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«Jezga» skatē iegūst vislielāko punktu skaitu AKTUĀLI
Vairāk foto no deju skates - www.iecava.lv

Šajā numurā:

Debatētāji 2.
krāj pieredzi
Saistošie
5.
noteikumi «Par
kapsētu apsaimniekošanu»

«Jezga»
A: F: Alma Spale

Sestdien, 9. aprīlī,
Iecavas kultūras nama
deju kolektīvi devās
uz Līduma kultūras namu,
kur notika Bauskas,
Rundāles, Vecumnieku
un Iecavas novada deju
kolektīvu skate.
Priecājamies kopā ar mūsu
dejotājiem, jo tie visi rādīja labu
sniegumu un ieguva I pakāpes

diplomu. Īpašs prieks par Iecavas jauniešu deju kolektīvu,
kurš saņēma vislielāko punktu
skaitu starp visu paaudžu dalībniekiem. Vadītāja Solveiga Lineja
saka: ««Jezga» bija gatava startēt
ar labu rezultātu, jo jauniešiem
ir liela vēlme dejot. Skates rezultāts tikai parādīja, ar kādu uzņēmību un centību jaunieši katru
piektdienu un svētdienu ir strādājuši. Iecavā ir visforšākie jaunieši!»
Žūrija ar skaistiem, uzmun-

drinošiem vārdiem sveica visus
dejotājus. Uzslavas vārdus vērtētāji veltīja tieši Solveigai Linejai:
««Jezgas» vadītāja ir izdarījusi visu, lai jaunieši varētu priecāties
par deju un to rotaļājoties nodejot. Acīmredzama un emocionāli
sajūtama bija dejotāju meistarība un attiecības uz skatuves.»
Īpaši uzteikti tika dzīvo ziedu
vainadziņi, kurus «Jezgas» meitenēm sarūpēja Iveta Cera. Sakām lielu paldies viņai un arī citiem atbalstītājiem! IZ

Uzvara
dzejas
konkursā

6.

Aicina uz
labdarības
tirdziņu

7.

SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2011. gada aprīlī ir
38,79 Ls/MWh (bez PVN).

Paaugstinātā nodokļa likme liek sarosīties
A: Anta Kļaveniece

Daudz neskaidrību iedzīvotājiem sagādājuši šogad saņemtie
nekustamā īpašuma nodokļa
paziņojumi 2011. gadam. Tiem,
kuru īpašumā esošā lauksaimniecības zeme pērn palikusi ne-

apstrādāta, papildu šī gada nodoklim ir aprēķināts nodoklis
par 2010. gadu.
2010. gada nodoklis ir aprēķināts atbilstoši likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli»
(turpmāk tekstā - likums)
3. panta pirmajai ¹ daļai, kas nosaka, ka ar nekustamā īpašuma

nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi,
izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti
lauksaimnieciskās darbības
ierobežojumi.
Par neapstrādātu tiek atzīta

visa zemes vienības platība, ja
neapstrādātā daļa pārsniedz
70% no kopplatības un līdz
1. septembrim tajā nav veikta
saimnieciskā darbība. Daudzām
neapstrādātajām zemēm ir statuss «aizaudzis».
4.lpp.

2011. gada 15. aprīlī

2.

Vai Eiropas valstīm būtu jāsniedz ekonomiskais
un politiskais atbalsts pasaules trūcīgajām valstīm?
A: Vita Lauciņa-Veinere,

Mihails Haļitovs
debašu treneri Iecavas vidusskolā

Par šo tēmu debatētāji
visā Latvijā debatēja
gan reģionālajos novadu
turnīros, gan valsts
mēroga nacionālajā turnīrā
Iecavā 9. aprīlī.
Nedēļu iepriekš apvienotajā
Zemgales un Rīgas reģionālajā
debašu turnīrā Iecavas vidusskolā piedalījās 12 komandas.
Pateicoties tam, varējām noorganizēt turnīru gan latviešu, gan
angļu valodā. Turnīrā piedalījās
komandas no Bauskas 1. vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 4. vidusskolas, Rīgas privātskolas «Patnis», Āgenskalna ģimnāzijas, Rīgas Valsts
1. ģimnāzijas un visvairāk ko-

IZ

mandu no Iecavas vidusskolas
(no četrām komandām tikai viena
debatēja latviski).
Latviešu turnīrā Iecava panākumus neguva, taču angļu turnīrā ieguvām gan pirmo vietu (Reinis Vesers, Katrīna Merca (10.a
kl.) un Kristiāna Lauciņa-Veinere
(11.a)), gan otro vietu (Liene
Krastiņa (11.a), Laura Liepiņa un
Solveiga Veismane (12.a)). Diāna
Špoģe no 10.a klases ieguva labākās runātājas diplomu. Debija
šajā turnīrā bija 12. a klases skolniecei Diānai Andrejevai. Paldies
par darbu turnīra tiesnešiem:
Evijai Zadei, Martai Ņikiforovai
(9.a) un Reinim Pastaram (12.c).
Nacionālajā debašu turnīrā
piedalījās 49 komandas no visas
Latvijas. Mūsu skolu pārstāvēja
viena latviešu komanda (Raimonds Šebins (9.a), Reinis
Pastars un Anda Vaičekone (8.a)),

