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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Deju skatē punkti saskaitīti
Vērtēšanas
komisija Agris
Daņiļēvičs,
Alda Skrastiņa,
Baiba Šteina,
Olga Freiberga
un Ilze Mažāne –
īpaši uzslavēja
iecavnieku
priekšzīmīgo
un sakopto
izskatu. «Atzīšos,
ka pirmo reizi
esmu skatē, kur
visi kolektīvi
kopumā izskatās
tik sakopti un
labi saģērbti,»
paziņojot skates
rezultātus, sacīja
Baiba Šteina.
A: F: Anta Kļaveniece

Savu gatavību Skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem valsts
komisijai 6. martā
atrādīja desmit
kolektīvi no četrām
mūsu novada skolām.
Dejotāju sniegumu skatē
vērtēja vairāki valstī pazīstami
horeogrāfi: Baiba Šteina, Tautas

deju ansambļa (TDA) «Zelta sietiņš» vadītāja, Olga Freiberga,
TDA «Dzintariņš» vadītāja, Agris
Daņiļēvičs, deju grupas un deju
skolas «Dzirnas» mākslinieciskais vadītājs un dibinātājs, Ilze
Mažāne un Alda Skrastiņa.
Pirms skates gaisā virmoja
satraukums par gaidāmo uzstāšanos. «Esam cītīgi apguvuši dejas, bet sirds tomēr dauzās, jo
mūs vērtēs TĀDA komisija,» sacīja Liene Hofeina, Iecavas vi-

Atbrīvo no maksas
par paraksta apliecinājumu
A: Beata Logina

Dome 9. marta sēdē nolēma
piemērot valsts nodevas atvieglojumus 100% apmērā Iecavas
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem par paraksta īstuma apliecināšanu bāriņtiesā grozījumu
ierosināšanai LR Satversmes
112. pantā. Līz 4. maijam tiek organizēta parakstu vākšana, lai

112. pantu izteiktu šādā redakcijā: «Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez
maksas iegūt pamatizglītību un
vidējo izglītību valsts valodā. Pamatizglītība ir obligāta.» Tādējādi
iecavniekiem, kuri vēlēsies parakstīties par grozījuma ierosināšanu, nebūs jāmaksā Bāriņtiesas likumā noteiktā valsts nodeva - divi lati. IZ

dusskolas 4. klases deju kopas
dalībniece. Atbalstīt dejotājus
pirms nozīmīgās uzstāšanās bija
ieradušies arī daudzi vecāki, vecvecāki, brāļi un māsas. Trešklasnieces Elzas mamma Monta
Strazdiņa atzina: «Man pašai ir
sajūtas kā pirms eksāmena.
Šķiet, ka esmu uztraukusies vairāk, nekā paši dejotāji, jo viņiem
šis ir tikai kā kārtējais koncerts.»
2.lpp.

12.03.2010.

AKTUĀLI
Šajā numurā:

Saistošie
4.
noteikumi
5.
par pabalstu
piešķiršanu
sociālajai
palīdzībai un
sociālajiem
pakalpojumiem
Nodokļu
6.
maksāšanas
paziņojumi
jau tiek sūtīti
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2010. gada martā Ls 34,37
pie dabasgāzes diferencētā
tirdzniecības gala tarifa bez
PVN 166.10 (Ls/tūkst.nm).

Vairāk iespēju viena klikšķa attālumā
A: Anda Rācenāja

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas
vadītāja
Lai veicinātu iedzīvotāju integrāciju informācijas sabiedrībā, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM)
sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) no 2. līdz
5. martam rīkoja «e-prasmju nedēļu», kuras laikā visā Latvijā
notika informatīvi semināri, dis-

kusijas un pasākumi pašvaldībās, izglītības iestādēs, bibliotēkās.
Ikvienam interesentam bija
iespēja uzzināt, kur un kā pielietot jau esošās e-prasmes, kā arī
uzzināt par valsts sniegto e-pakalpojumu saņemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu.
Vienlaicīgi šāda nedēļa (eskills week) noritēja arī visās
Eiropas Savienības dalībvalstīs.
3.lpp.

2010. gada 12. martā

2.

Deju skatē punkti saskaitīti
1.lpp.

«Tas noteikti ir «Dārtiņas» deju kolektīva vadītājas Aijas Krolles nopelns - viņa prot dejotājus
pareizi noskaņot. Bērni dejo ar
prieku, un tas ir ļoti svarīgi,» atzina M. Strazdiņa.
Katrs kolektīvs uz kultūras
nama skatuves izpildīja divas dejas: vienu izlozētu, bet otru pēc
pašu izvēles. Iecavā skates komisija vērtēja 20 dejas, bet, tā kā
dienas otrā daļa bija jāaizvada
skatē Īslīcē, kopumā šajā dienā
tai nācās skatīt 102 dejas 51 kolektīva sniegumā. «Iecavas novada skate komisijai ir piektā no
pavisam 40,» pastāstīja Agris Daņiļēvičs. «Šeit es novēroju vienu
kopīgu iezīmi: kolektīvi ir ļoti labi
noformēti. Vērtējuma ailītē «tautastērpi» gandrīz visiem ierakstīts augstākais vērtējums - 10
punkti. Kolektīvi izskatījās ļoti līdzeni - vadītāji bija labi piestrādājuši, lai dažāda garuma dejotājus pareizi saliktu pa pāriem un
augumu atšķirība nebūtu jūtama. Par Iecavas dejotāju konkurētspēju gan vēl pārāk agri
spriest, taču gribas ticēt, ka ar
daudziem mēs tiksimies svētkos.»
«Skate ir lielisks atskaites
punkts, kurā redzams gada laikā
padarītais,» sacīja deju kopu vadītāja Aija Krolle. Viņa izsacīja
gandarījumu par skates norisi

IZ

Apgūtos deju soļus komisijai
demonstrē paši jaunākie
skates dalībnieki –
Iecavas vidusskolas
1.-2. klašu deju kolektīvs.
Vairāk attēlu skatiet mājas
lapā www.iecava.lv.

- 2. pakāpes diploms ar 36,33 punktiem vidusskolas 1.-2. klašu
B grupas deju kolektīvam, vadītāja Solveiga Lineja
- 2. pakāpes diploms ar 37,50 punktiem vidusskolas 1.-2. klašu
A grupas deju kolektīvam, vadītāja Solveiga Lineja
- 1. pakāpes diploms ar 41,50 punktiem internātpamatskolas
3.-4. klašu B grupas deju kolektīvam, vadītāja Inese Jirgena
- 2. pakāpes diploms ar 37,50 punktiem vidusskolas 3.-4. klašu
B grupas deju kolektīvam, vadītāja Solveiga Lineja
- 2. pakāpes diploms ar 38,67 punktiem vidusskolas 3.-4. klašu
B grupas deju kolektīvam, vadītāja Aija Krolle
- 2. pakāpes diploms ar 38,17 punktiem vidusskolas 5.-6. klašu
B grupas deju kolektīvam, vadītāja Solveiga Lineja
- 2. pakāpes diploms ar 39,83 punktiem vidusskolas 5.-6. klašu
A grupas deju kolektīvam, vadītāja Solveiga Lineja
- 2. pakāpes diploms ar 36,33 punktiem Dzimtmisas
pamatskolas 1.-4. klašu C grupas deju kolektīvam, vadītāja Inese
Krīgena
- 1. pakāpes diploms ar 41,0 punktiem Dartijas sākumskolas
1.-4. klašu C grupas deju kolektīvam, vadītāja Aija Krolle
- 1. pakāpes diploms ar 40,17 punktiem vidusskolas 11.12. klašu deju kolektīvam, vadītāja Solveiga Lineja

