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NEDĒĻAS LAIKRAKSTS

Čempionu kauss nonāk citās rokās
Par
finālspēles
vērtīgāko
spēlētāju
tika atzīts
Uģis
Kreicšteins,
kas Ozolu 15
komandai
guva
21 punktu,
savukārt
Klondaikas
uzvarā
vislielāko
ieguldījum
deva
Raimonds
Elbakjans
(attēlā
ar kausu) viņa kontā
34 punkti.
A: F: Beata Logina

Pretinieki tie paši, bet iznākums cits - tā, salīdzinot ar pagājušo gadu, var teikt par Iecavas novada 15. atklātā basketbola čempionāta pēdējo spēli

16. martā, kurā izšķīrās pirmās
un otrās vietas sadalījums. Par
čempionu titulu atkal cīnījās
Ozolu 15 un Klondaika/Jumis A.
Taču, ja pērn finālā ar 10 punktu
starpību uzvarēja ozoli, tad šoreiz ar rezultātu 94:80 pārāki bi-

ja Klondaikas basketbolisti. Pēc
finālmača viņi saņēma līdzjutēju
ovācijas un ceļojošo kausu, bet
medaļas un citi individuālie apbalvojumi tiks pasniegti noslēguma sarīkojumā 19. martā.
7.lpp.

19.03.2010.

AKTUĀLI
Šajā numurā:
2.
Bērniem
nepieciešamas
kustības
3.
Noteiks
autotransporta
svara
ierobežojumus

Saistošie
4.
noteikumi par
pabalstu
piešķiršanu,
neizvērtējot
ienākumus

Piešķirs finansējumu sabiedriskā Pašvaldības budžeta izpilde
labuma vairošanas projektiem iekļaujas plānotajās robežās
A: Anta Kļaveniece

A: Beata Logina

VAS «Hipotēku un zemes
banka» Klientu klubs «Mēs
paši» Bauskas, Rundāles,
Iecavas un Vecumnieku
novadā izsludina projektu
konkursu, kurā aicina
piedalīties ikvienu fiziskas, juridiskas
personas, nevalstiskās
organizācijas un
neformālās apvienības.

Projektu konkursa mērķis ir,
realizējot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju un to
grupu iniciatīvas dzīves un vides
kvalitātes uzlabošanā, sekmēt
sabiedriskā labuma vairošanu
konkrētās kopienas teritorijā.
Paredzētais bankas finansējums viena projekta realizācijai ir
līdz 400 latiem.
Projektu iesniegšanas termiņš ir 2010. gada 23. aprīlis,
bet īstenošanas termiņš - šī gada
30. decembris.

6.lpp.

Jebkuras pašvaldības budžets veido tās darbības finansiālo pamatu. Kā Iecavas novada
pašvaldībai gada pirmajos divos
mēnešos ir izdevies realizēt plānoto budžeta izpildi, informē Domes Finanšu nodaļas vadītāja
Indra Latviete.
Iecavas novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumu izpilde uz 1. martu pret 2010. gada
plānu ir 19,0%. Pamatbudžetā
plānots, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2010. gadā tiks sa-

ņemts 2 488 773 latu apmērā,
tas nozīmē, ka katru mēnesi, saņemot 1/12 daļu no gadam plānotā pašvaldības budžetā, jāsaņem 207 398 lati.
2010. gada janvārī Valsts kase no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales konta pašvaldībām pārskaitīja tikai 5,8% no
prognozētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Iecavas novada pašvaldība saņēma 156 783 latus
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, t.
i., netika saņemti 50 615 lati.
3.lpp.

2010. gada 19. martā

2.

Bērniem jānodrošina iespēja kustēties
A: Ļubova Momota

PII «Cālītis» vadītāja

10. martā pirmsskolas
izglītības iestādē «Cālītis»
notika seminārs
pirmsskolas iestāžu
pedagogiem un medicīnas
māsām «Fiziskā aktivitāte
un bērnu veselība».
Sporta medicīnas valsts
aģentūras speciālisti runāja par
fiziskās aktivitātes nodrošināšanu pirmsskolas vecuma bērniem, tās nozīmi fiziskajā attīstībā un cilvēka veselības nostiprināšanā un saglabāšanā visas
turpmākās dzīves laikā, kā arī
rādīja ieteicamos vingrojumus
pirmsskolas vecuma bērniem.
Seminārā piedalījās 53 pedagogi un medicīnas darbinieki no
Iecavas, Bauskas, Rundāles un Piecgadīgo bērnu grupa «Ziediņi» kopā ar pirmsskolas
Vecumnieku novada, kas ar in- skolotāju Inesi Puriņu.
teresi klausījās teorētiskās atziGribu pievērst vecāku uzmaņas, pētījumu datus par bērnu ja 2001. gadā pareiza stāja bija
fiziskās attīstības rādītājiem, vē- 20% skolēnu, tad 2009. gadā ti- nību tam, ka pirmsskolas vecuroja semināra praktisko daļu un kai 3,6% bērnu skolas vecumā mā veidojas nākamais pieaugušais cilvēks, to var nosaukt par
piedalījās diskusijās.
ir ar pareizu stāju!
Daudzas lietas mums, pedaKāpēc stāja ir tik svarīga? nākamās «mājas pamatiem»: kāgogiem, kuri strādā ar maziem Slikta stāja - tas ir vizuāli «neglīts dus «pamatus» ieliksim, tāda arī
bērniem, ir ļoti noderīgas, un tās pīlēns», kam vēlāk dzīvē stājas būs «māja» - stipra un izturīga ilmēs noteikti ņemsim vērā, turpi- problēmas var radīt nopietnas gu laiku vai tāda, kas ātri «sanot darbu bērnu fiziskajā attīstī- veselības problēmas. Šī raksta bruks», kura visu laiku būs «jābā, kas ir viens no galvenajiem mērķis nav uzskaitīt visas tās ve- remontē».
Vesels bērns ir fiziski attīsuzdevumiem pirmsskolas izglītī- selības problēmas, kuras cilvēka
bas darbā. Pašreizējie apsekoša- mūža garumā var apgrūtināt un tīts bērns, kurš mazāk slimo,
nas dati par bērnu fizisko attīstī- pasliktināt viņa dzīves kvalitāti, viņam vieglāk padodas mācības.
bu un stāju nav iepriecinoši, un kad liela daļa no ienākumiem Atrodoties bērnudārzā, bērnam
ir nodrošināti apstākļi fiziskai
tiem ir tendence pasliktināties: būs jātērē ārstēšanai.