kā arī divas angļu komandas
(L. Liepiņa, L. Krastiņa, S. Veismane; R. Vesers, K. Lauciņa-Veinere un K. Merca).
Pateicoties ilggadējai sadarbībai ar Debašu centru turnīra
organizēšanā Iecavas vidusskolā, pasākums noritēja augstā
profesionālā līmenī. Debašu centra prezidente Ineta Drēže, dāvājot Liepājas mākslas grāmatu, izteica lielu pateicību skolas direktorei Agrai Zaķei par iespēju
organizēt valsts turnīru mūsu
viesmīlīgajā iestādē. Iecavas novada izglītības speciāliste Valda
Liekne vēlēja veiksmi ikvienam
debatētājam un ar lielu interesi
vēroja debašu pirmo riņķi un finālu. Kā vienmēr, debašu saime
paldies par garšīgo maltīti teica
skolas pavārei Inesei Rozentālei
un viņas komandai.
Debatēm skolēni bija sagata-

vojušies pamatīgi, un konkurence bija ļoti liela. Īpaši augstu
sniegumu demonstrēja uzvarētāju komandas: angļu turnīrā
Liepājas Valsts ģimnāzijai 1. vieta, Daugavpils Valsts ģimnāzijai - 2. vieta, bet latviešu turnīrā Jaunpiebalgas vidusskolai 1. vieta un Cēsu Valsts ģimnāzijai - 2. vieta.
Katra reģiona aktīvākie angļu
debatētāji šonedēļ dosies uz Viļņu, lai no 14. līdz 17. aprīlim piedalītos Pasaules Skolu debatētāju turnīrā (WSDC), kuru rīko
starptautiskā debašu organizācija IDEA. Zemgales reģionu pārstāvēs divas komandas - abas no
Iecavas vidusskolas (R. Vesers,
S. Veismane, K. Lauciņa-Veinere, kā arī R. Šebins, Eduards
Cers (9.a) un A. Vaičekone). Grupu pavadīs abi mūsu skolas debašu treneri. Lai mums veicas! IZ

dums, lai iepazītos ar lauksaimniecības tehniku, graudu apstrādi un glabāšanu.
No 13. līdz 17. aprīlim skolā
notiek Eiropas jauniešu konference «Jauniešu darba iespējas».
30. martā Dobeles Mūzikas
skolā notika 4. Zemgales reģiona
mūzikas festivāls - koncerts
«Mans mīļākais skaņdarbs, mūzikas skolu beidzot, kurā piedalījās trīs Iecavas mūzikas skolas
8. klavieru klases audzēknes: Sigita Grīnberga, Irma Bosko un
Maija Krastiņa (pedagoģe Kristīne Vaičus). Viņas atskaņoja savus mīļākos skaņdarbus no eksāmena programmas.
31. martā un 1. aprīlī skolotājas Ivetas Pelšes audzēknes Annija Elizabete Goldmane un Sabīne Bogdanova piedalījās starptautiskā festivālā «Kaunas Sonorum» Kauņā. Šī meitenēm bija ļoti laba pieredze paklausīties savu
vienaudžu sniegumu un salīdzināt savas klavierspēles prasmes.
Konkursā piedalījās dalībnieki
no Lietuvas, Krievijas, Igaunijas,
Slovākijas un pat Albānijas!
3. aprīlī 12 mūsu skolas
audzēkņi (attēlā) un viņu pedagogi piedalījās Rīgas Latviešu
biedrības, Latvijas Bērnu fonda
un Brāļu Jurjānu biedrības rīkotajā konkursā-koncertā «Talants
Latvijai», kas notika Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē.
Šādi mūzikas skolu koncerti

notiek visa gada garumā, kur
mūzikas skolas sniedz koncertu
40- 45 minūšu garumā. Koncerts
ir brīvi veidotā stilā - individuālie
priekšnesumi, ko vērtē žūrijas
komisija. Labākos priekšnesumus izvirza finālam. Mēs varam
būt ļoti gandarīti, jo no 12
audzēkņiem astoņi tika izvirzīti
finālam (2. -7. klase) un divas
1. klases audzēknes arī tika
finālā. Pirmklasnieku fināls notiks 22. maijā, bet pārējiem
audzēkņiem datums būs zināms,
kad visas 24 mūzikas skolas, kas
pieteikušās šim pasākumam,
būs sniegušas savus koncertus.
Mūzikas skolas direktore Ineta

Pilverte izsaka pateicību audzēkņiem (Kristīnei Juhņevičai, Laurai Bogdanovičai, Laurai Novickai, Esterei Tīnai Stepanovičai,
Annai Patrīcijai Karelei, Evai Macuļevičai, Annijai Elizabetei
Goldmanei, Mārtiņam Murānam, Paulai Roznerei, Ritvaram
Māsānam, Sabīnei Bogdanovai,
Katrīnai Mercai) un viņu pedagogiem (Kristīnei Vaičui, Ilvijai
Bensonei, Alisei Veisai, Ivetai
Pelšei, Daigai Rozentālei, Harijam Gūtmanim, Gatim Priekulim, Antrai Rušmanei) par veiksmīgu sniegumu kocertā-konkursā. Turēsim īkšķus par mūsu
audzēkņiem finālā! IZ

