoša dokumenta kopija;
3.2.2. saistošo noteikumu
2.1.2. punktā minētajos gadījumos - invaliditātes apliecības kopija;
3.2.3. saistošo noteikumu
2.1.3. punktā minētajos gadījumos - pensionāra apliecības kopija;
3.2.4. saistošo noteikumu
2.4. punktā minētajos gadījumos - maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu apliecinoša dokumenta kopija.
3.3. Apliecinājumu par atbilstību vientuļā pensionāra statusam Iecavas novada Domes nodokļu inspektors pieprasa un
rakstiski saņem no Iecavas novada Domes kancelejas.
3.4. Nodokļa maksātājiem,
kam piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statuss, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par periodu, kad ir spēkā
trūcīgās vai maznodrošinātās
personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumus.
3.5. Nodokļa maksātājiem,
kas ir 1. vai 2. grupas invalīdi vai
vientuļie pensionāri, nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus
piešķir:
3.5.1. par visu taksācijas gadu, ja iesniegums un dokumenti,
kas dod tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, iesniegti līdz taksācijas
gada 1. februārim;
3.5.2. par taksācijas gada 2.,
3. un 4. ceturksni, ja iesniegums
un dokumenti, kas dod tiesības
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, iesniegti no
2. februāra līdz 1. aprīlim;
3.5.3. par taksācijas gada
3. un 4. ceturksni, ja iesniegums
un dokumenti, kas dod tiesības
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, iesniegti no
2. aprīļa līdz 1. jūlijam;

3.5.4. par taksācijas gada
4. ceturksni, ja iesniegums un
dokumenti, kas dod tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, iesniegti no
2. jūlija līdz 1. oktobrim.
4. Tiesību zaudēšana
uz atvieglojumiem.
4.1. Nodokļa atvieglojumus
nepiešķir, ja:
4.1.1. gada laikā pirms jautājuma par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas administratīvā
komisija ir administratīvi sodījusi nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
4.1.2. nodokļa maksātājam
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas
parādi par nomāto pašvaldības
īpašumu.
4.2. Nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāja tiesības uz
šajos saistošajos noteikumos
paredzētajā kārtībā piešķirtajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem izbeidzas
ar nākamo taksācijas gadu.
5. Noslēguma jautājumi.
5.1. Iecavas novada Domes
izdoto administratīvo aktu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas jautājumos privātpersona var pārsūdzēt, vēršoties Administratīvajā
rajona tiesā.
5.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku
zaudē Iecavas novada Domes
2009. gada 14. aprīļa saistošie
noteikumi Nr. 6 «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām personām Iecavas novadā».
5.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas laikrakstā «Iecavas
Ziņas».
Priekšsēdētājs J. Pelsis

Plānojot saimniecisko darbību, jāņem
vērā ierobežojumi gāzesvadu aizsargjoslā
AS «Latvijas Gāze» modernizē
maģistrālo gāzesvadu apgādes
sistēmu, paaugstina drošību un
atgādina, ka visiem gāzapgādes
objektiem, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, ir noteikta aizsargjosla ar apgrūtinājumu.
Tā kā Iecavas novada teritori-

ju šķērso vairāki maģistrālie gāzesvadi, iecavniekiem jāņem vērā
informācija par saimnieciskās
darbības ierobežojumiem un rīcību avārijas gadījumā (informācija pieejama pašvaldības mājas
lapas www.iecava.lv sadaļā Novads/ Teritorijas plānojums). IZ
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5.

Biedrības iegūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu
I
1.lpp.