attīstībai atbilstīgi viņa organisma vajadzībām un funkcionālajām spējām: pilnvērtīgs uzturs
un dienas ritms, kas stingri nosaka laiku mācību un sporta rotaļnodarbībām, fiziskām aktivitātēm un atpūtai, pastaigām un
kustību rotaļām svaigā gaisā.
Kā galveno stājas traucējumu iemeslu speciālisti min nepietiekamu fizisko attīstību. Stājas problēma var būt arī iedzimta
vaina. Ja bērnudārzā mēs cenšamies darīt visu, lai nekaitētu bērna veselībai, tad laikā, kad bērns
ir mājās, viņa fiziskā veselība ir
vecāku rokās, jo problēmu rašanos un attīstību ietekmē arī tas,
kā bērns sēž, staigā, spēlējas, cik
ilgu laiku viņš pavada nekustīgā
pozā pie televizora vai datora, vai
viņam ir pietiekami nodrošināta
iespēja kustēties, vislabāk, protams, ārā.
Vai jūsu bērnam mājās ir
lecamaukla, bumba, ragavas,
slēpes, divritenis, varbūt slidas
un cits inventārs, kas rosina bērnu kustēties un veicina fizisko
attīstību un veselības nostiprināšanu? Atcerieties, ka visa
pirmsskolas vecuma bērna
audzināšana balstās uz atdarināšanu un jūs, vecāki, esat galvenais piemērs saviem bērniem!
Nepareizu stāju var, protams, mēģināt koriģēt, kas dažreiz atkal maksā naudu - masāžas, ārstnieciskā un koriģējošā
vingrošana... Bet labāk, lai nav
jākoriģē! IZ

EJP rīko reģionālo sesiju Iecavā
A: Vita Lauciņa-Veinere

debašu trenere Iecavas vidusskolā

Visu sestdienu, 13. martā,
Iecavas vidusskolā
darbojās aktīvie mūsu
skolas jaunieši kopā ar
Eiropas Jauniešu
parlamenta (EJP)
vadītājiem. Rīts aizsākās
jau pulksten 10, un ražīgā
diena beidzās tikai pēc 18.
Paldies, debatētāji!
Jūs esat visvislabākie.
Līdz pulksten 11 risinājās tā
saucamais «teambuilding», kas
nozīmē komandas atraisīšanu,
iesildīšanu. Līdz pulksten 13 notika darbs komitejās. 1. komiteja - «Runas brīvība» (Laura Liepi-

ņa, Laura Arāja (11.a), Mārcis
Vīnbergs, Liene Krastiņa (10.a),
komitejas vadītājas Marta un
Madara). 2. komiteja - «Jauniešu
nodarbinātība ES» (Kristiāna
Lauciņa-Veinere (10.a), Evija Zade, Emīls Sietiņš, Ritvars Māsāns (8.a), komitejas vadītājas
Ieva un Gundega). 3. komiteja «Jauniešu atbildības uzņemšanās ES» (Raimonds Šastakovičs
(12.c), Pauls Ķurbe (10.a), Reinis
Pastars (11.c), Raimonds Šebins,
Marta Ņikiforova (8.a), komitejas
vadītāji Aleksejs un Kaspars).
Komiteju darbu filmēja un fotografēja žurnālists Eduards Cers
(8.a).
Mēs ar Mihailu Haļitovu visu
vērojām no malas un apbrīnojām
jauniešu entuziasmu un ra-

došumu, izvirzot argumentus
par un pret, rakstot rezolūcijas,
aizstāvības un uzbrukuma runas, jautājumus un atbildes. Taču pats galvenais, ka tas viss tika darīts angļu valodā. Beidzot!
Jo šogad debatēs mums nav sanācis izlocīt mēles angliski.
Komiteju darbs turpinājās
arī pēc kafijas pauzes. No pulksten 16 līdz 18 ģenerālajā asamblejā notika komiteju darba rezultātu prezentācija, aizstāvēšana un balsošana tālākai izskatīšanai nacionālajās sesijās.
Prieks, ka visas komiteju rezolūcijas saņēma pietiekamu balsu
pārsvaru, lai tiktu izvirzītas tālākai izskatīšanai. Tas nozīmē,
ka darbiņš bija labi padarīts.
Paldies vēlreiz atsaucīgajiem

un uzņēmīgajiem jauniešiem,
īpaši hokeja faniem, starp kuriem bija arī Laura Liepiņa. Spēles laikā viņas komitejai bija uzstāšanās, kaut zināms, ka citos
apstākļos viņa būtu visu metusi
pie malas un skatījusies hokeju.
Paldies skolēnu vecākiem par
ieinteresētību, kolēģiem, administrācijai un visiem, kas mūs
atbalsta gan domās, gan darbos.
Tiek plānots arī turpmāk
iesaistīties EJP aktivitātēs. Viena no tām ir dalība Starptautiskajā ģenerālajā asamblejā Igaunijā no 20. marta līdz 23. martam, kā arī vasarā Nacionālajā
konferencē Jūrmalā un Rīgā. Lai
mums veicas un darbs iet roku
rokā ar gandarījumu un prieku
par paveikto! IZ
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Pašvaldības budžeta izpilde iekļaujas plānotajās robežās
1.lpp.

Kā zināms, 9. februārī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts rīkojums par prognozēto
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
(IIN) ieņēmumu kompensāciju
pašvaldībām, jo janvārī IIN ieņēmumi nav sasnieguši 92% no
prognozētajiem janvāra ieņēmumiem.
Finanšu ministrija informēja
pašvaldības, ka līdzekļi kompensācijai tiks ņemti no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem. Tā
kā valsts budžetā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem plānoti
mazāki nekā nepieciešamā summa, pirms līdzekļu pārskaitīšanas pašvaldībām bija nepieciešams saņemt Saeimas Budžeta
un finanšu komisijas atļauju izdevumu apropriācijas palielināšanai. 25. februārī tāda atļauja
tika saņemta, nekavējoties sagatavots Finanšu ministrijas rīkojums un veikts līdzekļu pārskaitījums no Valsts kases.
Finanšu ministrija informēja
pašvaldību, ka 26. februārī
Valsts kase ir pilnā apmērā pārskatījusi kompensāciju pašvaldībām par IIN prognozi janvārī.
Februārī, ieskaitot saņemto
IIN kompensāciju par 2010. gada
janvāri, Iecavas novada pašvaldība IIN saņēma 243 417 latu
apmērā. Rezultātā IIN uz 1. martu saņemts 16,1% apmērā no
2010. gada plāna jeb 96,5% apmērā no plānotajiem ieņēmumiem gada divos mēnešos. Lai
sasniegtu prognozēto IIN līmeni
92% apmērā, pašvaldībai par
2010. gada februāri būtu jāsaņem 14 596 latu liela kompensācija.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi janvārī un februārī faktiski ir NĪN iepriekšējo
gadu parādi. NĪN 2010. gada
maksājumu pirmais termiņš ir
31. marts.