Iecavas kultūras namā: «Cik labi, ka nekur nav jābrauc! Desmit
kolektīvos kopā ir ap 200 bērnu,
visus nogādāt uz mēģinājumiem
un uz skati Īslīcē būtu pārāk
dārgi un sarežģīti.»
Rezultāti par kolektīviem,
kuri iekļūs Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku dalībnieku pulkā, būs zināmi aprīļa
beigās. Tagad, saskaitot iegūtos
punktus, komisija skolēnu kolektīviem piešķīra tikai kvalifikācijas pakāpes, taču, cerams, piepildīsies skates noslēgumā komisijas vadītājas Baibas Šteinas
teiktie vēlējuma vārdi - lai Iecavas novada dejotāji vasarā kā košas pienenes sazied stadionā!
Šķiet, vissāpīgāk skates rezultātus bija uzzināt vidusskolas
5.-6. klašu A grupas kolektīvam,
jo viņus no pirmās pakāpes diploma šķīra vien 0,17 punkti.
5. klases audzinātāja Antra Pāruma ar smaidu atzina, ka ne tikai olimpiskajās spēlēs vietu uz
goda pjedestāla izšķir sekunžu
simtdaļas. IZ

ņa, Dārta Ozoliņa), «Varavīksne»
(Monta Dubkeviča, Liene Beikmane) un «Piešķil» (Eduards
Cers, Anda Vaičekone), kā arī
skolotājas Antra Pāruma un Solvita Lauzēja piedalījās Junior
Achievement Latvia rīkotajā
Starptautiskajā skolēnu mācību
firmu tirdziņā Jelgavā un Ozolniekos. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 skolēnu mācību firmas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Norvēģijas un Nīderlandes, kas tirgoja savas preces un prezentēja savas firmas.
Divu dienu garumā skolēniem bija iespēja iepazīt citu skolēnu veikumu, mācīties no citām komandām gan prezentēšanas prasmi,
gan spēju pārdot preces un pakalpojumus, kā arī 6. martā izbaudīt sporta aktivitātes Ozolnieku vidusskolā un Ozo ledus
hallē. Skolotāji tikās ar Jelgavas
pilsētas Domes vadību, devās
ekskursijā uz Ozolnieku novada
uzņēmumu «Evopipes» un Jelga-

nis Upelnieks uzstājās kā stenda šāvējs, demonstrējot visu aprīkojumu. Anna Pakalna stāstīja
par savu distanču slēpotājas
pieredzi, bet Jānis Miezeris popularizēja dažādus sporta veidus, ar kuriem viņš nodarbojies,
beigās izvēloties maratonu.
Trešdien bērni varēja izjust kustību prieku «Dartijas» sporta nama lielajā zālē. Ceturtdien grupas veltīja dienu veselībai ar devīzi «Garā stiprs - miesā ve-sels».
Piektdien noslēguma pasākumā
katra grupa prezentēja vienu
sporta veidu. Vēl grupās notika
konkurss «Mazais olimpiādes
līdzjutējs» ar 10 jautājumiem
par olimpiādes norisi. Par entuziasmu īpaša pateicība mūsu
sporta skolotājai Aijai Sietiņai.
Sākumskolā pašlaik ir apskatāma ļoti skaista izstāde
«Mana bērna draudziņi - jautrie
burtiņi». Šos burtus ar mīlestību
šuvušas māmiņas saviem bērniņiem. IZ

Rezultāti

Skolu ziņas

21. februārī Siguldā notika
vokālo ansambļu konkurss. Tajā
labu sniegumu parādīja un noslēguma koncertā jūnijā piedalīsies Iecavas mūzikas skolas absolventu vokālais ansamblis.
24. februārī Iecavas mūzikas
skolas audzēknes Annija Užule
un Raivita Lauciņa-Veinere piedalījās Jelgavas reģiona mūzikas
skolu audzēkņu mūzikas teorijas
konkursā. Apsveicam Anniju ar
iegūto trešo vietu, bet Raivitu ar
Atzinības rakstu!
3. martā Jelgavas mūzikas vidusskolā noritēja valsts konkursa «Jaunais pianists» reģionālā
kārta. Apsveicam 5. klases
audzēkni Sabīni Bogdanovu, kura saņēma Atzinības rakstu, un
8. klases audzēkni Raivitu Lauciņu-Veineri par iegūto pirmo
vietu! Raivita piedalīsies šī konkursa finālā Rīgā 24. martā.
5.un 6. martā Iecavas vidusskolas trīs skolēnu mācību firmas - «Ciku-cakas» (Agnese Zari-

vas pilsētas modes namu «Tēma», kur iepazina uzņēmumu
darbību un biznesa ideju realizēšanu.
Jāuzteic «Ciku-cakas», kas
ieguva nomināciju «Inovatīvs
produkts». Firmas vadītājas Agneses Zariņas atvērtība pret
klientiem un labās prezentēšanas prasmes nesa veiksmīgu rezultātu. Savukārt «Varavīksne»
ieguva modes nama «Tēma» simpātiju balvu. «Piešķil» ieguva Atzinības rakstu par dalību festivālā un lielu pieredzi, tirgojoties un
prezentējot savu uzņēmumu, jo
no Iecavas komandas viņiem bija
visveiksmīgākā reklāma.
Nedēļa no 1. līdz 5. martam
sākumskolā «Dartija» bija veltīta olimpiskajai sporta tēmai.
Pirmdien devāmies iepazīšanās
ekskursijā uz «Dartijas» sporta
namu. Otrdien tikāmies ar kamaniņu braucēju Juri Vovčoku,
kurš piedalījies olimpiskajās
spēlēs 1994. un 1998. gadā. Dai-

2010. gada 12. martā

3.

Plānotie satiksmes
Paskaidrojuma raksts
ierobežojumi un aizliegumi par 2010. gada budžetu
Par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem un aizliegumiem
Centra reģiona Bauskas rajona nodaļas Iecavas iecirknī
informē Bauskas rajona nodaļas vadītāja Sīri Vildere.

Vairāk iespēju
viena klikšķa attālumā
1.lpp.

Izmantojot interneta portālu
www.apollo.lv ar Lattelecom nodrošinājumu, interesenti varēja
neklātienē piedalīties preses
konferencē, apaļā galda diskusijā, kā arī sekot līdzi dažādām
prezentācijām visas nedēļas garumā. Projekta organizēšanā bija iesaistījušies vairāk nekā 100
sadarbības partneri: valsts pārvaldes organizācijas, pašvaldības, nevalstisko organizāciju,
privātā sektora un IKT nozaru
pārstāvji.
Iecavas novada bibliotēkās tika veidotas informatīvas izstādes par e-nedēļas aktivitātēm, izvietota aktuālākā informācija,
izdales materiāli, uzziņu literatūra. Bibliotekāres sniedza konsultācijas un darbojās individuāli, apmācot iedzīvotājus ar
dažādām datorprasmēm.
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā 4. martā tika organizēts seminārs «Nebaidies - iesaisties»,
kur apmācību grupā sabiedriskā
interneta pieejas punkta vadītāja Jolanta Ignate atnākušos
iepazīstināja ar i-bankas izman-

tošanas iespējām, maksājumu
veikšanu internetā, kā arī sniedza atbildes uz citiem apmeklētāju uzdotajiem jautājumiem.
5. martā Rosmes bibliotēkā ar
senioru grupu strādāja bibliotēkas vadītāja Valentīna Tiščenko.
Ar Zorģu bibliotēkas aktivitātēm
plašāk iespējams iepazīties bibliotēkas interneta mājas lapā
www.zorgi.lv, informē bibliotēkas vadītāja Aina Ezergaile. Atbildēt uz daudz jautājumiem un
praktiski darboties nācās arī Ziemeļu bibliotēkas vadītājai Dzintrai Maračkovskai un Regīnai Fiļimonovai Zālītes bibliotēkā.
Ikvienam lasītājam un apmeklētājam šajā nedēļā tika piedāvāta iespēja izmantot IT
barometru, tā nosakot personīgo
IT zināšanu līmeni, un reģistrēties Get-online dienas dalībnieku reģistrā.
Paldies visiem, kas atsaucās,
piedalījās un ieguva jaunas zināšanas un prasmes šai sekmīgi
aizvadītajā e-nedēļā! Aicinām arī
turpmāk pilnveidot savu dzīvi,
izmantojot bibliotēkās piedāvātās iespējas, un - tikai viena
klikšķa attālumā! IZ