Skolu ziņas

7. aprīlī Skaistkalnē notika
starpnovadu 5. klašu komandu
konkurss «Esi gudrs - būsi vesels», kur trešo vietu ieguva Iecavas vidusskolas komanda: Anda Puisāne, Ansis Kārlis Štāls,
Kārlis Zaķis, Inita Ērgle, Kitija
Šuherte un Lāsma Bugovecka.
8. aprīlī Iecavas vidusskolā
norisinājās Ekonomikas erudītu
konkurss vidusskolēniem. Tajā
piedalījās desmit komandas no
Bauskas, Vecumnieku, Īslīces,
Skaistkalnes, Misas un Iecavas
vidusskolas. Konkursa uzdevumus bija sarūpējusi «SEB Banka», «Bauskas Dzīve», SIA «Iecavnieks» un SIA «Kronis». Skolēniem bija jāprezentē arī mājas
darbs - oriģināli pasniegta aktuāla problēma. Vislabāk parādīt savas ekonomikā iegūtās zināšanas, radošumu un informētību par minētajiem uzņēmumiem izdevās Iecavas vidusskolas pirmajai komandai, kurā
startēja skolotājas Antras Pārumas skolotās 11.a klases meitenes: Kristiāna Lauciņa-Veinere,
Elīna Kļaveniece, Baiba Kreiere,
Marija Vinogradova un Edīte Zeltiņa. Komanda saņēma arī gardas simpātiju balvas no uzņēmumiem «Iecavnieks» un «Kronis».
12. aprīlī 2. klašu kolektīvi ar
audzinātājām I. Draudziņu,
I. Vasiļjevu un S. Samtiņu apmeklēja Bauskas novada p/s Lī-

3.
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Novada Domē
A: Beata Logina

12. aprīļa sēdē Dome
uzklausīja zvērinātas
revidentes E. Bernānes
ziņojumu un vienbalsīgi
apstiprināja visu pašvaldības
budžeta iestāžu
2010. gada pārskatus.
Tika apstiprināts arī Iecavas
novada pašvaldības iepriekšējā
gada konsolidētais pārskats. Deputāti arī pieņēma zināšanai informāciju par SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» un SIA
«Iecavas tirgus» 2010. gada pārskatu. Minētie dokumenti tiks
publicēti pašvaldības mājas lapā
www.iecava.lv.
Dome lēma par PII «Cālītis»
sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Pirmsskolas izglītības
iestādes «Cālītis» vadītāja Ļ. Momota bija vērsusies Domē ar lū-

gumu nesamazināt vecāku maksu par bērnu ēdināšanu par
Ls 0,05. Lai gan valsts kopš februāra ir atjaunojusi līdzdalību
programmā «Skolas piens» un
bērni saņem pienu bez maksas,
pārtikas produktu cenas pēdējā
laikā ir pieaugušas. Vispirms Finanšu komiteja, pēc tam arī Dome pieņēma vadītājas ierosinājumu un apstiprināja šādu maksu
par PII «Cālītis» sniegtajiem maksas pakalpojumiem par bērnu
ēdināšanu:
- bērniem vecumā no 3 līdz
7 gadiem - 1,00 Ls/dienā
(brokastis - Ls 0,25; pusdienas Ls 0,45; launags - Ls 0,30);
- bērniem vecumā no 1,5 līdz
3 gadiem - 0,90 Ls/dienā (brokastis - Ls 0,23; pusdienas Ls 0,42; launags - Ls 0,25). Lēmums piemērojams, sākot ar
1. aprīli.

Zemzara mūzika klātienē
A: Līva Grīnberga

Izteikti pavasarīgajā
5. aprīļa pēcpusdienā
Iecavas Mūzikas skolas
audzēkņi un pedagogi
sagaidīja viesi komponistu
Imantu Zemzari.
Šogad latviešu mūzikā atzīmē
I. Zemzara 60. dzimšanas dienu
(viņš gan nav vienīgais jubilārs,
jo šajā gadā apaļas jubilejas svin
arī Imants Kalniņš un Mārtiņš
Brauns).
Mūzikas skolas audzēkņi un
pedagogi bija sagatavojuši nelielu koncertu ar I. Zemzara mūziku. Arī pats skaņradis, būdams labs pianists, spēlēja savas
kompozīcijas. Komponists atklāja koncertu ar klavierskaņdarbu
Vēlu vakarā, kura idejisko brāli kompozīciju Agri no rīta - tā gaišā
un pozitīvā rakstura dēļ spēlēja
koncerta noslēgumā.
Vokālās klases audzēkne Sigita Blaumane dziedāja noktirnisku dziesmu no mūzikas Jāņa
Jaunsudrabiņa lugai Vēja ziedi.
Starp citu, I. Zemzaris ir sarakstījis diezgan daudz mūzikas ne
tikai teātra izrādēm, bet arī animācijas filmām. Flautiste Anna
Elizabete Feldmane spēlēja Tarantellu, kas ir bijusi sarakstīta
speciāli flautistu konkursam.
Mūzikas literatūras skolotāja
Līva Grīnberga spēlēja pirmo da-