Nenodokļu ieņēmumu, t. i.,
valsts un pašvaldību nodevas, ko
ieskaita pašvaldības budžetā, izpilde pret gada plānu ir 15,6%.
Maksas pakalpojumi saņemti 16,0% apmērā no gadam
plānotā.
Transferti no valsts budžeta
ir saņemti 23,2% no plānotajiem
2010. gada pamatbudžeta ieņēmumiem.
Pašvaldības budžetā valsts
budžeta mērķdotācija divos
mēnešos saņemta 25,4% apmērā. Tā kā mērķdotācijas izglītības
iestāžu pedagogu atalgojumam
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar likumu «Par valsts budžetu 2010. gadam» ir plānotas
tikai astoņiem mēnešiem, atbilstoši plānotajam janvārī un februārī tās saņemtas 25,0% apmērā.
Papildus plānotajam saņemta 2009. gada decembrī un 2010.
gada janvārī izmaksātā garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošinājuma pabalsta
un mājokļa pabalsta atmaksa
no valsts budžeta līdzekļiem
6 366 latu apmērā.
Saņemta arī dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda
12,0% apmērā no plānotā.
Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti saņemti 20% apmērā no Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centra plānotajiem ieņēmumiem
no Veselības norēķinu centra.
Janvārī un februārī pašvaldības budžetā saņemti maksājumi
2010. gadā realizējamiem projektiem - Ls 65 889:
1) Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (KPFI) programmas
projekta «Energoefektivitātes paaugstināšana Iecavas novada
pirmsskolas izglītības iestādē
«Cālītis»» - Ls 510,00;
2) ERAF projekta «Izglītības

Gatavojas noteikt autotransporta
svara ierobežojumus
A: Anta Kļaveniece

Lai kā arī ziema negrib
atkāpties, tomēr siltais
laiks neizbēgami tuvojas.
Tas nozīmē, ka gaidāms arī
šķīdonis, tādēļ pašvaldība
aicina iedzīvotājus un
uzņēmējus laicīgi plānot
darbus, kas ir saistīti ar
smagu kravu izvešanu.

Tā kā pavasara šķīdoņa laikā
paaugstināta mitruma ietekmē
ievērojami samazinās ceļa
konstrukcijas nestspēja, lai saudzētu ceļus, pašvaldība gatavojas noteikt autotransporta svara
ierobežojumus. Par to uz pašvaldības pārvaldībā esošajiem ceļiem informēs ceļa zīmes «Masas
ierobežojums 7 t». Atbildīgā kontaktpersona Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs, tālrunis
63942443. IZ

iestāžu informatizācija» realizācijai - Ls 11168,27;
3) Eiropas sociālā fonda (ESF)
projekta «Darba praktizēšanas
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai» Ls 30302,50;
4) ESF darbības programmas
«Cilvēkresursi un nodarbinātība»
apakšaktivitātes «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos» īstenošanai Ls 7181,00;
5) ERAF projekta «Mācību vides uzlabošana izglītojamiem ar
speciālām vajadzībām Zālītes
speciālajā internātpamatskolā»
realizācijai - Ls 16726,60.
Saņemts finansējums 85%
apmērā Ziemeļu Ministru padomes finansētā projekta «ZiemeļuBaltijas pieredzes apmaiņas programma pašvaldību administrācijai 2009.-2013. gadā» realizācijai - Ls 4329.
Ir saņemta dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1. klašu
skolēniem par 2010. gada janvāri - Ls 841.
Pašvaldību budžeta transfertu plāns izpildīts par 7,0%. Tie ir
2010. gadā saņemtie parāda
maksājumi par 2009. gada norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem. Par
2010. gadu savstarpējo norēķinu līgumi no Iecavas novada
pašvaldības ir nosūtīti pakalpojumu saņēmējiem parakstīšanai.
Pamatbudžeta izdevumu
plāns 2010. gadā ir izpildīts par
12,1% jeb dažādu pašvaldības
funkciju realizācijai izlietoti
Ls 618 674. Skatoties izdevumus nozaru griezumā, vidējo līmeni pārsniedz izdevumi sociālajai aizsardzībai - 18.5% un
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 14,5%, bet pēdējai nepārsniedz
divu mēnešu normu - 16,7%.
Skatoties izdevumus pēc
ekonomiskās klasifikācijas, vidējo līmeni pārsniedz:
1) procentu izdevumi (EKK
4000) - 23,3%, jo Iecavas novada
Dome procentu maksājumus
par kredīta saistībām veic vienu

reizi ceturksnī, un tas jau varētu
sasniegt 25% uz 1. martu, jo Dome maksājumus ir veikusi
2010. gada janvārī par 2009. gada 4. ceturksni, bet p/a «Iecavas
veselības un sociālās aprūpes
centrs» līzinga maksājumu procentus par rentgena aparāta
iegādi veic katru mēnesi;
2) sociālie pabalsti (EKK
6000) - 21,5%, kas varētu liecināt, ka plānotais budžeta apjoms
atsevišķām sociālo pabalstu pozīcijām ir nepietiekams.
Materiālu, energoresursu un
preču iegādei izlietoti 16,0%, bet
tas nepārsniedz divu mēnešu
normu 16,7%.
Naudas līdzekļu atlikums
p ašvald īb as p amatb u d žetā
28. februārī bija Ls 719 820, no
kuriem dažādu projektu realizācijai - Ls 183 479,97.
Valsts reģionālā attīstības
aģentūra līdz 28. februārim
Valsts kasei nebija iesniegusi rīkojumu atmaksāt atpakaļ ieskaitīto mērķdotācijas daļu, kas pārsniedz 50% no Iecavas kultūras
nama mazās zāles renovācijas izmaksām, t. i., Ls 5 939,60.
Speciālā budžeta (īpašiem
mērķiem iezīmēti līdzekļi) precizētais ieņēmumu plāns 2010. gadā ir izpildīts par 20,1%. Mērķdotācija autoceļu fondam atbilstoši plānotajam saņemta 16,7%
apmērā no gada plāna. Gada pirmajos divos mēnešos saņemtais
dabas resursu nodoklis par
Ls 1753 pārsniedz 2010. gada
1. ceturkšņa plānotos ieņēmumus.
Naudas līdzekļu atlikums
speciālajā budžetā 28. februārī
bija Ls 12 339, no kuriem
Ls 11 182,17 - dabas resursu nodokļa atlikums, Ls 120,55 - autoceļu fonda līdzekļi, Ls 767,11 privatizācijas fonda līdzekļi,
Ls 268,68 - pārējie speciālā budžeta līdzekļi.
Speciālā budžeta (ziedojumi
un dāvinājumi) līdzekļos izmaiņas nav notikušas. Naudas līdzekļu atlikums ir Ls 362, no kura lielāko daļu - Ls 341 - veido Zālītes speciālās internātskolas
2009. gada nogalē saņemtais ziedojums konkrētiem izglītības
iestādes izglītojamajiem. IZ

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde informē, ka
ir mainīts anonīmā uzticības tālruņa numurs. Turpmāk
iedzīvotāji varēs zvanīt uz anonīmo uzticības tālruni
ar automātisko atbildētāju - 67014077.
Iedzīvotājiem no Zemgales reģiona jebkurā diennakts laikā
ir iespējams informēt policijas pārvaldi par dažādām
sabiedriskās kārtības un drošības problēmām.
Katra pieteiktā informācija tiks izvērtēta un pārbaudīta.