Sākums par Iecavas novada
pamatbudžetu - 5. marta «Iecavas Ziņās».
Speciālais budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi (privatizācijas fonda ieņēmumi, dabas resursu nodokļa,
valsts autoceļu fonda līdzekļi),
ziedojumi un dāvinājumi un citi
pašu ieņēmumi, kā arī izdevumi,
kurus paredzēts segt no šiem
ieņēmumiem.
Iecavas novada pašvaldības
2010. gada speciālā budžeta
ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir Iecavas novada Domes saistošo noteikumu
«Par Iecavas novada budžetu
2010. gadam» 4. un 5. pielikumā, kā arī īpašiem mērķiem iezīmēto līdzekļu izlietojuma plānā.
Autoceļa fonda līdzekļi
69 976 lati veido lielāko īpatsvaru - 77,1% no speciālā budžeta
ieņēmumiem. Tā kā salīdzinājumā ar 2009. gadu autoceļa fonda
līdzekļi ir samazināti par 55 383
latiem, 2010. gadā visu saņemto
finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības
autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai:
1) ceļu segumu uzturēšanai
49 476 latus;
2) ceļu uzturēšanai ziemas
periodā 20 000 latus;
3) ceļa zīmju uzstādīšanai un
remontam 500 latus.
Privatizācijas fondā uzkrātos līdzekļus 834 latus 2010. gadā paredzēts izlietot pašvaldības
īpašumu dokumentācijas sagatavošanai un īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā.
14,4% no visiem speciālā budžeta līdzekļiem veido izdevumi
neparedzētiem gadījumiem. Šos

līdzekļus - 13 024 latus - budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši speciālā
budžeta izlietošanas mērķiem.
Budžeta veidošanas procesā
tika rūpīgi analizēta situācija
katrā nozarē un iestādē, lai spētu sabalansēt ieņēmumus ar izdevumiem un rast optimālo variantu finanšu izlietojumā.
Neskatoties uz to, ka pēdējos
gados novada budžeta ieņēmumi
nav stabili, pašvaldība spēj nodrošināt savu funkciju izpildi,
pašvaldības institūciju darbu un
pašvaldības infrastruktūras attīstību.
Budžetā nepieciešami daudz
lielāki finanšu resursi, lai varētu
ne tikai nodrošināt pašvaldības
autonomo funkciju izpildi, bet
arī ieguldīt līdzekļus novada infrastruktūras objektu sakārtošanai un attīstībai. Īpaši tas attiecas uz pašvaldības ielām un
ceļiem, kuru stāvoklis pasliktinās gan ikdienas uzturēšanai un
rekonstrukcijai nepieciešamo
ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ,
gan arī nemitīgi pieaugošās noslodzes dēļ.
2010. gadā jāveic visi priekšdarbi, lai 2011. gadā tiktu īstenoti visi šajā gadā uzsāktie projekti un tiktu piesaistīts ārējais
finansējums pašvaldības infrastruktūras attīstībai. Izšķirošā
loma investīciju projektu realizācijā šajā un turpmākajos budžeta gados būs budžeta kopējam
apjomam, kā arī valsts kredītpolitikai.
Iecavas novada Domes
priekšsēdētājs J. Pelsis
Saistošie noteikumi par
pašvaldības budžetu pilnā
redakcijā būs pieejami mājas
lapā www.iecava.lv. IZ

Melnās ziņas
- 27. februārī plkst. 21:44 veikalā «Maxima» kāds 1970. gadā
dzimis vīrietis nozaga četras pudeles alkoholisko dzērienu par
kopējo summu Ls 18,73. Uzsākts kriminālprocess.
- Laika posmā no 27. februāra plkst. 12:40 līdz 3. marta
plkst. 14:30 no kapiem Dzimtmisā nozagts bronzas kapu zvans 30 kilgramu smags, ar uzrakstu
«JC SCHWENN IN RIGA 1890».
Uzsākts kriminālprocess.
- 3. martā ap plkst. 17:10
Rosmē, vadot automašīnu Mitsubishi Pajero, 1977. gadā dzimu-

šais vadītājs uz slidenas brauktuves neizvēlējās pareizu braukšanas ātrumu, bremzējot ieslīdēja pretējā braukšanas joslā un
izraisīja sadursmi ar automašīnu Audi 100.
- 4. martā ap plkst. 19:20 Rīgas ielā aizturēts kāds 1971. gadā dzimušais, kurš sabiedriskā
vietā atradās tādā alkohola reibumā, kas aizskāra apkārtējo
cieņu.
Ieva Sietniece
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze

2010. gada 12. martā

4.

Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2

«PAR PABALSTU PIEŠĶIRŠANU SOCIĀLAJAI PALĪDZĪBAI UN
SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
2010. gada 19. janvāra
lēmumu (prot. Nr. 1, 8. 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 otro
daļu,
35. panta pirmo, trešo, ceturto daļu
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
1.1.1. klients - Iecavas novadā
pamata dzīvesvietu deklarējusi persona/ģimene, kas pieprasa un saņem sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu Iecavas novada Domes
Sociālajā dienestā;
1.1.2. ģimene - laulātie vai personas, kuras saista asinsradniecība,
kopēja sadzīve, savstarpējā palīdzība
un morāla atbildība, viena adrese,
viena saimniecība;
1.1.3. mājsaimniecība - persona/ģimene, kurai ir kopēji izdevumi
par uzturu un kura mitinās vienā
mājoklī;
1.1.4. trūcīga persona/ģimene
(mājsaimniecība) - persona/ģimene
(mājsaimniecība), kurai ienākumi
mēnesī uz vienu ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
50% no valstī noteiktās minimālās
algas;
1.1.5. maznodrošināta persona/ģimene (mājsaimniecība) persona/ģimene (mājsaimniecība), ja tās
ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz
valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
1.1.6. ienākumus un materiālo
stāvokli apliecinoši dokumenti - dokumenti, kas apliecina klienta ienākumus, īpašumus un uzkrājumus,
likumīgo apgādnieku esamību, noslēgtos uztura un dāvinājuma līgumus, izsniegtos aizdevumus un parādsaistības;
1.1.7. izdevumus apliecinoši dokumenti - kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts sociālās palīdzības prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs, un kuri izsniegti ne
agrāk kā pirms sešiem mēnešiem;
1.1.8. vientuļš pensionārs vai invalīds - persona, kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku;
1.1.9. pamatvajadzības - ēdiens,
apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe,
obligātā izglītība;
1.1.10. krīzes situācija - gadījums, kad personai/ģimenei radušās
papildu grūtības (bērna apgādnieka
nāve, ģimenes apgādnieks palicis bez
darba un sociālā pabalsta, izlikšana
no dzīvokļa, pamatvajadzību nodrošināšana u. c.);