ļu no Varšavas triptiha klavierēm, ko vēl pazīst arī kā Trīs roka
skaņdarbus. Cēla un apskaidrota izskanēja Patiesība I klavieru
klases audzēknes Irmas Bosko
izpildījumā. Pats I. Zemzaris šai
patiesībai kontrastā spēlēja jaunāko Patiesību II, kas ir raksturā
daudz drūmāka. Vokālās klases
skolotāja Kristīne Circene ar
koncertmeistari Kristīni Vaiču
atskaņoja lirisko dziesmu Es vēlos tevi ieaijāt ar Friča Bārdas
dzeju.
Pasākuma otrajā daļā
audzēkņi varēja uzdot I. Zemzarim jautājumus un iejusties žurnālistu lomā. Tā nu tika uzzināts, cik klavieru komponistam ir piederējušas, kuri mūzikas instrumenti un komponisti
īpaši mīļi, vai ir skaņdarbi vijolei,
un kā rodas iedvesma un ideja
radīt mūziku. Viesis priecājās
par jautājumiem, kurus viņš atzina pat par diezgan neparastiem, un atzinās, ka viņam nav
daudz kompozīciju, kas rakstītas īpaši mūzikas skolu audzēkņiem. Ar novēlējumu sarakstīt
šādas kompozīcijas un garda
kliņģera kopīgu notiesāšanu pasākums beidzās uz pozitīvas
nots. I. Zemzaris ne tikai uzdāvināja skolai jaunākos latviešu
mūzikas ieskaņojumus, bet arī
atstāja autogrāfu uz skaņdarba
Patiesība I notīm, kas, starp citu,
ir ar viņa roku rakstītas. Kaut ko
tādu jau ir vērts likt rāmī pie sienas! IZ

Deputāti sprieda par sporta
kompleksa - Iecavas stadions projekta sadali kārtās. Jau
marta sēdē Izglītības, kultūras
un sporta komiteja pārrunāja,
kuras ir šo trīs jomu prioritārās
vajadzības Iecavas novadā. Bija
pieaicināti arī sporta speciālisti
no citām izglītības iestādēm, un
padziļinātas diskusijas izvērtās
par stadiona izbūvi pie vidusskolas. Klātesošie vienojās, ka aktuālākā ir normālas sporta bāzes
izveide pie novada lielākās skolas, lai, pirmkārt, tajā pilnīgi varētu realizēt izglītības programmu un stadions kalpotu arī visas
novada sabiedrības vajadzībām.
Nākamās prioritārā secībā varētu būt pašvaldības īpašums
Grāfa laukumā 1 un Sarkanā
skola - vietvarai jālemj, kā
lietderīgāk izmantot šīs ēkas, rast
jaunu mājvietu Iecavas mūzikas
skolai un izveidot daudzfunkcionālu interešu izglītības centru. Tā
kā stadiona izbūves projekts jau
ir izstrādāts, taču tas prasa lielu

IZ

finanšu ieguldījumu, Izglītības,
kultūras un sporta komitejas vadītājs J. Krievs rosināja izskatīt
iespējas sporta kompleksa būvniecības darbus sadalīt kārtās.
Domes kapitālās celtniecības galvenais speciālists V. Skvorcovs
un izpilddirektors M. Veinbergs
deputātiem prezentēja speciāli izstrādātu variantu, kurā prognozētās kopējās būvniecības izmaksas ir 1 020 546.87 latu un paredzēts sporta kompleksa izbūvi
veikt trīs kārtās.
Pārrunājuši pašvaldības finansiālo rocību tuvākajos gados,
deputāti vienbalsīgi nolēma konceptuāli atbalstīt sporta kompleksa projekta sadalīšanu kārtās un
izveidot darba grupu projekta
tehnisko risinājumu un būvniecības finansiālo iespēju izvērtēšanai šādā sastāvā: M. Veinbergs,
V. Skvorcovs, Sporta skolas
«Dartija» direktore B. Gāga,
deputāti J. Krievs, J. Ludriķis,
S. Mašiņenkovs, A. Vītola un
A. Zaķe. IZ

Ziņas mežu īpašniekiem

20. aprīlī plkst. 10 00
Iecavas kultūras nama
mazajā zālē notiks Meža
konsultāciju un
pakalpojumu centra Rīgas
reģionālās nodaļas rīkots
seminārs par tēmu
«Plantāciju mežu
veidošana, plusi un
mīnusi», informē
mežsaimniecības
konsultante Rita Daščiora.
Seminārā piedalīsies Latvijas
Valsts Mežzinātnes institūta «Silava» inženierzinātņu doktore
Mudrīte Daugaviete un mežzinātņu maģistrs Mārtiņš Zeps.
M. Daugaviete runās par koku
sugu izvēli plantāciju mežiem,

par egles, bērza, melnalkšņa,
ozola un oša augšanas gaitu
plantācijās, prognozējamo krāju.
Ar apšu hibrīdu selekciju, plantāciju ierīkošanu, aizsardzību,
kopšanu, sagaidāmo produktivitāti un atvasāju apsaimniekošanu semināra dalībniekus iepazīstinās M. Zeps. Par normatīvajiem
aktiem, saistībā ar plantāciju
meža ieaudzēšanu lauksaimniecībā neizmantojamā zemē, stāstīs Zemgales virsmežniecības
Bauskas mežniecības mežzine
Sarmīte Jankovska. Semināra
otrā daļa notiks Iecavas novada
«Gaiļos», kur Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts «Silava» ir ierīkojis eksperimentālos stādījumus lauksaimniecības zemē.
Gaidīti visi interesenti! IZ