F: no A. Haukas albuma

I

ecavas sieviešu klubs «Liepas»
sabiedriskā labuma organizācijas statusu ieguva 22. jūnijā
trīs jomās: labdarība, pilsoniskas sabiedrības attīstīšana, kā arī trūcīgo
un sociāli mazaizsargāto personu
grupu sociālās labklājības celšana.
Iegūtais statuss no «Liepām» prasa
arī papildu atbildību. Par biedrības
darbību «Liepu» valdes priekšsēdētāja Agita Hauka (attēlā) ir ļoti optimistiskās domās, sakot, ka turpinās organizēt iepriekš rīkotos pasākumus,
taču tagad tam visam varēšot piesaistīt lielākus finansiālos līdzekļus.
«Noteikti turpināsim rīkot gan tradicionālo Ziemassvētku pasākumu,
gan nometnes, gan citus pasākumus,» tā A. Hauka.
Sieviešu klubs «Liepas» pastāv no
1998. gada 21. februāra, un šo gadu
laikā, šķiet, ikviens kaut kādā veidā
ir palīdzējis biedrībai darboties, tāpēc A. Hauka pateicas par atbalstu
visai Iecavai: «Mums ir ļoti daudz
labo darbu darītāju un labo domu
domātāju.» Pašreiz klubā ir 18 biedri;
tā darbībā piedalās arī ļoti daudz atbalstītāju - īpašu pateicību «Liepas»
izsaka Iecavas novada Domei un Kultūras namam, kā arī uzņēmumiem:
SIA «Iecavas Gulbis», SIA «Raivita» un
SIA «Reneprint», kas vienmēr atbalstījuši kluba darbību.
Šonedēļ - 2.,3. un 4. jūlijā - Bērzciemā klubs organizē sieviešu nometni «Atgūsti sevi!». 14. augustā
«Liepas» pārstāvēs Latviju sieviešu
organizāciju konferencē Pakrojā Lietuvā iecavnieces ieradīsies tautas
tērpos un iepazīstinās konferences
dalībniekus ar latviešu tradicionālajiem ēdieniem. «Esam apņēmības pilnas gan dzīvot, gan izdzīvot,» saka
Agita Hauka. Vasara «Liepām» esot
darbu pilna, bet kluba vadītāja ar
entuziasmu piebilst: «Jo vairāk dara,
jo vairāk dukas kaut ko darīt!» IZ

ecavas invalīdu biedrība «Rūķītis» ir dibināta 1993. gadā,
bet sabiedriskā labuma organizācijas statuss tai piešķirts šī gada
10. maijā divās jomās - labdarība un
pilsoniskas sabiedrības attīstīšana.
Biedrības mērķis ir sniegt palīdzību
Iecavas novada invalīdiem. Tā pulcē
ap 60 biedru - dažāda vecuma cilvēkus ar īpašām vajadzībām.
«Rūķītis» atrodas Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra īrētās telpās, kur, pateicoties Nīderlandes atbalsta fondam «Oranje», veikts
telpu remonts, iegādātas mēbeles,
trenažieri un citas vērtīgas lietas.
Valdes priekšsēdētāja Inta Jurgēvica (attēlā) teic, ka biedrībā valda
jauka un draudzīga atmosfēra. Regulāri notiek ekskursijas pa Latviju,
kas «Rūķīša» biedriem sniedz daudz
pozitīvu emociju. Arī šovasar, 20. jūlijā, paredzēta ekskursija uz Kolkas
ragu kopā ar gidu. Biedrība dodas arī
pieredzes apmaiņas braucienos; tādi
bijuši uz Roju, Siguldu, Amatas novadu. I. Jurgēvica atzīst, ka šajos
braucienos var gūt vērtīgu pieredzi
un salīdzināt citur valdošo attieksmi
pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: «Citās vietās ir vairāk padomāts par invalīdu pārvietošanos,
par speciāli pielāgotiem trotuāriem,

V

iena no jaunākajām Iecavas biedrībām - «Iecavas
Jauniešu padome» (IJP) 21. maijā ieguva sabiedriskā labuma
organizācijas statusu šādās jomās:
labdarība un pilsoniskas sabiedrības
attīstīšana. Līdz šim mēs varējām vērot un vērtēt biedrības darbību tās
veiksmīgi noorganizētajos pasākumos, kas notika 2009. gada 12. decembrī - labdarības pasākumā - un šī
gada aprīlī Iecavas dīdžeju konkursā
un II Latvijas īsfilmu un foto
festivālā. Ar iegūto statusu IJP varēs
veiksmīgāk realizēt finansiāli lielo
projektu sadarbībā ar novada Domi
par jauniešu centra izveidi Rīgas ielā
6 esošajā sarga namiņā. «Ja šo vērtīgo projektu izdosies realizēt, tas
būs mūsu lielākais panākums uz gadiem 10, ja ne vairāk,» pauž IJP valdes priekšsēdētāja Laine Baha.
IJP reģistrēta 2009. gada 14. jūliā. Zīmīgi, ka pašreiz oficiālo dalībnieku skaits Jauniešu padomē arī
ir 14, taču Laine Baha atklāj, ka dalībnieku būšot vairāk, jo jau tagad
tiek saņemti iesniegumi dalībai IJP,
kaut gan jauno dalībnieku oficiālā
uzņemšana būs tikai novembrī Biedrība aicina iesaistīties arī ikvienu ci-