1.1.11. kredītsaistības - šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi studiju un studējošo kredīti, kredīts par
mājokļa pielāgošanu invalīdiem, parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem,
parāds par pacienta iemaksu, saņemot no valsts budžeta apmaksātos
veselības pakalpojumus, kredīts, kas
ņemts vienīgā mājokļa iegādei pamatvajadzību nodrošināšanai;
1.1.12. darbspējīga persona persona no 15 gadu vecuma, ja neturpina mācības kādā no izglītības
iestādēm, līdz valstī noteiktajai vecuma pensijai;
1.1.13. līdzdarbības pienākums attīstīt personas problēmu risināšanas prasmes, lai uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā;
1.1.14. ģimene bez bērniem - šo
noteikumu izpratnē ģimenē nav nevienas darbspējīgas personas, kā arī
ģimene ar atsevišķi dzīvojošiem apgādniekiem.
1.2. Noteikumi nosaka Iecavas
novada Domes sociālo pabalstu veidus un apmērus (turpmāk tekstā pabalstus), tiesības uz tiem, kārtību,
kādā tie piešķirami un izmaksājami
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Sociālās palīdzības pabalstus piešķir Sociālais dienests šajos
saistošajos noteikumos noteiktajā
kārtībā.
1.4. Sociālās palīdzības saņēmēju saraksti nav publicējami.
2. PERSONAS/ĢIMENES, KURAS
IR TIESĪGAS SAŅEMT
PABALSTUS
2.1. Tiesības saņemt pabalstus ir
trūcīgai, maznodrošinātai personai/ģimenei, kura deklarējusi savu
pamata dzīvesvietu Iecavas novadā
vismaz trīs mēnešus līdz sociālā pabalsta pieprasīšanas dienai, izņemot
tos gadījumus, kad persona/ģimene
pieprasa garantētā minimālā ienākumu (turpmāk tekstā - GMI) līmeņa
nodrošinājuma pabalstu un dzīvokļa
pabalstu un, ja:
2.1.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs un vērtspapīri;
2.1.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.1.3. tā nav izsniegusi aizdevumu;
2.1.4. tai nepieder īpašums, kuru
var izmantot ienākumu gūšanai;
2.1.5. tā neatrodas pilnā valsts
vai pašvaldības apgādībā;
2.1.6. tai nav kredītsaistību, izņemot punktā 1.1.11. norādīto.
3. PABALSTU VEIDI
3.1. GMI līmeņa nodrošinājuma
pabalsts.
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.
3.5. Dzīvokļa pabalsts.
3.6. Pabalsts uzturam natūrā.
3.7. Pabalsts jaundzimušā apģērba iegādei.
4. TRŪCĪGAS,
MAZNODROŠINĀTAS
PERSONAS/ĢIMENES STATUSA
NOTEIKŠANA
4.1. Lai saņemtu trūcīgas vai
maznodrošinātas personas statusu,
klients vai viņa pilnvarota persona
(pilnvarai nav obligāts notariāls apliecinājums) iesniedz Sociālajam dienestam rakstveida iesniegumu, kurā
norāda problēmu, tās risināšanas
veidu un aizpilda noteikta parauga
iztikas līdzekļu deklarāciju Latvijas
Republikas normatīvajos aktos vai
šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā, un uzrāda:
4.1.1. personu apliecinošu dokumentu;
4.1.2. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
4.1.3. izziņu, kas norāda atrašanos uzskaitē Nodarbinātības valsts
aģentūrā (turpmāk NVA);
4.1.4. izziņu no izglītības iestādes, ja tā neatrodas Iecavas novadā;
4.1.5. dokumentus, kas apliecina dzīvokļa īpašuma, īres vai lietošanas tiesības.
4.2. Deklarācijā pabalsta pieprasītājs norāda šādus personas/ģimenes ienākumus:
4.2.1. izziņu par ienākumiem no
algota darba un pensiju (ieskaitot
piemaksu pie pensijas), valsts sociālajiem pabalstiem, atlīdzību, stipendiju, kompensāciju, uzturlīdzekļiem, studējošo kredītu, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. pantā minētos ienākumus, - par pēdējiem trīs mēnešiem;
4.2.2. ienākumus no saimnieciskās darbības, autoratlīdzības un honorāra, nekustamās mantas atsavināšanas vai īres (nomas), kustamās
mantas atsavināšanas vai īres
(nomas) un atsavināšanu par pēdējiem 12 mēnešiem;
4.2.3. ienākumus par saņemtajiem dāvinājumiem, mantojumu, dividendēm un laimestiem - par pēdējiem 12 mēnešiem;
4.2.4. atsevišķi dzīvojoša laulātā
vai viena no bērna vecākiem sniegto
materiālo atbalstu ģimenei - par pēdējiem trīs mēnešiem;
4.2.5. citus ienākumus - par pēdējiem 12 mēnešiem.
4.3. Ienākumus deklarē apmērā, kas veidojas pēc valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas.
4.4. Klientam nav jāiesniedz 4.2.
punktā nepieciešamā informācija, ja
Sociālajam dienestam ir pieejami
pašvaldību vai valsts datu bāzu re-

ģistri.
4.5. Ja deklarācijas aizpildīšanas laikā personai/ģimenei nav ienākumu no algota darba vai beidzies
termiņš, kurā saņemts vecāku pabalsts, persona atbrīvota no brīvības
atņemšanas soda izciešanas un citos
gadījumos, kad nav ienākumu, bet
iepriekšējo trīs mēnešu laikā ienākumi bija vienādi ar attiecīgā gada
1. janvārī spēkā esošo minimālo mēneša darba algu vai mazāki par to, šo
noteikumu 4.3. punktā minētos
ienākumus neņem vērā.
4.6. Klients iesniedz mācību
iestādes izziņu par pabeigtu semestri, izdevumus apliecinošus dokumentus par pakalpojumu vai preci,
kas pierāda izdevumu apmēru.
4.7. Izdevumus apliecinošie dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā
no izdevumu rašanās brīža.
4.8. Pēc deklarācijas aizpildīšanas Sociālā dienesta speciālists
klientam izsniedz izziņu, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statusu.
5. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS,
SAŅEMŠANAS UN
PĀRTRAUKŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Sociālā dienesta speciālists
slēdz vienošanos par līdzdalību ar
katru pilngadīgo pabalsta saņēmēju.
5.2. Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, ne retāk kā ik pēc trīs mēnešiem Sociālā dienesta speciālists
sadarbībā ar ģimeni/personu novērtē ģimenes/personas sociālās situācijas izmaiņas.
5.3. Sociālā dienesta speciālisti,
veicot klienta sniegto datu apstrādi
pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektroniskajā sistēmā, pārbauda klienta sniegtās ziņas.
5.4. Klientam pirmo reizi vēršoties pēc palīdzības Sociālajā dienestā, dienesta speciālists novērtē klienta dzīves apstākļus un aizpilda veidlapu par klienta apsekošanu dzīvesvietā, kuru paraksta abas puses.
Turpmāk apsekošana dzīvesvietā
tiek veikta atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi divos gados.
5.5. Klienta apsekošana dzīvesvietā var notikt, Sociālā dienesta speciālistam vienojoties ar klientu vai ar
kādu no viņa pilngadīgajiem ģimenes
locekļiem par apsekošanas datumu
un laiku.
5.6. Sociālā dienesta speciālists
ir tiesīgs veikt apsekošanu arī bez
iepriekšējas saskaņošanas ar klientu.
5.7. Ja klients atsakās no apsekošanas dzīvesvietā, Sociālais dienests ir tiesīgs atteikt pabalstu.
5.8. Pabalstu izmaksu pārtrauc, ja:
5.8.1. NVA reģistrēts bezdarbnieks mēneša laikā nav veicis līdzdarbības pienākumus;
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5.8.2. ģimenes/personas lietošanā vai valdījumā ir īpašums, no kura
tā gūst ienākumus;
5.8.3. pieprasītājs nav sniedzis
patiesas ziņas;
5.8.4. pieprasītājs noslēdzis uztura līgumu;
5.8.5. pēdējo 12 mēnešu laikā
gūti ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas;
5.8.6. īres līguma termiņš beidzas pabalsta saņemšanas laikā;
5.8.7. klientam beidzas valstī noteiktā kārtībā piešķirtā invaliditāte,
kas deva tiesības saņemt pabalstu,
tad to piešķir par pilnu mēnesi līdz
invaliditātes termiņa beigām.
5.9. Sociālais dienests lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par pabalsta
apmēru pieņem ne vēlāk kā mēneša
laikā no dienas, kad saņemts klienta
iesniegums, šo saistošo noteikumu
4.1., 4.2. punktā minētie dokumenti,
aizpildīta un parakstīta deklarācija.