Melnās ziņas
- 7. aprīlī ap plkst. 14:50 uz
ceļa Iecava-Stelpe konstatēts, ka
1986. gadā dzimis vīrietis vada
velosipēdu, būdams alkoholisko
dzērienu iespaidā (3,44 promiles).
- 8. aprīlī ap plkst. 14:05 Rīgas ielā kāds 1971. gadā dzimis
vadītājs, būdams alkohola
iespaidā (2,32 promiles), braucot
atpakaļgaitā ar automašīnu Ford
Transit, izraisīja sadursmi ar
automašīnu VW Golf. Ceļu satiksmes negadījumā bojātas abas
automašīnas.
- Laikā no 1. novembra līdz
8. aprīlim, atmūķējot piekarināmo atslēgu, iekļūts garāžā Tirgus

ielā un nozagtas četras riepas
«General» ar niķelētiem diskiem
«General» R15. Sākts kriminālprocess.
- No ārstniecības iestādes saņemta informācija, ka 8. aprīļa
vakarā ap 21 kādam 1996. gadā
dzimušajam augšdelmā iekodis
suns.
- 12. aprīļa rītā Rīgas ielā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka nepilngadīga persona sabiedriskā vietā
smēķēja.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
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4.

Paaugstinātā nodokļa likme liek sarosīties
1.lpp.

Tas nozīmē, ka zemes robežu
plānā (kadastra datos) reģistrēta
lauksaimniecībā izmantojama
zeme (aramzeme, pļava, ganības), bet šobrīd tā ir daļēji aizaugusi ar krūmiem vai veidojas
mežs. Tādā gadījumā būtu jākārto zemes transformācija - jāmaina zemes lietošanas veids.
Ministru kabinets ir uzdevis
Lauku atbalsta dienestam (LAD)
izvērtēt lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, kā arī
noteicis pazīmes, pēc kurām atzīt, ka zeme netiek uzturēta labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī. LAD zemes apseko un līdz
kārtējā gada 1. novembrim
iesniedz pašvaldībai informāciju
par neapstrādātajām lauksamniecībā izmantojamām zemēm.
Nodokļa papildlikme par lauksaimniecībā izmantojamām zemēm tiek aprēķināta, pamatojoties uz šo informāciju.
Ja zemes īpašnieks uzskata,
ka nodokļa papildlikme ir piemērota nepamatoti, jo lauks ir uzturēts labā lauksaimniecības un
vides stāvoklī un līdz kārtējā gada 1. septembrim tajā vismaz
vienu reizi ir veikta pļaušana, zāles novākšana vai tā noganīta, viņam ir tiesības ar iesniegumu
vērsties pašvaldībā vai Lauku atbalsta dienestā ar lūgumu veikt
zemes atkārtotu apsekošanu.
LAD pēc zemes atkārtotas apsekošanas darīs zināmu pašvaldībai savu vērtējumu. Ja izrādīsies, ka pirmā apsekošana bijusi
kļūdaina, tiks veikts pārrēķins.
Pēc LAD 2010. gadā veiktajiem apsekošanas datiem,
Iecavas novadā nekopti vai aizauguši bija 4538,52 hektāri
lauksaimniecības zemes. Nodokļa papildlikmes aprēķinus
saņēmuši 721 īpašuma saimnieki; vēl 18 šos apsekojuma
datus apstrīdējuši un pēc
iesnieguma izskatīšanas LAD
zemju statuss mainīts. Papildu
aprēķinātā kopsumma ir
Ls 42483,79.
Dažkārt iedzīvotājiem, kas
mēģinājuši aprēķināt iespējamo
nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) apmēru pēc kadastra vērtības, nākas vilties - pašu aprēķinātā maksājuma summa atšķiras no tās, kas ierakstīta maksāšanas paziņojumā. Jāpaskaidro,
ka nodokļa aprēķinu veic datorprogramma un aprēķins ir matemātiski komplicēts. Kāpēc tā?
Likums nosaka, ka pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas NĪN apmērs

Par jautājumiem, kas attiecas uz
nekustamā īpašuma nodokli,
interesēties pie nodokļu inspektores
Evitas Heidemanes novada Domes 3. stāvā
pirmdienās no plkst. 8 līdz 17 un
trešdienās no plkst. 8 līdz 18.
Pusdienas laiks no plkst. 12.30 līdz 13.30.
Tālr. 63941973.

(ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis) atsevišķi
par katru zemes vienību nedrīkst
pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa
apmēru vairāk kā par 25 procentiem. Savukārt uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi 25% pieauguma ierobežojums neattiecas.
Ņemot vērā likuma nianses,
top skaidrs, ka paaugstinātā likme nav tikai mehāniski dubultots nodokļa apmērs. Tā kā, aprēķinot nodokli neapstrādātajai
zemei, par pamatu tiek ņemta
pilna īpašuma kadastrālā vērtība (bez nodokļa pieauguma ierobežojuma), maksājuma summa
pieaug vairāk nekā divas reizes.
Iecavas novadā vislielākais
aprēķins par neapstrādātu
lauksaimniecības zemi ir piemērots īpašumam, kura kopējā
platība ir 91,9 hektāri, bet neapstrādātā platība - 66,7 hektāri. Ja īpašums būtu sakopts,
kopējā NĪN summa būtu
Ls 307,32, taču, tā kā aprēķinā
par neapstrādāto lauksaimniecības zemi piemērota papild-

likme, kopējā maksājuma summa pieaugusi līdz Ls 936,87.
Situācijas, kāpēc zeme palikusi neapstrādāta, ir dažādas:
slinkums, ekonomiski neizdevīgi
zemes izmantošanas un darījumu nosacījumi, svārstīgais pieprasījums pēc lauksaimniecības
produkcijas, arī krīzes situācijas, kurās nonākušie cilvēki nav
spējīgi zemi apstrādāt vai arī nav
paspējuši to iznomāt vai pārdot.
Nostāja sabiedrībā ir dažāda.
Vieni uzskata, ka dubultais nodoklis veicinās aizlaisto zemju
atgriešanu ražošanā, jo zeme ir
resurss, kas būtu maksimāli jāapstrādā, savukārt citi, ka nodokļa ideja ir spiest apstrādāt zemi vai drīzāk imitēt tās apstrādi,
kā arī veicināt zemes piespiedu
nomu vai pārdošanu, kas nozīmē
zemes vērtības krišanos un palielina bažas par zemes iztirgošanu ārzemniekiem.
Likums nosaka, ka tieši pašvaldības kompetencē ir izlemt piemērot paaugstināto nodokli
vai ne. Vai Iecavas novadā būtu
nepieciešams izstrādāt noteikumus, kas nosaka gadījumus,
kad paaugstināto nodokļa lik-

mi par neapstrādātu lauksaimniecības zemi var samazināt
vai nepiemērot, vaicāju novada Domes priekšsēdētājam Jānim Pelsim: «Principā nodokļa
papildlikmei par neapstrādātu
lauksaimniecības zemi nekādām
atlaidēm nevajadzētu būt, jo zeme kā nekustamais īpašums ir
liela bagātība. Taču, ņemot vērā
šībrīža nelabvēlīgo ekonomisko
situāciju, iespējams, ka atsevišķu iedzīvotāju grupām atlaides
būtu jāpiemēro. Piemēram, vientuļiem un veciem pensionāriem,
vientuļiem invalīdiem, vientuļiem smagi slimiem cilvēkiem un
varbūt vēl kādam.»
Līdzīgs viedoklis ir arī Zemes
ierīcības dienesta vadītājam
un deputātam Aivaram Mačekam, taču viņš uzsver, ka arī pašiem īpašniekiem ir jādomā par
savas zemes izmantošanu. Bieži
vien cilvēki ir nesaimnieciski un
mantkārīgi, par zemes iznomāšanu prasot nesamērīgi augstu
cenu, un, ja cerētais neizdodas,
labāk atstāj zemi aizaugam. Paaugstinātā nodokļa likme varētu
būt instruments, kas rosina
īpašniekus nopietnāk domāt par
zemes izmantošanu. Iespēju ir
daudz: apstādāt, pārdot, iznomāt, mainīt zemes lietošanas
mērķi, apmežot u. c.
«Manuprāt, pašvaldībai nav
jāizstrādā noteikumi, pēc kuriem zemes īpašnieks atbrīvojams no papildmaksas par tik
nevīžīgu attieksmi pret lauksaimniecībā izmantojamo zemi,»
uzskata pašvaldības deputāts
un Attīstības komitejas priekšsēdētājs Atis Avots, «jo lauksaimniecībā izmantojamā zeme
ir viena no Latvijas nacionālajām
bagātībām, pie kam lielākā daļa
šo neapstrādāto un aizaudzēto
platību ir meliorētas, tātad ir
ieguldītas lielas materiālās vērtības zemes vērtības celšanai.
Pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par NĪN atvieglojumiem Iecavas novadā,
kas attiecas uz trīs iedzīvotāju
kategorijām, proti, trūcīgām,
maznodrošinātām personām un
politiski represētajiem. Atvieglojumiem ir sociālās palīdzības
raksturs, bet zemju īpašniekiem,
kuriem pieder līdz pat 67 ha neapstrādātas lauksaimnieciski izmantojamās zemes, pašvaldība
nevar sniegt nekādu sociālo palīdzību. Protams, ka var būt ārkārtas situācijas, un tad šādi gadījumi ir jāskata individuāli, parādot pašvaldības humānu attieksmi pret saviem iedzīvotājiem.» IZ
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Iecavas novada Domes Saistošie noteikumi Nr. 5

«Par kapsētu apsaimniekošanu»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
08.03.2011. lēmumu
(prot. Nr. 4, 4. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 15. panta
pirmās daļas 2. punktu un
43. panta pirmās daļas
9. punktu