domāju, ka tas ir atkarīgs no vietējās
Domes.»
Valde cenšas informēt savus
biedrus par izmaiņām likumos, kas
var skart viņu intereses. Pāris reizes
gadā «Rūķītis» rīko kopīgu pasēdēšanu par godu jubilejām, kad vienā reizē tiek sveikti vairāki biedri. Dāvanas
ir dažādas, piemēram, dāvanu kartes. Biedrības vadītāja atzīst, ka cilvēki ar dāvaniņām ir apmierināti, negaida neko grandiozu un priecājas,
ka viņus apsveic. Ziemassvētkos katram biedram tiek sagatavota paciņa
ar saldumiem. Agrāk, kad naudas
bija vairāk, uz atpūtas pēcpusdienu
varēja uzaicināt kādu populāru dzie-

tu interesentu - pavērot un piedalīties IJP darbībā, lai pēc tam arī oficiāli pievienotos. 24. jūlijā IJP piedalīsies «Ziedu svētkos» Iecavas parkā,
kur biedrības pārziņā būs divas radošās darbnīcas. Augustā IJP
organizēs Iecavas upes sakopšanas
talku un vasaras noslēguma pasākumu Iecavas skeitparkā ar skrituļslidotāju paraugdemonstrējumiem.
Par palīdzību jau notikušo pasākumu organizēšanā IJP īpašu paldies saka restorāniem «Serrano» un
«Tornis», kā arī SIA «Iecavas Optika»,
kas kļuvuši par biedrības lieldraugiem, nodrošinot augsta līmeņa atbalstu pasākumu realizācijā. Laikā,
kad ekonomiskā situācija neļauj uzņēmumiem aizrauties ar sponsorēšanu, ir grūti atrast lielus uzņēmumus,
kuriem būtu vēlme atbalstīt pasākumus, taču IJP cer, ka iegūtais statuss
palīdzēs izveidot veiksmīgu sadarbību arī ar citiem uzņēmumiem no
Iecavas un ne tikai, jo tas uzņēmējiem sniegs izdevīgus nodokļu atvieglojumus.
Izvērtējot organizētos pasākumus, IJP valdes loceklis Andis Kaspars atzīst, ka atsaucība iecavnieku
vidū augusi. Priecē tas, ka veiksmīgi

Potenciālo ziedotāju uzziņai
Saskaņā ar likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 10. panta pirmo daļu pirms ienākuma aplikšanas ar
nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi:
* summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām,
nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm.
Saskaņā ar likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» 20.1 pantu rezidentiem un pastāvīgajām
pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kas ziedotas Latvijas Republikā
reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

dātāju, piemēram, Andri Daniļenko
vai arī Jelgavas teātra grupu, taču
tagad tam pietrūkst līdzekļu.
Lai gan Iecavas novada Dome finansē biedrības telpu īri, valdes
priekšsēdētāja būtu priecīgāka par
papildu finansējumu, lai varētu sarīkot gadskārtu svētkus, pieredzes
braucienus un biedri būtu vairāk
iesaistīti kultūras dzīvē. Cerams, ka
iegūtais sabiedriskā labuma organizācijas statuss biedrībai «Rūķītis»
palīdzēs piesaistīt vairāk sponsoru uzņēmumus.
Biedrības telpās ir ierīkoti trenažieri tiem cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar staigāšanu, sēdēšanu un
muguru. Tāpat «Rūķīša» biedriem
pieejamas arī dušas un veļas mazgājamās mašīnas.
I. Jurgēvica izsaka sašutumu par
to, ka busiņš, kas bijis speciāli aprīkots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ir pārdots, tādējādi, dodoties
ekskursijās un citos izbraucienos, visi interesenti nevar piedalīties, jo
braukšanas apstākļi neļauj. Taču viņa saka paldies Iecavas novada Domei kā galvenajiem atbalstītājiem
par iespēju bez maksas rīkot visus
biedrības pasākumus Kultūras nama telpās un tā direktorei Birutai
Švītiņai par veiksmīgu sadarbību. IZ