balstu pamatvajadzību nodrošināšanai un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.
7.3. GMI līmeņa nodrošinājuma
pabalstu var piešķirt pilna laika dienas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes izglītojamam kā atsevišķi dzīvojošai personai, kura vecāka par 15 gadiem un ja vecāki nenodrošina viņa pamatvajadzības.
7.4. GMI pabalstu izmaksu
naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar
pabalstu natūrā, samaksājot to par
bērna uzturēšanos pirmsskolas
iestādē, komunālajiem pakalpojuma
sniedzējiem.
8. ĢIMENES PABALSTS BĒRNU
UZTURAM PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
UN PILNA LAIKA DIENAS
VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLĀS
8.1. Pabalstu piešķir 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.
8.2. Pabalsta piešķiršanas gadījumā 5.-12. klašu izglītojamie vai viņu vecāki veic līdzdarbības pienākumus.
8.3. Pabalstu bērna uzturam atceļ, ja izglītojamais vai viņa vecāki
neveic līdzdarbības pienākumus.
8.4. Pabalstu bērnu uzturam
pārskaita pirmsskolas, vispārizglītojošām mācību iestādēm.

6. KLIENTA PIENĀKUMI UN
ATBILDĪBA
6.1. Klienta pienākums ir:
6.1.1. sniegt patiesas un pilnīgas
ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;
6.1.2. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka pabalsta saņemšanu vai tā apmēru;
6.1.3. sadarboties ar Sociālā dienesta speciālistiem;
6.1.4. darbspējīgai personai, kura nestrādā, pirms pabalsta pieprasīšanas reģistrēties NVA, izņemot gadījumus, ja persona ir:
6.1.4.1. invalīds un saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu;
6.1.4.2. sieviete, kas saņem maternitātes pabalstu - grūtniecības,
dzemdību, bērna kopšanas pabalstu
vai atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
6.1.4.3. viens no bērna vecākiem
bērna kopšanas periodā;
6.1.4.4. jaunietis no 15 līdz 24
gadiem, kurš iegūst izglītību pilna
laika dienas vispārējās, profesionālās mācību iestādēs vai augstskolās.
6.1.5. aktīvi iesaistīties savas
problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus.
6.2. No līdzdarbības pienākumu veikšanas ir atbrīvoti:
6.2.1. pensionāri;
6.2.2. personas ar invaliditāti;
6.2.3. jaunieši līdz 24 gadu vecumam, ja iegūst izglītību pilna laika
dienas vispārējās, profesionālās mācību iestādēs vai augstskolās;
6.2.4. māte/tēvs (aizbildnis), kas
aprūpē bērnu, ja bērns neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi;
6.2.5. māte/tēvs (aizbildnis), kas
aprūpē bērnu invalīdu.
6.3. Klients ir atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu, kas Sociālajam dienestam radušies viņa vainas
vai nelikumīgas rīcības dēļ, tai skaitā
sniedzot nepatiesas ziņas.

10. PABALSTS
MEDICĪNISKIEM
PAKALPOJUMIEM
10.1. Pabalstu medicīnas pakalpojumiem līdz Ls 200.00 gadā piešķir personai ar īpašām vajadzībām,
pensionāram, kurš atbilst trūcīgas/maznodrošinātas personas/ģimenes statusam, un trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes bērnam:
10.1.1. protezēšanas un zobārstniecības pakalpojumiem vienu reizi
piecos gados, bet ne vairāk kā
Ls 100.00;
10.1.2. briļļu iegādei vienu reizi
trīs gados, ne vairāk kā Ls 40.00;
10.1.3. ārstēšanas izdevumiem
(izņemot medikamentus) slimnīcā
vai dienas stacionārā 80% apmērā,
nepārsniedzot Ls 100.00 gadā;
10.1.4. dzirdes aparāta iegādei
pabalsts ir 50% apmērā no līdzdalības maksājuma.

7. PABALSTS GMI LĪMEŅA
NODROŠINĀŠANAI
7.1. GMI līmeni nosaka ar Domes lēmumu.
7.2. GMI līmeņa nodrošinājuma
pabalstu piešķir atsevišķi dzīvojošai
personai vai personai/ģimenei, kurai noteikts trūcīgas personas/ģimenes statuss, lai sniegtu materiālu at-

11. DZĪVOKĻA PABALSTS
11.1. Pabalstu piešķir:
11.1.1. trūcīgai personai/ģimenei;
11.1.2. maznodrošinātai personai/ģimenei, ja ģimenes (mājsaimniecības) pēdējo trīs mēnešu ienākumi nepārsniedz par pabalsta pieprasītāju - pirmo personu - valstī noteik-

9. PABALSTS ĢIMENEI, KURAS
BĒRNS UZSĀK MĀCĪBAS 1.KLASĒ
9.1. Vienreizēju pabalstu līdz
50.00 latiem piešķir trūcīgai ģimenei, kuras bērns uzsāk mācības
1. klasē, mācību līdzekļu iegādei. Izdevumu atmaksa tiek veikta pēc izdevumus apliecinošu dokumentu
(čeku) iesniegšanas Sociālajā dienestā.
9.2. Pabalstu piešķir laikā no jūlija līdz septembrim.