2010. gada 19. martā

4.

Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 3
«PAR PABALSTU PIEŠĶIRŠANU, NEIZVĒRTĒJOT IENĀKUMUS»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
2010. gada 19. janvāra
lēmumu (prot. Nr. 1, 9. p.)
Izdoti saskaņā ar LR likuma «Par
pašvaldībām» 21. panta pirmās
daļas 16. punktu, 41. panta
pirmās daļas 1. punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma
12. panta 4. daļu un
43. panta 1. daļu
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Pabalsti, neizvērtējot ienākumus, ir gan vienreizēji, gan ikmēneša.
1.2. Noteikumi nosaka Domes
pabalstu veidus, apmēru un kārtību,
kādā tie piešķirami un izmaksājami.
1.3. Pabalstus piešķir Sociālais
dienests mēneša laikā, izņemot
2.1.2. punktā minētos pabalstus.
1.4. Pabalstu saņēmēju saraksti
nav publicējami.
1.5. Tiesības saņemt pabalstus ir
personām/ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Iecavas novadā.
2. PABALSTU VEIDI
2.1. Vienreizējie pabalsti:
2.1.1. pabalsts personām bez
personas koda personu apliecinošu
dokumentu noformēšanai;
2.1.2. pabalsts ārkārtas situācijās (stihiskas nelaimes, ugunsgrēki,
plūdi u. c.);
2.1.3. pabalsts audžuģimenē
ievietota bērna apģērba un mīkstā
inventāra iegādei;
2.1.4. pabalsts personām, kuras
atbrīvotas no brīvības atņemšanas
iestādes.
2.2. Ikmēneša pabalsti:
2.2.1. pabalsts bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam,
kurš bijis ārpusģimenes aprūpē, pēc
pilngadības sasniegšanas, ja viņš
mācās sekmīgi;

2.2.2. pabalsts audžuģimenē
ievietota bērna uzturam;
2.2.3. pabalsts aizbildņiem;
2.2.4. pabalsts aizgādņiem.
3. PABALSTA PIEPRASĪŠANAS
KĀRTĪBA
3.1. Pabalsta pieprasītājs
iesniedz Sociālajam dienestam
rakstveida iesniegumu, kurā apraksta situāciju, norāda vēlamos pabalsta veidus, uzrāda un pievieno atbilstošu dokumentu kopijas vai oriģinālus:
3.1.1. personu apliecinošu dokumentu;
3.1.2. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
3.1.3. pensionāra apliecību;
3.1.4. miršanas apliecību;
3.1.5. Iecavas novada bāriņtiesas
lēmumu;
3.1.6. izziņu par atbrīvošanos no
ieslodzījuma iestādes;
3.1.7. izziņu no mācību iestādes.
3.2. Sociālais dienests pievieno
iesniegumu un pārējos dokumentus
pabalsta saņēmēja lietai.
4. VIENREIZĒJO PABALSTU
APMĒRS,
PIEŠĶIRŠANAS UN SAŅEMŠANAS
KĀRTĪBA
4.1. Ar Iecavas novada Domes izpilddirektora rīkojumu piešķir:
4.1.1. pabalstu mirušas personas apbedīšanas gadījumā, ja tai nav
tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu, līdz Ls 250.00 apmērā, apbedīšanas pakalpojumu segšanai. Pabalstu piešķir faktiskajam apbedītājam;
4.1.2. pabalstu novada teritorijā
mirušas neatpazītas personas apbedīšanai, pēc prokuratūras pieprasījuma. Pabalstu piešķir faktiskajam
apbedītājam līdz Ls 250.00 apmērā;
4.1.3. pabalstu ārkārtas situācijās (stihiskas nelaimes, ugunsgrēki,
plūdi u. c.).
4.2. Ar Sociālā dienesta lēmumu
piešķir:

4.2.1. pabalstu personai, kura
atbrīvota no ieslodzījuma iestādes un
kurai pēdējā dzīvesvieta deklarēta
Iecavas novadā, pašvaldībā noteiktā
garantētā minimālā ienākuma apmērā;
4.2.2. pabalstu personai bez personas koda personu apliecinošu dokumentu noformēšanai (pases
izgatavošanai, valsts nodevas
nomaksai, arhīvu izziņu apmaksai
un citiem izdevumiem), ja tādu
iepriekš nav bijis, - līdz Ls 40.00;
4.2.3. pabalstu audžuģimenei
pēc bērna ievietošanas audžuģimenē
valstī noteiktās minimālās algas
apmērā bērna apģērba un mīkstā
inventāra iegādei, ne biežāk kā reizi
12 mēnešos.
5. IKMĒNEŠA PABALSTU
APMĒRS, PIEŠĶIRŠANAS UN
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Ar Sociālā dienesta lēmumu pabalstu piešķir:
5.1.1. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš bijis
ārpusģimenes aprūpē, pēc pilngadības sasniegšanas, pabalstu vienistabas dzīvokļa īrei (platībā līdz 35 m²)
saskaņā ar noslēgto īres līgumu (ja
pašvaldība nenodrošina ar dzīvojamo platību) līdz sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēram;
5.1.2. pabalstu audžuģimenei
saskaņā ar pašvaldības un audžuģimenes līgumu ievietota bērna uzturam valstī noteiktās minimālās algas
apmērā;
5.1.3. pabalstu audžuģimenei
par audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērnu ievieto tajā uz laiku,
kas ir mazāks par mēnesi. Pabalsta
atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;
5.1.4. pabalstu aizbildnim par
aizbildnībā esošo otro un katru nākamo bērnu Ls 38.00 apmērā;
5.1.5. pabalstu rīcībnespējīgas
personas aizgādnim vai aizgādnim

pār promesošas personas vai bezmantinieka mantu (ja aizgādnis
iecelts ar Iecavas novada bāriņtiesas
lēmumu):
5.1.5.1. Ls 10.00 mēnesī, ja rīcībnespējīgā persona ir vientuļa persona bez radiniekiem;
5.1.5.2. Ls 10.00 mēnesī aizgādnim pār promesošas personas vai
bezmantinieku mantu.
5.2. Tiesības uz 2.2.3. un
2.2.4.punktos paredzētajiem pabalstiem ir no dienas, kad Iecavas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu un
saņemts pieprasītāja iesniegums.
Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi
tiek noteikts proporcionāli dienu
skaitam no pabalsta piešķiršanas
dienas.
5.3. Pabalstu iepriekšējos gados
ieceltajiem aizgādņiem piešķir, sākot
ar kārtējā gada 1. janvāri.
6. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests paziņo iesniedzējam
rakstveidā, norādot apstrīdēšanas
termiņu un kārtību.
6.2. Sociālā dienesta lēmumu par
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
var apstrīdēt Iecavas novada Domē
viena mēneša laikā.
6.3. Iecavas novada Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt likumā
noteiktajā kārtībā.
7. PĀREJAS NOTEIKUMI
7.1. Noteikumus publicē laikrakstā «Iecavas Ziņas» un novada mājas
lapā www.iecava.lv.
7.2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
7.3. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku zaudē
Iecavas novada Domes 2009. gada
11. augusta saistošie noteikumi
Nr. 21 «Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus».
Priekšsēdētājs J. Pelsis