1. Noteikumos lietoto
terminu skaidrojums
1.1. Kapsēta - teritorija, kas
plānota vai tiek izmantota mirušo
apbedīšanai un ar to saistītiem
pasākumiem, tā var ietvert arī
ēkas un citas būves.
1.2. Kapavieta - noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā,
kuru ierāda mirušo apbedīšanai
un šīs teritorijas labiekārtošanai.
1.3. Kaps - noteikta izmēra
padziļinājums kapavietā.
1.4. Kapavietas apsaimniekotājs - persona, kas pieprasījusi
kapavietu un nodrošina tās apsaimniekošanu.
1.5. Kapsētas īpašnieks pašvaldība vai reliģiskās draudzes izpildinstitūcija.
1.6. Kapsētas apsaimniekotājs - fiziska vai juridiska persona, kura noslēgusi kapsētas apsaimniekošanas līgumu ar kapsētas īpašnieku.
1.7. Kapu pārzinis - pašvaldības vai reliģiskās draudzes izpildinstitūcijas iecelta fiziska persona, kas veic kapsētas apsaimniekotāja uzdotos pienākumus.
1.8. Atvērtā kapsēta - kapsēta, kur atļauta mirušo apbedīšana un tiek ierādītas jaunas kapavietas. Iecavas novada teritorijā ir
13 atvērtās kapsētas:
1.8.1. Jaunkalniņu kapsēta;
1.8.2. Stīveru kapsēta;
1.8.3. Jaundedžu kapsēta;
1.8.4. Gruzduļu kapsēta;
1.8.5. Upuru kapsēta;
1.8.6. Baložu kapsēta;
1.8.7. Grūžu-Kraukļu kapsēta;
1.8.8. Pleču kapsēta;
1.8.9. Rumbu kapsēta;
1.8.10. Smedes kapsēta;
1.8.11. Raņķu kapsēta;
1.8.12. Misas kapsēta;
1.8.13. Sila kapsēta;
1.8.14. Olaines novada Birzuļu kapsēta (Iecavas novada Domes apsaimniekošanas līgums
līdz 31.12.2020.)
1.9. Daļēji slēgtā kapsēta kapsēta, kur mirušos apbedī tikai
ģimenes kapavietās. Iecavas no-

vadā tās ir:
1.9.1. Vecbrāļu kapsēta;
1.9.2. Lanciņu kapsēta.
1.10. Slēgtā kapsēta - kapsēta, kurā apbedīšana nav atļauta.
Iecavas novadā tās ir:
1.10.1. Baznīcas kapi;
1.10.2. Gruzduļu (vecie) kapi;
1.10.3. Kazuļu kapi;
1.10.4. Brāļu kapi.
1.11. Neuzraudzīta kapavieta - kapavieta, kura netiek kopta
ilgāk par trim gadiem.
1.12. Kapliča - ēka kapsētā
mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas laikā.
1.13. Kapu grāmata - reģistrs
par kapsētā apbedītajiem un kapavietas apsaimniekotājiem, ko
aizpilda kapu pārzinis.
2. Vispārīgie jautājumi
2.1. Kapsētas Iecavas novadā
ir pašvaldības vai reliģiskās draudzes izpildinstitūcijas īpašums.
Kapsēta paredzēta Iecavas novadā deklarēto iedzīvotāju un viņu
radinieku apbedīšanai, kā arī īpašos gadījumos noteiktām apbedīšanām (policijas, sociālo dienestu
prasība u. tml.).
2.2. Kapsētas apsaimniekotāja pienākumi:
2.2.1. kapliču, koplietošanas
teritorijas apsaimniekošana un
labiekārtošana, atkritumu izvešana;
2.2.2. kapsētu sektoru un rindu plānošana un ierādīšana dabā;
2.2.3. kapsētu vēsturiskā inventarizācija;
2.2.4. kapu pārziņu iecelšana;
2.2.5. kapsētu arhitektūras
un ainavu veidošana atbilstoši
vietējām kultūrvēsturiskajām
tradīcijām;
2.2.6. sanitāro normu un noteikumu ievērošanas nodrošināšana;
2.2.7. atbildība par kapsētās
esošo kultūrvēsturisko un arhitektūras vērtību, pieminekļu, citu
vērtību un īpašumu saglabāšanu;
2.3. Kapu pārziņa pienākumi:
2.3.1. kapliču un kapsētu
koplietošanas teritorijas kopšana;
2.3.2. kapavietas ierādīšana
dabā, kapavietas apsaimniekotāja kontaktadreses noskaidrošana;
2.3.3. pēc vienošanās ar piederīgajiem - piedalīšanās bēru ceremonijā, sniedzot nepieciešamos
pakalpojumus;
2.3.4. apbedījuma vietu precīzas uzskaites un ierakstu veikšana kapu grāmatā;

2.3.5. kapavietas apsaimniekotāju iepazīstināšana ar šiem
noteikumiem (par to liekot parakstīties kapu grāmatā);
2.3.6. atļaujas došana
iebraukt kapsētas teritorijā ar
transportu;
2.3.7. ziņošana par kapsētas
apsaimniekošanas noteikumu
pārkāpumiem kapu apsaimniekotājam;
2.3.8. nelikumīgi izmainītas
kapavietas teritorijas atsavināšana (bez brīdinājuma);
2.3.9. piedalīšanās citos ar
apbedīšanu nesaistītos pasākumos kapsētas teritorijā (kapu
svētki, svecīšu vakari u. c.);
2.3.10. atkritumu izmešanas
vietu ierādīšana.
2.4. Kapsētā aizliegts:
2.4.1. veikt apbedījumus bez
kapu pārziņa informēšanas;
2.4.2. piesārņot celiņus u. c.
teritoriju ar atkritumiem, izmest
tos neatļautās vietās;
2.4.3. postīt kapsētu pieminekļus, aprīkojumu un stādījumus;
2.4.4. braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad saņemta kapu pārziņa atļauja;
2.4.5. bērniem apmeklēt kapsētas bez pieaugušajiem, kuri uzņemas par viņiem atbildību;
2.4.6. patvaļīgi mainīt kapu
pārziņa ierādītās kapavietas teritorijas robežas;
2.4.7. bez kapu pārziņa un
pašvaldības dārzkopja atļaujas
izcirst kokus.