tās 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):
11.1.2.1 ģimenei ar bērnu/-iem
līdz 24 gadu vecumam, ja bērns turpina mācīties izglītības iestādē, izņemot kursus (ģimenē ir tikai viena
darbspējīga persona);
11.1.2.2 ģimenei ar bērnu/-iem
līdz 24 gadu vecumam, ja bērns turpina mācīties izglītības iestādē, izņemot kursus (ģimenē nav nevienas
darbspējīgas personas);
11.1.2.3 ģimenei ar četriem un
vairāk nepilngadīgiem bērniem līdz
24 gadu vecumam, ja bērns turpina
mācīties izglītības iestādē, izņemot
kursus (ja ģimenē ir divas darbspējīgas personas);
11.1.2.4 ģimenei bez bērniem;
11.1.2.5 vientuļam pensionāram
vai invalīdam;
11.1.2.6 bārenim un bez vecāku
gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu
vecumam, ja viņš turpina mācīties
izglītības iestādē.
11.2. P a b a l s t a a p m ē r s i r
Ls 15.00 mēnesī.
11.3. Tiesības saņemt pabalstu
ir personai/ģimenei (mājsaimniecībai).
11.4. Dzīvokļa pabalstu piešķir
no tā mēneša, kurā pabalsts pieprasīts.
11.5. Pabalsta summu pārskaita
klienta pakalpojuma sniedzējam vai
izmaksā skaidrā naudā, vai pārskaita sociālās palīdzības prasītāja kontā.
11.6. Ja ģimenē ir darbspējīgā
vecumā esoša nestrādājoša persona
(bezdarbnieks), dzīvokļa pabalstu
var saņemt tikai pēc tam, kad veikti
Sociālā dienesta noteiktie līdzdarbības pienākumi, tai skaitā nodarbinātību veicinoši pasākumi.
11.7. Vienam dzīvoklim (namīpašumam) tiek piešķirts viens pabalsts. Kopīpašuma gadījumos pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām daļām.
12. PABALSTS UZTURAM
NATŪRĀ
12.1. Pabalsts uzturam ir paredzēts personas/ģimenes pamatvajadzību nodrošināšanai un ietver pabalstu zupas virtuves izmantošanai.
Tas ir pabalsts natūrā un tiek piešķirts uzskaites talonu veidā, pamatojoties uz personas individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanu.
12.2. Tiesības saņemt pabalstu

Domubiedru grupa, kas vēlas
izveidot Iecavas sporta
muzeju, vēršas pie sabiedrības
ar aicinājumu sniegt
informāciju un dāvināt
visdažādākās lietas, kuras
stāsta par sporta jomas
attīstību Iecavā.
Kontaktpersona - Baiba Gāga
(tālrunis 29413982).

uzturam ir:
12.2.1. personai/ģimenei, kurai
piešķirts trūcīgas personas/ģimenes
statuss un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir zemāki par
Iecavas novada Domes noteikto GMI
līmeni uz laiku uz trīs mēnešiem;
12.2.2. personai/ģimenei, kura
nonākusi krīzes situācijā;
12.2.3. vientuļai maznodrošinātai pensijas vecuma personai;
12.2.4. personai bez noteiktas
dzīvesvietas, kura nespēj nodrošināt
pamatvajadzības, neiesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju un pēc sociālā darbinieka izvērtējuma.
12.3. Uzskaites talonus persona/ģimene saņem Iecavas novada
Domes Sociālajā dienestā pie sociālā
darbinieka.
12.4. Zupas virtuves saņēmēju
uzskaiti katru mēnesi veic Sociālā
dienesta speciālists.
12.5. Izlietotos līdzekļus par zupas virtuves saņēmējiem pārskaita
saskaņā ar Iecavas novada Domes
un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noslēgto līgumu.
13. PABALSTS JAUNDZIMUŠĀ
APĢĒRBA IEGĀDEI
13.1. Pabalstu jaundzimušā apģērba iegādei piešķir trūcīgai un
maznodrošinātai personai/ģimenei
Ls 50.00 apmērā.
14. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS
UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
14.1. Pabalsta atteikuma gadījumā Sociālais dienests lēmumu klientam paziņo rakstveidā, klientam
saprotamā veidā, lēmumā norādot
atteikuma iemeslu, apstrīdēšanas
termiņu un kārtību.
14.2. Sociālā dienesta lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Iecavas novada Domē viena mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā.
14.3. Iecavas novada Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā
likumā noteiktajā kārtībā.
15. PĀREJAS NOTEIKUMI
15.1. Noteikumus publicē laikrakstā «Iecavas Ziņas» un novada
mājas lapā www.iecava.lv.
15.2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
15.3. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku zaudē
Iecavas novada Domes 2008. gada
11. novembra saistošie noteikumi
Nr. 28 «Par dzīvokļa pabalstu» un
Iecavas novada Domes 2009. gada
13. oktobra saistošie noteikumi Nr.
26 «Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem».
Priekšsēdētājs J. Pelsis

IZ Vērtējam kopā
Pozitīvi
- Priecājamies, ka arī pie mums
parādījies prātīgs un prasmīgs
darba darītājs - tagad, kad te
darbos norīkots Raitis Druviņš,
mūsu iela izsķūrēta tik labi
kā nekad agrāk!
/Ābeļu ielas iedzīvotāji/
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Nodokļu maksāšanas paziņojumu
izsūtīšanas termiņš šogad ir pagarināts
A: Anta Kļaveniece

«Kāpēc neesmu saņēmis
nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) maksāšanas
paziņojumu?» šādu
jautājumu pēdējo nedēļu
laikā bieži nākas uzklausīt
Domes nodokļu
inspektorei.
Kā noskaidroja «Iecavas Ziņas», februāra beigās Iecavas novada Dome ir izsūtījusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus tiem nodokļa
maksātājiem, kuru īpašumā ir
zeme un saimnieciskajai darbībai paredzētas vai izmantojamas
ēkas, kuras pilnā apjomā tiek
apliktas ar nodokli. Pārējiem nodokļa maksātājiem paziņojumi
tiks izsūtīti, sākot ar jūliju, bet
ne vēlāk kā līdz 2010. gada
15. septembrim. Šādu paziņojumu izsūtīšanas kārtību bija nepieciešams ieviest, jo ar šī gada
1. janvāri ir stājušās spēkā vairākas izmaiņas valsts normatīvajos aktos. Līdz februāra beigām Iecavas pašvaldība ir izsūtījusi 3064 NĪN paziņojumus, bet
pavisam šogad tos saņems 5939
juridiskas un fiziskas personas.
Saskaņā ar grozījumiem likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli», no 2010. gada 1. janvāra
ar nodokli tiek apliktas arī:

1) vienģimenes un divģimeņu
dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu mājas (to daļas) neatkarīgi no
tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo
ēku daļas, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Minētajiem objektiem ir
noteiktas šādas nodokļa likmes:
a) 0,1 procents no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz
40 000 latu,
b) 0,2 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz
40 000 latu, bet nepārsniedz
75 000 latu,
c) 0,3 procenti no kadastrālās
vērtības daļas, kas pārsniedz
75 000 latu;
2) ēkas, tai skaitā kadastra
reģistrā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas un inženierbūves, kam noteikta likme
1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.
Fiziskajām personām piederošas inženierbūves, kuras netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai, netiek apliktas ar nodokli. Nodokļa maksātājiem jāinformē pašvaldība par
tām inženierbūvēm, kuras pilnā
apjomā vai daļēji tiek izmantotas
saimnieciskajā darbībā.
Nodokļa maksātājiem par
šiem īpašumiem un zemi, kas
piekrītoša kā domājamā daļa

dzīvokļu īpašumiem, par saimnieciskajā darbībā daļēji izmantojamām ēkām un telpu grupām
nodoklis tiks aprēķināts pēc
2010. gada 1. jūlija un maksāšanas paziņojumi tiks izsūtīti ne
vēlāk kā 2010. gada 15. septembrī. Nodokļa maksātājiem jāinformē pašvaldība par nodokļa
objektiem, kurus pilnā apjomā
vai daļēji izmanto saimnieciskajā darbībā.
Ar īpašumu kadastrālajām
vērtībām var iepazīties Valsts zemes dienesta datu publikācijas
portālā http://www.kadastrs.lv.
Ar likuma grozījumiem ir noteikts, ka minimālais nekustamā
īpašuma nodokļa maksājums
katram nodokļa maksātājam
katrā pašvaldībā ir pieci lati, ja
par taksācijas gadu aprēķinātais
kopējais nodoklis pēc atvieglojumu piemērošanas ir mazāks par
pieciem latiem.
Likuma grozījumi paredz, ka
pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu - trūcīgām personām 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa
summas un maznodrošinātām
personām - līdz 90 procentiem
no aprēķinātās nodokļa summas
par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam,