Ienāciet indiāņu pasaulē!
A: Anta Kļaveniece

5. martā Iecavas novada
bērnu bibliotēkā tika
atklāta izstāde «Edvarda
Kērtisa fotogrāfijas.
Vīzijas par Amerikas
indiāņu dzīvi».
Izstāde tapa sadarbībā ar ASV
Informācijas centru un ASV
vēstniecību. Tajā apskatāmas
20. gadsimta sākumā uzņemtas
fotogrāfijas par Ziemeļamerikas
pamatiedzīvotāju sadzīvi un ri-

tuāliem. E. Kērtiss pievērsās fotografēšanai jau jaunībā un pieaudzis kļuva par portretu studijas īpašnieku Sietlā, Vašingtonas
štatā, ASV. 1899. gadā fotogrāfs
devās ekspedīcijā kopā ar indiāņu ekspertu Džordžu Bērdu Grinelu. No tā brīža Kērtiss vēlējies
dokumentēt dažādu cilšu vēsturi, mitoloģiju, reliģiskos rituālus
un senās paražas, pirms tas viss
«pazūd uz mūžīgiem laikiem».
8. martā un 10. martā izstādes prezentācijā piedalījās Iecavas vidusskolas 2. b un 2. a klases audzēkņi un audzinātājas Gi-

ta Tamaša un Evita Burceva. Gatavojoties izstādes apmeklēšanai, tika pētītas Ziemeļamerikas
ciltis un darināti zīmējumi.
Par indiāņu bagāto kultūru,
tradīcijām, sadzīvi, amatniecību
atraktīvi stāstīja uz pasākumu
uzaicinātā kultūras vēstures
skolotāja Aldonija Gaveika.
Īpašu sajūsmu bērnos izraisīja dažādi indiāņu priekšmeti: ķirbju grabulis, zemes apstrādes
rīks - brieža rags, austa sega,
māla trauks, mokasīni, pončo,
kuri ir atvesti no ceļojumiem.
Skolēni guva informāciju par in-

uzturā visvairāk lietotajām «trīs
māsām»: ķirbjiem, pupām un
kukurūzu.
Pasākuma apmeklētāji apguva žestu valodu, ko indiāņi pielietoja savstarpējā saziņā, jo katrai ciltij bija atšķirīgā valoda.
Foto ekspozīciju papildina
Bērnu bibliotēkas darbinieču
veidotā grāmatu izstāde par indiāņiem: enciklopēdijas, žurnāli,
piedzīvojumu literatūra, leģendas, mīti un pasakas.
Izstāde bibliotēkā būs apskatāma līdz 5. aprīlim. Visi interesenti laipni gaidīti! IZ

5.
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Pirmais novada NVO forums - iepazīšanās
A: F: Beata Logina

Lai uzlabotu dzīves kvalitāti,
ne vienmēr galvenais ir nauda.
Svarīgāki ir uzņēmīgi cilvēki ar
labām idejām, kuri prot pārliecināt un iesaistīt apkārtējos.
Sabiedriski aktīvie Iecavas
novada ļaudis 7. martā kultūras
namā tikās nevalstisko organizāciju (NVO) forumā «Biedrību
loma sabiedrības aktivizēšanā
sadarbībai ar pašvaldību». Kā
sacīja pasākuma vadītājs Vilnis
Millers, diemžēl nezinām, kādi
cilvēki dzīvo mums līdzās, kas viņus interesē, uztrauc, ko viņi dara, tāpēc organizēts šis forums lai iepazītos un apjaustu sadarbības iespējas.
Daudzviet ierasts visu problēmu risinājumu gaidīt tikai no
pašvaldības, taču vietvarām bieži vien pietrūkst resursu - gan
darbinieku, gan finansējuma,
tādēļ ir apsveicami, ja sabiedrība, uzņēmēji, biedrības un nodibinājumi, sēžas pie sarunu galda
un meklē sadarbības iespējas.
Pēc sieviešu kluba «Liepas»
iniciatīvas rīkotajā forumā ar savu pieredzi dalījās Siguldas novada pašvaldības pārstāvji. Domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Zilvers un deputāte, biedrības «Cerību spārni» pārstāve
Eva Viļķena akcentēja cilvēkfaktora nozīmi sadarbības veidošanā. NVO priekšrocība ir elastīgāka pieeja konkrētai mērķauditorijai un tās vajadzību nodrošināšanai. Tāpēc Siguldas novadā,
kur īpaši populāras ir sociālas
ievirzes NVO, rasta iespēja
vairāku pašvaldības funkciju
izpildi deleģēt NVO, kas ļauj arī
ietaupīt finansējumu.
Iecavas novada Domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis, stāstot par pašvaldības sadarbību ar
vietējiem uzņēmējiem un NVO ilgu gadu garumā, uzsvēra, ka
pašlaik daudzas iniciatīvas ierobežo likumdošana un iepirkumu

Iespēju prezentēt savu darbību foruma dalībniekiem izmantoja 10 sabiedriski aktīvu grupu
pārstāvji. Bibliotēkas vadītāja Aina Ezergaile stāstīja par Zorģu radošo kopu, kas cenšas
apvienot ciemata sabiedrību radošās, izglītojošās un izklaidējošās nodarbēs.
procedūras noteikumi, taču, ja
par kādu jautājumu ir patiesi
ieinteresēti sabiedrības pārstāvji, kopsaucēju var atrast. Par sadarbības pieredzi runāja arī Sociālā dienesta vadītāja Sigma
Strautmale un Domes izglītības
speciāliste Valda Liekne;
- par Iecavas politiski represēto klubu stāstīja valdes
priekšsēdētājs Ēriks Grants;
- Pasaules Putnkopības
zinātniskās asociācijas Latvijas biedrību prezentēja valdes
priekšsēdētāja Māra Butka;
- Iecavas invalīdu biedrības
«Rūķītis» aktivitātes izklāstīja