īstenojušies pilnīgi visi IJP plānotie
pasākumi. IJP ir bijusi labs piemērs
arī citiem - Bauskas aktīvie jaunieši
ar IJP atbalstu realizējuši labdarības
akciju, sagādājot Ziemassvētku paciņas trūcīgajām Bauskas novada ģimenēm. Liels gandarījums, ka pēc
II jauniešu īsfilmu un foto festivāla
par tā turpmāko attīstību un virzību,
interesi izrādījusi arī A/S «Swedbank» jauniešu programma «Open».
Biedrība aicina iesaistīties ne tikai jauniešus, bet arī pieaugušos,
sūtot idejas un ieteikumus uz e-pastu: iecavasjp@inbox.lv vai zvanot pa
tālruni 26139833; 22336263, jo šādā sadarbībā var kopā realizēt vēl
vairāk ideju un pasākumu, kā arī
iegūt pieredzi radošākai darbībai. IZ

Ar sabiedriskā labuma
statusa iegūšanu biedrībām
ir pienākums katru gadu
atskaitīties par visu, kas
darīts, vai visi izvirzītie mērķi
ir īstenoti un kā ir iztērēti
iegūtie finansiālie līdzekļi.
Latvijā ir ļoti daudz šāda
veida organizāciju, taču
ne visas saņem attiecīgo
statusu, tāpēc atbildība,
kas ir iegūta, šīm
organizācijām ir ļoti liela.
Varam lepoties ar mūsu
uzņēmīgajiem,
aktīvajiem cilvēkiem,
kas iet un dara.
Novēlot neatlaidību,
degsmi un spēku,
iesaistīsimies nākamajos
šo biedrību
rīkotajos pasākumos!
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6.

Daļiņa čempionu zelta pienākas arī Iecavai
A: Beata Logina
F: B. Logina un

no I. Timermaņa albuma
Iecavas vidusskolas zāle izlaiduma laikā ir pārpildīta, bet basketbolista divmetrīgo augumu
nevar nepamanīt. Ivars Timermanis kopā ar radiņiem ieradies
sveikt savu brālēnu - 12. klases
absolventu. Ir iemesls Ivaru aicināt uz interviju, jo nesen viņš ticis pie kārtējā Latvijas Basketbola līgas (LBL) čempiona titula.
Cerība, ka uz Iecavu tiks atvizināts «Barona» izcīnītais kauss,
diemžēl nepiepildās, jo trofejas
ceļojošā versija ir pārāk smaga
(ap 50 kg), bet čempionvienībai
mūžīgā lietošanā nodotais kauss
tobrīd atrodas pie sponsoriem.
Tomēr vēl īsi pirms Jāņiem Ivars
atrod laiku nelielai sarunai «Iecavas Ziņu» redakcijā un klātienē
atrāda aizvadītajā sezonā iegūto
zelta medaļu (attēlā).
- Cik bieži izdodas atbraukt
uz dzimto Iecavu?
- Pēdējās sezonas laikā te parādos aptuveni divas reizes mēnesī. Iecavā dzīvo gandrīz visi
mani un sievas radi. Nekur tālu
neesam aizmukuši, mums ir māja Baložos, tomēr biežāk radi atbrauc pie mums. Sezonas laikā
brīvais laiks ir ierobežots, brīvo
dienu nav daudz.
- Sekmīgā snieguma dēļ
LBL komandu treneru vērtējumā Tu tiki atzīts par 2009. gada novembra vērtīgāko LBL
1. divīzijas spēlētāju un biji
viens no «Barona» komandas
vērtīgākajiem spēlētājiem arī
visā sezonā. Kā Tu pats vērtē
aizvadīto sezonu?
- Ja skatās statistiku, tad aizvadītā sezona bijusi visveiksmīgākā. Man šis čempiona tituls ir
visnozīmīgākais no četriem iegūtajiem. Iepriekšējos trīs izcīnīju
kopā ar BK «Ventspils», bet tad
mana loma komandā nebija tik
nozīmīga un arī prieks par panākumu nebija tik liels kā šosezon, kad no mums to negaidīja,
tomēr mēs to izdarījām un kļuvām par čempioniem.
- Finālsērijas izšķirošajā
spēlē pret VEF Tavs sniegums
bija diezgan vājš. Kāpēc tā?
- Jā, pretinieki neļāva man īsti izvērsties visās finālspēlēs, bija
grūti, bet pēdējā spēlē jau bija
vienalga, cik punktu es iemetu,
varēju palikt arī ar 0, galvenais
lai komanda uzvarētu.
- Ko esi secinājis, kas vēl
būtu pilnveidojams?