attiecībā uz vienģimenes un divģimeņu dzīvojamajām mājām,
daudzdzīvokļu mājam. Iecavas
novadā nodokļa atlaižu piemērošanas nosacījumi ir ietverti pašvaldības 2009. gada saistošajos
noteikumos Nr. 6 «Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība fiziskām
personām Iecavas novadā», taču
der ielāgot, ka atvieglojumus nepiešķir, ja ir NĪN parāds.
Domes nodokļu inspektore
Evita Heidemane atgādina, ka
iedzīvotāji joprojām var pieteikties NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski e-pastā. To var izdarīt interneta
vietnē www.epakalpojumi.lv vai
vēršoties ar rakstisku iesniegumu pašvaldībā. Pagaidām šo
iespēju mūsu novadā izmantojuši tikai astoņi cilvēki.
Lai izvairītos no pārpratumiem, E. Heidemane aicina tos
iedzīvotājus, kas NĪN maksājumus veic ar internetbankas
starpniecību un kuriem ir NĪN
parāds par iepriekšējiem maksāšanas periodiem, pirms pārskaitījuma veikšanas iepriekš piezvanīt nodokļu inspektorei un
noskaidrot precīzu maksājuma
summu, jo kavējuma naudas apmērs katru dienu pieaug. Tāpat
iedzīvotāji aicināti zvanīt jebkuru citu ar NĪN nodokli saistītu
neskaidrību gadījumā - E. Heidemanes tālrunis ir 63941973. IZ

Dziedāja un spēlēja no visas sirds
A: F: Beata Logina

«Riči – tas nozīmē, ka būs
interesanti, būs šovs, tas
nozīmē, ka dziedās un
spēlēs no visas sirds!»
tā par sevi saka muzikālā
apvienība, kas daudz
atbalstītāju nesen ieguva
dziedošo ģimeņu TV šovā.
Koncertprogrammu, kurā
ugunīgi ritmi mijas ar smeldzīgām melodijām, Iecavas kultūras namā varēja baudīt 4. marta
vakarā. Publika atsaucīgi dzīvoja
līdzi enerģiskajiem un romantiskajiem priekšnesumiem. Bet
īpaši patīkamu pārdzīvojumu
koncerts sagādāja Mairai Liepiņai no Dzimtmisas - dziesmā

«Can’t take my eyes off you» jauniete (attēlā no kreisās) tika uzaicināta pievienoties grupai uz
skatuves. «Biļete uz koncertu bija paredzēta kā dāvana citai personai, bet viņa no tās attei-cās,»
Maira neslēpa prieku par iespēju
apmeklēt Riču uzstāšanos. Tiesa, skatoties dziedošo ģimeņu televīzijas šovu, viņas favorīti bijuši arī Vītoli un Dukuri. «Brīnišķīgi, ka koncertā bija maz fonogrammu, man patika skanīgais
dziedājums un Kaspara vijoles
spēle,» gaidot autogrāfu no šarmanto puišu trio, Maira uzsvēra,
ka arī pati spēlē vijoli un blokflautu folkloras kopā «Tarkšķi».
Muzikālā meitene manāma arī
citos kultūras nama sarīkojumos. Nākamo viņa gaidot Zaļā
kora viesošanos Iecavā. IZ

7.

IZ
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Sporta ziņas

3. martā notika Iecavas novada sporta skolas «Dartija»
atklāto sacensību noslēdzošais, trešais, posms, kurā sacentās
C vecuma grupas sportisti.
30 m skrējiens
1. vieta - Jana Zamarina, Žanis Sevastjanovs
2. vieta - Linda Šteinberga, Alvis Līrums
3. vieta - Paula Svarinska, Filips Siliņš
30 m barjerskrējiens
1. vieta - Jana Zamarina, Alvis Līrums
2. vieta - Linda Šteinberga, Žanis Sevastjanovs
3. vieta - Ieva Jēkabsone, Armands Birģelis
Augstlēkšana
1. vieta - Ieva Ērgle, Artūrs Liepiņš
2. vieta - Jana Zamarina
3. vieta Paula Svarinska
2./3. vieta - Filips Siliņš un Edvards Jašuks
Lodes grūšana
1. vieta - Ieva Ērgle, Kristaps Anspoks
2. vieta - Ieva Jēkabsone, Edvards Jašuks
3. vieta - Linda Šteinberga, Armands Birģelis
400 m skrējiens
1. vieta Jana Zamarina, Žanis Sevastjanovs
2. vieta - Ieva Jēkabsone, Deivids Špoģis
3. vieta - Jeļena Alfjorova, Armands Birģelis
Kopvērtējumā, ņemot vērā katra dalībnieka divu labāko posmu
rezultātus: 1. vieta - L. Šteinberga (20 punkti), Ž. Sevastjanovs
(23,5 punkti)
2. vieta - J. Zamarina (22 punkti), A. Līrums (35,5 punkti)
3. vieta - I. Jēkabsone (28,5 punkti), A. Birģelis (50 punkti)

C vecuma grupas veiksmīgākie vieglatlēti: Ieva Jēkabsone (no
kreisās), Linda Šteinberga, Jana Zamarina, Žanis
Sevastjanovs, Alvis Līrums un Armands Birģelis.

Čempionāta pēdējās spēles - superfināli - notiks 16. martā.

Vēl divas spēles Amatieru basketbola līgā aizvadījusi BK
Dartija komanda. 5. martā savā laukumā Iecavas vienība
uzņēma Centra grupas līderi - Fēnikss/Jūrmala komandu.
Mājinieki cīnījās godam, pat uzvarēja izcīnīto bumbu rādītājā
(41/40), tomēr ar fiziski spēcīgajiem un augumā garākiem
basketbolistiem nokomplektēto vienību pievarēt neizdevās. Spēles
pamatlaiks gan beidzās neizšķirti 92:92 (pa ceturtdaļām 24:27;
28:23; 19:23; 21:19), taču papildlaikā mūsējiem mazliet pietrūka
veiksmes un nācās atzīt zaudējumu ar rezultātu 101:105.
Nepatīkami arī, ka šajā spēlē celi satraumēja pamatsastāva
spēlētājs Mārcis Eglītis.
«Ja mēs būtu vinnējuši, komandai noteikto minimālo programmu - iekļūšanu grupas labāko piecniekā - jau būtu izpildījuši
vienu spēļu kārtu pirms čempionāta pirmā posma beigām,» atzīst
Dartijas galvenais treneris Voldemārs Pārums.
Armands Švītiņš: 29 punkti, 9 izcīnītas bumbas;
Juris Brūveris: 25 punkti, 2 rezultatīvas piespēles;
Ģirts Hauks: 22 punkti, 13 izcīnītas bumbas, 6 rezultatīvas
piespēles;
Gundars Brička: 15 punkti, 4 rezultatīvas piespēles;
Mārcis Eglītis: 4 punkti, 4 izcīnītas bumbas, 5 rezultatīvas
piespēles, 3 pārtvertas bumbas;
Aldis Beitiņš: 4 punkti, 8 izcīnītas bumbas;
Ivars Zemītis: 2 punkti; spēlēja arī Jānis Saveļjevs.
Nezaudēt cerības par noturēšanos grupas galvgalī
iecavniekiem ļauj svētdien, 7. martā, izbraukumā izcīnītā
uzvara: Mārupe/kasjauns.lv - Dartija 74:84 (pa ceturtdaļām
11:13; 9:18; 17:26; 37:27). Pirmā posma spēles noslēgsies
14. martā, pēc tam arī taps zināms, kas tālāk sagaida Iecavas
basketbolistus.
Gundars Brička: 22 punkti, 8 izcīnītas bumbas;
Jānis Bērziņš: 19 punkti;
Armands Švītiņš: 14 punkti, 7 izcīnītas bumbas;
Ģirts Hauks: 13 punkti, 4 izcīnītas bumbas;
Juris Brūveris: 9 punkti, 14 izcīnītas bumbas; 5 rezultatīvas
piespēles, 2 pārtvertas bumbas;
Jānis Saveļjevs: 3 punkti;
Aldis Beitiņš: 2 punkti, 4 izcīnītas bumbas; 2 rezultatīvas piesp.;
Jānis Eiduks: 2 punkti.