Par mums stāsta
A: Anta Kļaveniece

Sestdien, 20. martā, plkst.
16.05 Latvijas Radio 1 raidījumā
«Mazpilsētu stāsti» būs klausāms pusstundu ilgs sižets par
Iecavu un iecavniekiem. Radio
ļaudis pirms nedēļas to ierakstīja, viesojoties mūsu pusē minizoo «Dobuļi», radošajā darbnīcā

«Ciku-cakas», kultūras namā,
uzņēmumā «Iecavnieks», kempingā «Labirinti» un Iecavas vidusskolas vēstures muzejā.
Savukārt otrdien, 23. martā,
plkst. 17.15 LR 1 raidījumu programmas «Pēcpusdiena» ciklā
«Stāsta no reģioniem» par savu
sabiedriskā darba pieredzi radio
klausītājiem stāstīs sieviešu kluba «Liepas» līdere Agita Hauka. IZ

valdes priekšsēdētāja Inta Jurgēvica;
- par biedrības «Iecavas Jauniešu padome» izveides mērķiem un iecerēm runāja valdes
priekšsēdētāja Laine Baha;
- Iecavas evaņģēliski luterisko draudzi pārstāvēja tās padomes vadītājs Andris Šteinbergs;
- ar Zorģu radošo kopu
iepazīstināja bibliotēkas vadītāja
Aina Ezergaile;
- Iecavas SOS Jauniešu mājas iemītnieku gatavību sadarboties apliecināja vadītāja Dzintra Lazdāne;

- par biedrības «Futbola
klubs Iecava» veikumu stāstīja
valdes priekšsēdētājs Juris Ludriķis;
- biedrības «Iecavas sieviešu
klubs «Liepas»» vārdā runāja
valdes priekšsēdētāja Agita Hauka;
- par sadarbību ar novadpētnieku Ēvaldu Kivilandu un vēlmi
sakopt vēsturiskos objektus
(senlatviešu svētvieta, karavīru
apbedījumi), lai izveidotu tūrisma taku, klāstīja Andris Kopeika. Varbūt jau nākamā vietējo
NVO tikšanās būs kāda objekta
sakopšanas talkā. IZ

Apsveikums : : :
Prieku dzirdēju reiz jūras šalkā skaļā,
Prieku sajutu reiz Dieva laukā zaļā,
To es klausījos no brīvā kalnu vēja,
Kas pār mežu galiem gavilēdams skrēja,
To es mācījos no cīruļa un gana, Lai var gaiši skanēt mūža dziesma mana.

/I. Kalnāre/
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Sniegu izved, izmantojot izdevīgu
vietējā uzņēmēja piedāvājumu
A: F: Anta Kļaveniece

Lai Iecavas centrā atslogotu
jau tā nepietiekamā skaitā esošās autostāvvietas un nodrošinātu pārredzamību ielu krustojumos, Iecavas pašvaldībai nācās lemt par naudas līdzekļu atvēlēšanu sniega izvešanai.
No vairākiem piedāvājumiem
tika izvēlēts lētākais variants. Ja
Rīgas Domes Satiksmes departaments par sniega kubikmetra
izvešanu maksājis no Ls 6,33
līdz Ls 6,75 (bez PVN), tad Iecavas pašvaldība šim darbam nolīgusi vietējo uzņēmumu SIA
«U.B.S.», par viena kubikmetra
sniega izvešanu maksājot
Ls 1,50. Dārgāks bijis arī kāda

Piešķirs finansējumu sabiedriskā
labuma vairošanas projektiem
1.lpp.

Pēdējo reizi tik sniegota
ziema Latvijā esot bijusi
pagājušā gadsimta
sākumā, ziņo meteorologi.
Snigšanas sekas izjuta
visi - gan gājēji
un autobraucēji,
gan autoceļu uzturētāji.

Bauskas puses uzņēmēja piedāvājums: tajā nosauktā cena
svārstījusies no Ls 20 līdz Ls 40
par motorstundu atkarībā no
tehnikas veida (traktors, iekrāvējs).
Kopumā no Iecavas centra izvestas 118 kravas sniega, un
pašvaldībai šis pakalpojums izmaksājis Ls 1770 (ar PVN). No
sniega atbrīvoti lielāko ielu krustojumi, kā arī automašīnu stāvlaukumi pie Narvesen kioska,
deviņstāvu mājām, kultūras nama un novada Domes. IZ

Ar konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapām un ieteikumiem to aizpildīšanai var interesēties pašvaldībā vai Hipotēku
bankas Bauskas filiālē.
Pieteikuma veidlapa un ieteikumi pieteikuma noformēšanai
atrodami arī mājaslapā
www.iecava.lv.
Sagatavotais projekta pieteikums ir jāiesniedz Hipotēku
bankas filiālē personīgi vai jāsūta pa pastu.
Projektu konkursa līdzekļi
var tikt piešķirti šādām prioritārajām jomām:
·
projektiem, kas saistīti ar
apkārtnes labiekārtošanu, veido
sakārtotu un drošu vidi;
·
projektiem, kas vērsti uz
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu,
·
projektiem, kas saistīti ar
teritorijas (rajona, novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu,
patriotisku jūtu audzināšanu

iedzīvotājos;
·
projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu, veicina iedzīvotāju sociālo atbildību
sabiedrībā, nodrošina papildus
sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām;
·
projektiem, kas paredz izglītošanu, apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju
(iedzīvotāju grupu) pašnodarbinātība sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanai, jauniešu
profesionālā orientācija un karjeras izvēles iespējas;
·
projektiem, kuru rezultātā
tiek veicināta iedzīvotāju (iedzīvotāju grupu) līdzdalība teritorijas attīstības plānā noteiktajos
virzienos un kas netiek finansēti
no speciāli tam paredzētiem avotiem.
Plašāku informāciju var
saņemt: www.hipo.lv,
mara.bite@hipo.lv,
tālr. 63922665,
juris.rutenbergs@hipo.lv,
tālr. 67774157. IZ