- Vienmēr var gribēt labāk.
Bet visvairāk jāstrādā pie aizsardzības. Un tas ir jebkuram, arī
jaunajiem spēlētājiem liela uzmanība jāpievērš aizsardzībai.
Jo tas ir viens no galvenajiem
faktoriem, uz ko skatās treneri.
Varbūt Latvijā uz to vairāk piever acis, ja esi vietējais, bet ārzemēs uz to skatās ļoti nopietni.
- Pēc izšķirošās finālspēles, pozējot fotogrāfiem, rādīji četrus pirkstus - jo Tev šis ir
jau ceturtais Latvijas čempiona tituls. Cik vērtīgi ir tādi
ieraksti profesionāla basketbolista CV?
- Ļoti vērtīgi. Ir liela atšķirība,
piemēram, ja spēlētājs met vidēji
spēlē 15 vai 20 punktus un aiziet
no komandas, kura ir 5.vietā, vai
met kaut vai 10 punktus, bet
startē no čempionvienības - tas
ir daudz vērtīgāk. Tas arī bija stimuls šosezon vinnēt, lai būtu vēl
viens tāds ieraksts un nākamsezon varētu tikt augstākā līmenī.
No citas līgas neprasīs trenerim,
kāds ir šis vai tas spēlētājs, lielāka nozīme būs ierakstam, ka
basketbolists nāk no čempionu
komandas. Tā tas bija arī ar BK
«Ventspils». Tā ir komanda, kuru
Eiropā jau zina. Bija vieglāk
startēt uz ārzemju klubiem, jo
iepriekšējo trīs gadu čempionvienības vērtīgā bagāža nāca līdzi. Arī tagad ceru, ka tuvākajā

laikā parakstīšu jaunu līgumu.
- Kopš 1999. gada esi pievērsies profesionāla basketbolista karjerai. 2007.-2009. gadā spēlēji Vācijā un Polijā. Tātad ir iespēja salīdzināt, kādas ir galvenās atšķirības,
spēlējot ārzemju un Latvijas
klubos. Vai ir vēlme atkal spēlēt āŗzemēs?
- Kamēr vecums atļauj un ir
pieprasījums, jātiecas uz ārzemēm. Domāju, ka Latvijā uzspēlēt vienmēr var paspēt, arī 35
gadu vecumā, ja tikai ir gribēšana. Aģents vēl meklē izdevīgāko
piedāvājumu, bet tuvāko nedēļu
laikā skaidrība būs. Pagaidām ir
grūti pateikt, jo ne visur sezona
jau ir beigusies. Viena no valstīm
varētu būt Vācija. Es gribētu tur
atgriezties, jo visi apstākļi bija
nodrošināti augstākajā līmenī.
Gan valsts kā tāda, gan komanda, gan sadzīves apstākļi man
patika. Nebija jāuztraucas ne par
ko citu, jādomā tikai par savu
darbu. Latvijā pluss ir tāds, ka
esmu mājās, pie ģimenes, te visi
ir manējie, visu zinu. Bet arī
Ventspilī un Baronā visa sadzīve
bija kārtībā, nebija par ko sūdzēties. Galvenā atšķirība ir atalgojumā, un dzīves līmenis valstīs
atšķiras.
- Pērn, spēlējot Polijas komandā «Sportino», lai popularizētu savu vienību, arī Tev nā-