Kļūdas labojums

Jaunatnes basketbola līgas minispēles 9. martā
Iecava/Vecumnieki - Saldus
1998. g. dz. 22:57 (R. Mežsargs 6, E. Špīss 5) IZ

Vairāk nekā 300 vieglatlētu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
5. martā piedalījās Kuldīgas kausa 2010 izcīņā.
C vecuma grupā:
Linda Šteinberga - 2. vieta tāllēkšanā un 4. vieta 200 m skrējienā;
Ieva Ērgle - 4. vieta augstlēkšanā;
Žanis Sevastjanovs - 3. vieta 60 m skrējienā.
B vecuma grupā:
Rūdolfs Tonigs - 1. vieta 60 m skrējienā un 4. vieta lodes grūšanā;
Dairis Feldmanis - 6. vieta 60 m skrējienā.
6. martā Kuldīgā risinājās Baltijas sacensības vieglatlētikā
labākajiem A vecuma grupas sportistiem. Mūsu valsts
komanda, kurā bija aicināts startēt arī iecavnieks Rūdolfs Tonigs
no B grupas, izcīnīja 2. vietu 4 x 200 m stafetē. Ātrāk par
latviešiem skrēja Igaunijas pārstāvji.
Iecavas novada15. atklātais čempionāts basketbolā
8. martā
GRĪNVALDE - SAINT-GOBAIN
20:0
KLUBURU DUBLIERI - V.I.P.
58:78
(M. Ozoliņš 22, M. Ojāru 24)
41:54
ABC ROKIJI
(G. Vancāns 19, M. Ivanovs 13)
9. martā
TITĀNS - KLONDAIKA/JUMIS A
55:70
(R. Tarvids 18; R. Elbakjans 34)
OZOLU 15 -TALANTĪGIE VETERĀNI
(Ģ. Hauks 25; A. Beitiņš 20)

70:48

BK IESĀCĒJI - AC KLUBURI
(L. Jaunzems 27; T. Mudurs 28)

59:64 (pagarinājumā)

Iepriekšējā numurā
7. lappusē publicējām
Olimpisko spēļu konkursa
atbildes. Atvainojamies par
drukas kļūdu 4. jautājuma
atbildē, pareizi jābūt līdz 1992. gadam ieskaitot.

Sporta namā
Iecavas novada
čempionāts ZOLĪTĒ
28. martā plkst.10:00.
Pieteikšanās no plkst. 9:30.
Dalības maksa - Ls 5.

Aizsaulē aizgājuši
Elita Ķirpe (02.08.1949. - 03.03.2010.)
Vera Šķērsēna (25.10.1918. - 06.03.2010.)
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Reklāma un sludinājumi : : :

zāģmateriālus, dēļus, brusas,
latas, līstes, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Deju klubs

„White House” ielūdz
piektdien, 12.martā, uz
„Abrakadabra” ballīti ar latviešu

SIA «SKUJENIEKI» Iecavā
piedāvā skaldītu malku un
zāģmateriālus pēc pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

vecajiem un jaunajiem hītiem.
Ieeja:
pa vienam: Ls 2
pāris (v+s): Ls 3.

Pārdod : : :

Adrese:
Iecava, Rīgas iela 33.
Ieeja no plkst. 22:00

Pērk : : :
pērk metāla konstrukcijas
(angāri, fermas, torņi,
dzirnavas, lauksaimniecības un
kravas tehnika, vieglās
automašīnas); demontē un
attīra teritoriju.
Tālr. 26200989.
teorija - Ls 30;
teorijas eksāmens - bez maksas;
mācību braukšana - 6,00 Ls/45 min.

Sākumskola «Dartija»
aicina visus interesentus
uz KONSULTATĪVĀ
CENTRA NODARBĪBU
VECĀKIEM par
matemātisko priekšstatu
veidošanu pirmsskolā
15. martā plkst. 17.
Tālr. 63941698.

Dažādi : : :
telpu kosmētiskais un
kapitālais remonts, jumtu
remonts un seguma maiņa,
arī sīki remontdarbi.
Tālr. 26060411.

Deju klubs „White House”
izīrē telpas banketiem un
privātballītēm.
Palīdzēsim noorganizēt.
Ballītēs pieejama VIP istaba.

Adrese: Iecava, Rīgas iela 33.
Tel.: 20333278.
e-pasts: white_house@inbox.lv

Sporta namā
Iecavas novada
15. atklātais
čempionāts basketbolā
superfināli 16. martā
19:00 spēle par 3.-4. vietu
Talantīgie veterāni - Grīnvalde
21:00 spēle par 1.-2. vietu
Ozolu 15 - Klondaika /Jumis A
Jaunatnes basketbola līga
2. divīzija
13. martā pl. 11:00
Iecava/Vecumnieki Jūrmala/Sloka
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» atklātās
sacensības vieglatlētikā,
A un B grupai
17. martā pl. 15:00

8.

Kultūras namā
14. martā pl. 17:00
teātra izrāde
«MĪLESTĪBAS VĒSTULES»
(M. Martinsone un
J. Kalniņš)
Biļešu cena: Ls 3 un
Ls 3,50.
23. martā pl. 10:00
Liepājas leļļu teātra
izrāde «SNURĶA
PIEDZĪVOJUMI»
Biļešu cena: Ls 1.

27. martā pl. 13:00
Madonas ZAĻĀ KORA
koncerts.
Biļešu cena: Ls 4; 5 un 6.

3. aprīlī pl. 16:00
Lieldienu priekšvakarā
Koncerts-uzvedums
MĀSAS LEGZDIŅAS UN
SŪNU CIEMA VEČAS...
Piedalās
Jaunbērzes dāmu vokālais
ansamblis «Ilūzija».
Biļetes cena: Ls 2.

4. aprīlī
no pl.10:00 līdz 12:00
aicinām kultūras namā uz
jautrām rotaļām,
atrakcijām un dančiem folkloras kopas «Tarkšķi»
pavadījumā.
Līdzi ņemiet krāsotas oliņas
un labu garastāvokli.
Darbosies kafejnīca.

25. martā
Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienā

pl.18:00 pulcēsimies
pie kultūras nama,
lai kopā dotos uz staciju
nolikt ziedus,
pieminot mirušos,
pieminot tos,
kuri neatgriezās;

pl.18:40 kultūras namā
aicinām kopā noskatīties
dokumentālu filmu
«Tepat tālumā».
Pēc filmas - mazajā zālē
pie tējas tases aicinām
dalīties atmiņās.
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