Neatkarības atjaunošanas gadadienā
aicina neaizmirst ideālus
A: F: Beata Logina

Pagājušajā nedēļā notika
virkne pasākumu par godu
Lietuvas neatkarības
atjaunošanas
20. gadadienai.
9. martā Rīgā Lietuvas vēstniecība organizēja svinīgu sarīkojumu, kurā piedalījās arī Iecavas sadraudzības pašvaldības
Pasvales rajona mērs Gintauts
Gegužinsks ar kundzi. Savukārt
11. martā - kaimiņvalstij nozīmīgajā datumā - pasvalieši aicināja pie sevis sadraudzības
partnerus ne tikai no Latvijas,
bet arī no Francijas un Norvēģijas, lai kopā atcerētos 1990. gada 11. martu, kad Lietuvas Augstākā Padome pieņēma lēmumu
par valsts neatkarības atjaunošanu.
Šo 20 gadu laikā Lietuva kopā ar Latviju un Igauniju sasniegusi mērķus, kuri 1990. gadā
šķita tāli un varbūt pat neīstenojami sapņi. Visas trīs Baltijas

valstis tagad ir pilntiesīgas Eiropas Savienības un NATO dalībnieces; cilvēki ir atguvuši tiesības baudīt brīvību un demokrātiju. Arī draugi no Francijas
un Norvēģijas atzina, ka, sadarbojoties vairāk nekā 10 gadus,
varējuši vērot, cik lielas un pozitīvas pārmaiņas te notikušas.
Taču nenoliedzami, ka tieši
tuvākie kaimiņi vislabāk izprot
lietuviešu noskaņojumu un pārzina reālo situāciju, jo Latvijā, tāpat kā Lietuvā, ne vienmēr esam
pratuši brīvību un demokrātiju
izmantot visas sabiedrības un
valsts labā. Svētku pasākumos gan dievkalpojumā Pasvales katoļu baznīcā, gan noliekot ziedus
pie skulptūras, kas izveidota brīvības cīnītāju piemiņai, gan koru
koncertā demonstrējot dokumentālus videokadrus no
1990. gada marta notikumiem,
vairākkārt izskanēja aicinājums - par spīti sadzīves problēmām neaizmirst to dienu ideālus
un biežāk jautāt nevis «ko valsts
dos man», bet «ko es varu dot
valstij». IZ

6.

Valsts svētki ir iemesls tērpties nacionālajā tautastērpā,
atzīst Pasvales rajona pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Vitalija Gegužinskiene (centrā), kopā ar kolēģiem
apmeklējot vietējo mākslinieku darbu izstādi, kas līdzās
mednieku trofeju ekspozīcijai iekārtota muzejā.

2010. gada 19. martā
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Čempionu kauss nonāk citās rokās

Sporta ziņas

10. martā noslēdzās Bauskas novada Domes administrācijas
kausa izcīņa basketbolā veterāniem.
Sacensību uzvaras kausu un zelta medaļas izcīnīja Iecavas veterānu
komanda: Aivars Hauks, Vilnis Gailums, Gunārs Plucis, Dagnis
Buners, Juris Draudziņš, Māris un Juris Ozoliņi, Aļģis Mudurs,
Jānis Krūze, Dzintars Zaumanis, Juris Jašuks un Andris Pļaviņš.
Iecavnieki visus sacensību posmus aizvadīja bez zaudējumiem,
pēdējo spēļu rezultāti:
17. februārī Iecava - Gailīši 44:36,
24. februārī Iecava - Ceraukste 48:41,
3. martā Iecava - Bauska 40:34,
10. martā Iecava - Dāmas 55:47.
Mūsu veterāni savu meistarību pierādīja arī pēcspēļu individuālajos
pārbaudījumos: Aivars Hauks bija labākais soda metienu konkursā,
bet trīspunktu metienu konkursā uzvarēja Vilnis Gailums.
Jaunatnes basketbola līga
Minispēles Rietumu grupā 11.martā
Iecava/Vecumnieki - Jaunpils
1997. g. dz. 72:28 (E. Jašuks 25, H. Meļķis 22, G. Plukass 12)
2. divīzijas spēļu rezultāti
13. martā Iecava/Vecumnieki - Jūrmala/Sloka
1994. g. dz. 84:51 (I. Puļķis 23, E. Lapkovskis 15)
1996. g. dz. 70:29 (T. Šķipars 23, J. Pelēcis 19)
14. martā Jūrmala - Iecava/Vecumnieki
1996. g. dz. 43:65 (T. Šķipars 16, J. Pelēcis 15)
1995. g. dz. 40:76 (F. Lisovskis 20, R. Zariņš 15)
1994. g. dz. 50:72 (A. Taurenis 22, F. Lisovskis 16)
1991./92. g. dz. 54:95 (J. Eiduks 35, K. Onzuls 26)
Starpnovadu sacensību galda tenisā 5. kārta Bauskā notika
13. martā. 2. līgā meiteņu grupā 1. vietu izcīnīja Sintija
Januševiča, bet Pēteris Madžulis bija otrais labākais vīriešu
konkurencē. 1. līgā viss goda pjedestāls tika Iecavas meitenēm:
1. vieta Alisei Plucei, 2. vieta Līnai Lauciņai un 3. vieta Dārtai
Ozoliņai. Augstākajā līgā starp vīriešiem nepārspēts palika Roalds
Cildermanis, bet sieviešu grupā 3. vietu ieguva Ludmila Bulaha.
Latvijas komandu čempionātā, kurš 14. martā risinājās
galvaspilsētā, 2. līgā vīriešu grupā uzvarēja apvienotā galda
tenisistu komanda: iecavnieki Roalds un Egmonts Cildermaņi,
baušķenieks Aleksandrs Šutka un rīdzinieks Kirils Jahontovs.
11. martā vieglatlēti piedalījās Bauskas novada atklātajās
sacensībās «Marts-2010».
C grupa
Linda Šteinberga - 1. vieta 40 m, 40 m barjerskrējienā (m/b),
tāllēkšanā (t/l), 200 m, 2. vieta augstlēkšanā (a/l)
Ieva Ērgle - 2. vieta a/l, 3. vieta 200 m
Ieva Jēkabsone - 2. vieta 40 m/b, 3. vieta t/l
Žanis Sevastjanovs - 1. vieta 40 m, 40 m/b, t/l, 200 m
Alvis Līrums - 2. vieta 40 m, 40 m/b, a/l, 200 m, 3. vieta t/l
Armands Birģelis - 3. vieta 40 m, 40 m/b, 200 m
Artūrs Liepiņš - 1. vieta a/l
D grupa
Amanda Grīnberga -1. vieta 40 m/b, 2. vieta a/l
Annija Pļaviņa - 2. vieta 40 m, 2. vieta t/l
Nadīna Balode - 2. vieta 200 m
Edijs Lācis - 2. vieta 40 m, 40 m/b
Annija Liepiņa -1. vieta a/l, 3. vieta 200 m
Simona Vītoliņa - 3. vieta t/l, 3. vieta 40 m, 3. vieta a/l
Kārlis Ozoliņš - 1. vieta a/l

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

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

1.lpp.

Cīņā par trešo vietu Grīnvalde ar rezultātu 77:71 pieveica
Talantīgos veterānus, kas visu
spēli aizvadīja vien piecu cilvēku
sastāvā. Kā komandas vilcējspēks darbojās Aldis Beitiņš (37
punkti), bet bronzas medaļnieku
līderis atkal bija Gundars Brička
(33 punkti).
Superfinālu starplaikos sporta nama «Dartija» laukumā notika basketbolistu konkursi. Savā
starpā sacentās čempionāta dalībkomandu izvirzītie trīspunktu
metienu meistari. Finālā veiksmīgaks par sāncenšiem Tomu
Muduru un Mārtiņu Grundmani
bija Mārcis Eglītis (attēlā), kurš
minūtes laikā precīzi realizēja 10
tālmetienus. Toties līdzjutējiem
paredzētā balva palika pie turnīra organizatoriem, jo diemžēl neviens nespēja iemest bumbu grozā no laukuma centra. Otrajā

mēģinājumā tas gan padevās
Jurim Ojāru no Klondaikas.