cās pastrādāt McDonaldā. Kā
ir pašlaik? Dzīve galvenokārt
sastāv tikai no basketbola vai
atliek laika arī citām nodarbēm?
- Jā, Polijā komandas sponsors bija McDonalds, un vienu
dienu spēlētāji tur pavadīja, tirgojot hamburgerus. Nepieredzēti
bija arī tas, ka komandai bija jāiet uz vietējo cietumu stāstīt par
savām gaitām. Tiekoties ar
ieslodzītajiem, viens pienāca klāt
un teica, ka viņa sieva esot no Rīgas. Apskatījām telpas, arī vieninieku kameras, un sajūtas bija
dīvainas, pēc tam bija par ko padomāt.
Vaļaspriekiem vairāk laika atliek vasarā. Šogad pēc ilgāka laika atkal bija iespēja sezonas
laikā biežāk aiziet uz teātri Rīgā.
To man patīk darīt, bet, kad spēlēju ārzemēs, nesanāca, jo braucu prom, kad teātra sezona sākās, un atgriezos, kad tā jau beidzās. Mums topā ir Dailes teātris,
pa kādai izrādei redzēts arī Nacionālajā teātrī. Ar sievu labprāt
ejam arī uz kino. Brīvo laiku cenšos pavadīt ar ģimeni. Aizbraucam pastaigāt gar jūru, sunene
izpeldās. Pagaidām Nuffii vienīgā
ir atklājusi peldēšanas sezonu.
- Vai ar basketbolu vien
iespējams pietiekami nopelnīt?
- Pašlaik atalgojums ne tikai
Latvijā, bet arī citviet Eiropā ir
krietni samazinājies. Par procentiem 30-40, salīdzinot ar iepriekšējām sezonām. Kaut kas tāpat ir
jāsāk domāt, jo sportista mūžs
nav pārāk garš. Grūti pateikt, kā
viss iegrozīsies. Tāpēc pamazām
jāsāk domāt par kaut ko savu,
kādu privāto biznesu. Tas gan
vairāk ir atstāts sievas ziņā. Ir
dažas idejas, ko apsvērt.
Profesionāla basketbolista
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karjeru sāku 1999. gadā. Man
bija 17 gadu, kad aizgāju uz Gulbenes Bukiem. Bija grūti apvienot studijas ar sportu, izbraukāt
no Rīgas uz Gulbeni. Ta ka man
ir vidējā izglītība un pusotrs gads
Universitātē, ekonomistos.
- Cik liela ir varbūtība, ka
nākamsezon paliksi Latvijā?
- Minimāla. Tas ir pēdējais atkāpšanās ceļš, ja ārzemēs nekas
nesanāks.
- Tu esi starp tiem 23 kandidātiem, kuri valstvienības galvenā trenera Ainara Bagatska
vadībā, gatavojoties Eiropas
čempionāta kvalifikācijas
turnīram, aizvadīs astoņas
pārbaudes spēles. 28. jūnijā
sākas treniņnometne. Kādas
izredzes iekļūt sastāvā?
- Grūti pateikt, neesmu pētījis, kas vēl tur ir. Tad jau redzēs
pēc pirmajiem treniņiem, tad būs
lielāka skaidrība, jo jau 3. un 4.
jūlijā Ventspilī paredzētas pirmās pārbaudes spēles. Mēnesi
esmu atpūties, un sāk parādīties
izsalkums pēc basketbola. Kopš
LBL sezonas noslēguma maija
beigās mazliet esmu paskrējis,
bet bumbai neesmu pieskāries.
Tā ka darīšu visu, ko varēšu, lai

sastāvā tiktu. Arī šis ieraksts
manā CV nenāks par ļaunu, izvēloties darbavietu nākamajai sezonai.
- Pirms pāris gadiem atļāvies publiski kritizēt valstsvienībā notiekošo un atteicies no
dalības izlasē.
- Tā tur bija, ko man slēpt. Ja
attieksme bija atšķirīga pret
mani, lai gan nekur ārā negāju
un trenējos, un pret tiem, kas
pelna trīs reizes vairāk, un tiem
ļāva darīt, ko viņi grib, tad palika
jocīgi. Ja kāds iet, cīnās, trenējas
pēc labākās sirdsapziņas, bet
citiem ir vienalga un Latvijas
izlase ir tikai foršs tusiņš vasarā,
tad man tas neliekas pareizi.
Varbūt tagad jaunie, kas tiek
aicināti uz izlasi, sapratīs, ka
izlase nav nekāds tusiņš ar draugiem, kurus sen neesi redzējis.
Tā tomēr ir liela atbildība un privilēģija - aizstāvēt Latvijas godu.
Izlase ir arī iespēja pierādīt sevi.
- Ko Tu novēlētu jaunajiem
basketbolistiem?
- Lai strādā, cīnās, iet uz savu
mērķi. Jātrenējas ir daudz, bet,
izvēloties basketbolista karjeru,
tā ir iespēja apvienot patīkamo ar
lietderīgo. Tas ir to vērts, jo nav
jau pārāk daudz cilvēku, kuri var
darīt tādu darbu, kas patīk, un
arī apceļot pasauli. IZ