10. martā sporta namā noritēja Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» atklātās sacensības vieglatlētikā telpās A, B un
junioru grupas sportistiem.
Rezultāti
B grupa (1995./96. g. dz.)
Kopvērtējums pēc aizvadītajiem diviem sacensību posmiem (zēnu
grupā tikai divi sportisti no 17 startējuši sacensību abos posmos):
1. vieta - Madara Bērziņa (15 punkti), Matīss Mītins (49,5 punkti)
2. vieta - Lūcija Kalviša (19 punkti), Rūdolfs Štāls (63 punkti)
3. vieta - Iluta Logina (22 punkti)
A grupa zēni (1993./94. g. dz.)
Kopvērtējums pēc aizvadītajiem diviem sacensību posmiem:
1. vieta - Emīls Sevastjanovs (26 punkti)
2. vieta - Kristaps Gāga (28 punkti)
3. vieta - Rihards Vētra (30 punkti)
Juniori (1990./92. g.dz.)
30 m skriešana
1. vieta - Artūrs Voroškovs
2. vieta - Andris Geiba
3. vieta - Mārtiņš Ērglis
30 m barjerskriešana
1. vieta - Artūrs Voroškovs
2. vieta - Mātiņš Ērglis
3. vieta - Andris Geiba
Lodes grūšana
1. vieta - Mārtiņš Ērglis
2. vieta - Andris Geiba
3. vieta - Dzintars Stuks IZ

Traktortehnikas tehniskā apskate
Iecavas novadā notiks:
7. aprīlī
plkst. 10:30 Rosme, Zorģi; plkst. 11:30 Iecavnieks
28. aprīlī
plkst. 10:30 Rakmente; plkst. 11:30 Zālīte
4. jūnijā
plkst. 10:30 Balticovo; plkst. 11:30 Jumis
Tehniku var uzrādīt apskatei arī «Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūrā» Bauskā.
Sīkāka informācija pa tālruni 63925013; 29284575.

2010. gada 19. martā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Kultūras namā

Pārdod : : :
SIA «SKUJENIEKI» Iecavā
piedāvā skaldītu malku un
zāģmateriālus pēc pasūtījuma.
Tālr. 29452087.
zāģmateriālus, dēļus, bruses,
latas, līstes, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

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

19. martā pl. 18:30 Iecavas
luterāņu baznīcā koncertēs
garīgās mūzikas ansamblis
LAUDETUR (Irēna Sedola,
Dace Dreimane, Ilmārs
Šnepsts, Ludmila Ivanicka,
Daina Kasperoviča, Laima
Lazdiņa, Zaiga Lazdiņa.)
Programmā - latviešu
komponistu garīgā mūzika.

Pērk : : :
sienu vai salmus.
Tālr. 26375640; 26359432.

Izīrē : : :
istabu ar virtuvīti Iecavas
centrā vienam cilvēkam.
Īres maksa Ls 40 mēnesī.
Tālr. 29717189.

Meklē darbu : : :
Iecavas novada Dome paziņo, ka, pamatojoties uz likuma
«Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma
«Par ietekmes uz vidi novērtējumu» 22. panta otro daļu, 23. panta
pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2006. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 355 «Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība», Dome 9. marta sēdē nolēma akceptēt paredzētās darbības - valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne)Bauska (Ārce) būvniecības - 2. sekcijas 3.a apakšvariantu.
Ar lēmuma pilnu tekstu un grafisko pielikumu var iepazīties
Iecavas novada Domē, Skolas ielā 4, darba dienās no plkst. 8 līdz
17 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.30), kā arī interneta mājas lapā www.iecava.lv.

IZ

pirmsskolas un sākumskolas
skolotāja ar augstāko izglītību
un 30 gadu pieredzi darbā ar
bērniem; varētu arī auklēt
jebkura vecuma bērnu mājās.
Tālr. 26418553.

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

23. martā pl. 10:00
Liepājas leļļu teātra
izrāde «SNURĶA
PIEDZĪVOJUMI»
Biļešu cena: Ls 1.
27. martā pl. 13:00
Ievas Kerēvicas un
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 Lieldienu
rotaļām,
atrakcijām un dančiem folkloras kopas «Tarkšķi»
pavadījumā.
Līdzi ņemiet krāsotas oliņas
un labu garastāvokli.
Darbosies kafejnīca;
pl. 12:00
STOKHOLMAS TEMPĻA
STĪGU ORĶESTRA

koncerts.

Ziņas lauksaimniekiem

Mācības augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanai
apliecības derīguma termiņa pagarināšanai notiks otrdien,
23. martā, pulksten 10.00 Iecavas novada Domes zālē.
Ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem: pārskats par pēdējos trijos
gados izlietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem; maksājuma
uzdevums, kas apliecina veikto samaksu; fotogrāfija; pases
kopija. Rekvizīti samaksai:
Valsts augu aizsardzības dienests
Republikas laukums 2, Rīgā, LV-1981
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000050138
Konta Nr. LV10TREL2160061270000
Summa samaksai - Ls 10.50
Iemaksas mērķis - augu aizsardzības apliecības derīguma
termiņa pagarināšana par zināšanu minimuma apgūšanu.
Norādīt vārdu, uzvārdu, obligāti norādīt - ieskaitīt kodā 21360.
Aicinu visus lauksaimniekus pārbaudīt savas augu aizsardzības
apliecības derīguma termiņu, jo pēc derīguma termiņa beigām
nevarēs iegādāties augu aizsardzības līdzekļus to tirgošanas
vietās. Sīkāku informāciju var saņemt, piezvanot pa tālruni
63941764 vai 26328446.
Stepans Drozdovs,
Iecavas novada lauksaimniecības organizators

8.

Skumjās paziņojam, ka
14. martā mūžībā aizgājusi
ALĪDA ŠTĀLE.
Izvadīšana 20. martā
pl.13 no Sila kapu kapličas.
Tuvinieki

25. martā
Komunistiskā
genocīda upuru
piemiņas dienā
pl.18:00 pulcēsimies

Pateicības
Izsakām sirsnīgu pateicību
Arāja kungam par atbalstu
ceļa tīrīšanā no sniega.
Beikmaņu ģimene
no Meža Vizbuļiem
No sirds sakām paldies
Bauskas ceļu rajonam par
rūpīgu sniega šķūrēšanu uz
ceļa Iecava-Rožkalni-Irbītes.
Pensionāre

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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