Politiski represēto klubs
aicina ekskursijā
A: Ēriks Grants

Iecavas politiski represēto kluba
valdes priekšsēdētājs
Kā katru gadu, arī šogad
Iecavas politiski represēto
kluba valde organizē vienas
dienas ekskursiju.
Šoreiz pabūsim tepat Zemgales pusē. Ciemosimies «Pikšās»
K. Ulmaņa mājās-muzejā. Pabūsim Ziemassvētku kauju vietās
Tīreļu purvā, Ložmetējkalnā un
citur. Pieteikšanās rindas kārtībā līdz 15. jūlijam pie Skaidrītes
Jostmanes (telefons 63941559)

vai Kultūras namā. Dalības maksa politiski represētajiem un kluba biedriem - Ls 4, pārējiem Ls 6. Izbraukšana 17. jūlijā pulksten 7.30, pulcējoties pie Domes
laukuma. Iesaku pieteikties savlaicīgi, jo autobuss nav bezizmēra un dalībnieku reģistrācija var
tikt pārtraukta ātrāk.
Informēju arī, ka politiski represēto salidojums notiks Ikšķilē
31. jūlijā pulksten 14.00. Pulcēšanās izbraukšanai pie Domes
pulksten 12.30. Būs lielais autobuss. Iepriekšēja pieteikšanās
nav vajadzīga. IZ

Aizsaulē aizgājuši
Genovefa Timma (15.12.1923. - 17.06.2010.)
Irma Kreņģele (15.10.1922. - 19.06.2010.)
Aigars Utināns (06.10.1960. - 22.06.2010.)
Aleksandrs Boroviks (24.09.1951. - 23.06.2010.)
Ivars Reimarts (02.04.1961. - 24.06.2010.)
Zenta Kalderauska (29.06.1938. - 28.06.2010.)

Ivars kopā ar sievu Lauru, dēlu Ralfu un labradora sunenīti
Nuffii pagājušā gada Līgo svētkos Iecavā. Šogad Timermaņi
līgoja Daugavpils pusē pie draugiem - Skirmantu ģimenes.

IZ

Sporta ziņas

Starptautiskajās vieglatlētu sacensībās, kas pirms pāris
nedēļām notika Polijas galvaspilsētā Varšavā, sacentās
septiņu valstu komandas.
Latvijas delegācijas sastāvā turp devās arī divas iecavnieces kopā
ar treneri Elmāru Gāgu. Ildzei Jurkovskai tikai mazliet pietrūka
līdz goda pjedestālam - viņa nedaudz atpalika no spēkos līdzīgām
sava vecuma sāncensēm un ieguva 4. vietu 600 m skrējienā.
Savukārt Annija Liepiņa augstlēkšanā ierindojās 7. vietā. Treneris
atzīst, ka meitenēm pa spēkam būtu bijuši arī labāki rezultāti,
taču jāņem vērā, ka viņas pirmo reizi piedalījušās tik nopietnās
starptautiskās sacensībās. Kopvērtējumā sāncenšus no Ungārijas,
Slovākijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas pārliecinoši
pieveica mājinieki poļi.
Lai gan 10 stundu brauciens uz sacensību norises vietu
sportistiem bija diezgan nogurdinošs, toties to kompensēja iespēja
apmeklēt Latvijas vēstniecību un doties ekskursijā pa Varšavas
vecpilsētu.
Vairāk nekā divi desmiti iecavnieku piedalīsies Latvijas
Sporta veterānu savienības 47. sporta spēlēs, kas 3. un
4. jūlijā risināsies Bauskas novada sporta bāzēs.
Basketbola spēles notiks Griķu pamatskolā; Iecavas komandai
pirmā spēle paredzēta sestdien pulksten 10. Bauskas stadionā
vieglatlēti sacentīsies ne tikai LSVS 47. sporta spēļu ietvaros, bet
arī Baltijas valstu atklātajā čempionātā. Līdzjutēju atbalsts
noderēs arī citu sporta veidu (minifutbola, handbola) pārstāvjiem.
Sacensību kalendāru skatiet mājas lapā www.iecava.lv. IZ

Pateicības
Pateicamies dakterei
T. Gorohovai par ārstēšanu
un iejūtību un visam
Iecavas veselības un
sociālās aprūpes centra
kolektīvam, kas rūpējās
par Irmas Kreņģeles
kopšanu viņas mūža
pēdējās dienās.
Tuvinieki

Izsaku lielu pateicību Iecavas
slimnīcas māsiņām un
aprūpētājām, kā arī ģimenes
ārstei Ilzei Vaičekonei
par manas mātes Genovefas
Timmas ārstēšanu, Elzai
Skrodelei, Itai Skvireckai, Sila
kapu pārzinēm, kaimiņiem,
bijušajām darba kolēģēm no
Iecavas pienotavas un visiem
pārējiem, kas bija ar mani
kopā, izvadot māti pēdējā
gaitā.
Rasma Kravale
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
3 istabu dzīvokli Iecavas
centrā. Tel. 29795331.
kapakmeņus un kapu
apmales. Tel. 28483886.
2 istabu dzīvokli Iecavā
(kopējā platība 51 m²).
Tel. 26802152.
Bezmaksas piegāde skaidu briketes, kūdras
briketes (Igaunija) - 85 Ls/t.
Tel. 26112140.
Lēti pārdod zemi (1600 m²)
mājas celtniecībai Audrupos
(5 km no Iecavas centra).
Tel. 27013220.
zāģmateriālus, brusas, dēļus,
latas, ēvelētus un spundētus
dēļus, nomaļu malku.
Tel. 26138299.

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

8.

Kultūras namā
Senās mūzikas festivāla
ietvaros
10. jūlijā pl. 16.00
labdarības koncertā
muzicēs
LATVIJAS RADIO KORIS
diriģenta
Sigvarda Kļavas vadībā.

Kultūras namā

Ieeja - par ziedojumiem
interaktīvo ierīču iegādei
Iecavas internātpamatskolas
bērnu rotaļu laukumam.

Estrādē
Latvijas-Lietuvas
pārrobežu projekta
«Zemgales tracīcijas» ietvaros

24. jūlijā
Iecavas parkā notiks

ZIEDU SVĒTKI.

- Smilts, melnzeme, šķembas
- Kūtsmēsli, vistu mēsli

Vēlas īrēt : : :
2 istabu dzīvokli Iecavā.
Tel. 29360004.

- Pašizgāzējs ar iekrāvēju (12 m³)
Tālr. 29484578

2 istabu dzīvokli Iecavas
novadā (uz ilgāku laiku, par
saprātīgu samaksu).
Tel. 28297042 (pēc plkst. 17).

Pērk, demontē, griež, izved
krāsainā un melnā
metāla konstrukcijas
(angāri, l/s un kravas
tehnika u. c.);
attīra
teritoriju.
Tālr.
26200989.

Piedāvā darbu : : :
Aicina darbā frizieri, manikīra
un pedikīra meistaru (-i).
Tālr. 63963471.

TRAKTORTEHNIKAS TEHNISKĀ APSKATE
IECAVAS NOVADĀ NOTIKS:
19. jūlijā un 6. augustā
plkst. 10:00 - Rosme, Zorģi ; plkst. 10:30 - Iecavnieks
plkst. 11:00 - Rakmente; plkst. 11:30 - Jumis.
Pirms apskates traktortehnikas īpašnieks (vadītājs) uzrāda
traktortehnikas reģistrācijas apliecību, OCTA polisi,
traktortehnikas vadītāja apliecību un veic samaksu: par
pašgājēju - Ls 10,60, par piekabi - Ls 7,60, par speciālās
traktortehnikas apskati - Ls 16,60; komisijas nauda - Ls 0,40.
Tehniku var uzrādīt apskatei arī «Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūrā» Bauskā.
Sīkāka informācija pa tālruni 63925013; 29284575.
Sludinājumus «Iecavas Ziņu» rubrikās Piedāvā darbu un
Vēlas strādāt publicējam BEZ MAKSAS!

Dažādi : : :
Visu veidu veļasmašīnu un
trauku mazgājamo mašīnu
remonts.
Tālr. 26544450; 29105506.

Romas katoļu
KAPU SVĒTKI
Iecavas apkārtnē
3.jūlijā pl.14 (ar svēto misi)
Sila kapos;
10.jūlijā pl.14
Baložu kapos;
17.jūlijā pl.14 (ar svēto misi)
Jaundedžu kapos.

Iecavas evaņģēliski
luteriskās draudzes
KAPU SVĒTKI
3. jūlijā
plkst. 11 Pleču kapsēta
plkst. 12 Raņķu kapsēta
plkst. 13 Jaundedžu
kapsēta
10. jūlijā
plkst. 11 Kraukļu kapsēta
plkst. 12 Stīveru kapsēta
plkst. 13 Jaunkalniņu
kapsēta
17. jūlijā
plkst. 11 Rumbu kapsēta
plkst. 12 Smedes kapsēta
plkst. 13 Sila kapsēta
24. jūlijā
plkst. 11 Upuru kapsēta
plkst. 12 Baložu kapsēta

Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs, galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS
pieņems apmeklētājus
Iecavas novada Domes
2. stāvā, izpilddirektora
kabinetā, 12. jūlijā
no plkst. 10 līdz 12.
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