3. Kapavietas kopšana
3.1. Kapavietu apsaimniekotāji kapus var kopt paši vai arī noslēgt līgumus par kapavietu izveidošanu un kopšanu.
3.2. Apstādījumi un labiekārtošanas darbi kapavietā jāveic
ierādītās teritorijas iekšpusē.
Krūmi, kas ierobežo kapavietu,
nedrīkst būt augstāki par 70 cm.
3.3. Atkritumi, kuri radušies
pēc kapu kopšanas, jānogādā norādītajā atkritumu izgāztuvē. Kapavietas apsaimniekotājs pēc noteikta laika pats novāc ziedus un
vainagus, tos novieto kapu pārziņa norādītā vietā.
3.4. Kapavietas apsaimniekotāja pienākums ir gada laikā pēc
apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to regulāri kopt.
3.5. Neuzraudzītās kapavietas
nolīdzina, par to sastāda aktu un
izdara atzīmi kapu grāmatā.
3.6. Neuzraudzītās, kādreiz
aizņemtās kapavietas (bez apbedījuma ilgāk par trim gadiem) tiek
uzskatītas par brīvām.
3.7. Jaunus apbedījumus,
kas pārklāj iepriekšējos, kapsētā

var izdarīt 25 gadus pēc pēdējā
apbedījuma veikšanas. Par to sastāda aktu un izdara atzīmi kapu
grāmatā.
4. Apbedīšanas kārtība
4.1. Kapavietu ierāda kapu
pārzinis. Kapavieta tiek piešķirta,
pamatojoties uz dzimtsarakstu
nodaļas izdotu miršanas apliecību un izziņu par miršanas reģistrāciju.
4.2. Kapavietas apsaimniekotājs vai bēru rīkotājs vienojas ar
kapu pārzini par apbedīšanas laiku.
4.3. Katru mirušo apbedī atsevišķā kapā, tā garumam ir jābūt ne mazākam par 2 m, platumam - 1 m, dziļumam līdz zārka
vākam - 1,5 m. Apbedot bērnus,
izmēri var attiecīgi mainīties (izņemot kapa dziļumu). Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 metra dziļumā.
4.4. Ierādāmo kapavietu izmēri:
4.4.1. vienvietīga kapavieta platums 1,75 m, garums 3 m, laukums 5,25 m2;
4.4.2. divvietīga kapavieta platums 2,5 m, garums 3 m, laukums 7,5 m2;
4.4.3. trīsvietīga kapavieta platums 3,0 m, garums 3 m, laukums 9 m2;
4.4.4. četrvietīga kapavieta platums 4,0 m, garums 3 m, laukums 12 m2.
4.5. Sila kapos kapavietas
ierādāmas par maksu pēc kapsētas apsaimniekotāja apstiprināta
cenrāža.
4.6. Saskaņojot ar kapu pārzini, ir iespējams aizņemt un kopt
kapavietu, tūlīt apbedīšanu neveicot (samaksa pēc kapsētas apsaimniekotāja apstiprināta cenrāža).
4.7. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt vai veikt to ekshumāciju,
saņemot kapsētas īpašnieka un
Veselības inspekcijas atļauju.
4.8. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās
sniedz bēru rīkotāja izvēlētas fiziskas vai juridiskas personas.
4.9. Bēru gadījumā kapsētas
apsaimniekotājs iznomā kapliču
sēru pasākumiem, to izmanto mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. Kapliču drīkst apmeklēt tikai ar kapu pārziņa atļauju. Pārējā laikā kapliča ir slēgta.
5. Atbildība
5.1. Šie noteikumi ir obligāti
un saistoši visām fiziskajām un
juridiskajām personām Iecavas
novada administratīvajā teritorijā.
5.2. Par kapa bojāšanu un līķa
apgānīšanu tiek piemērota kriminālatbildība un administratīvā
atbildība.
5.3. Šo noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms
pārkāpums.
Priekšsēdētājs J. Pelsis
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Latvija prātā un sirdī
A: Maruta Lasmane

«Un jautāsim viens otram,
kas ir mums Latvija?
Tas viss, kas reiz ir bijis,
tas viss, kas kādreiz būs.»
Ar šādām Andreja Eglīša «Aizved, Dievs» dzejoļa rindām savās
izjūtās 25. martā Iecavas vidusskolas skolēni Sindija Mežsarga
un Emīls Sietiņš piedalījās Vislatvijas projekta «Andreja Eglīša
Dzejas svētki» atlases kārtā
Bauskas 1. vidusskolā.
Projekta iniciators ir Māris
Druva - skolotājs un literāts,
kurš jau ceturto gadu kopā ar atbalsta skolām realizē vidusskolēnu konkursu gan publiskajā runā, gan literārajā jaunradē atbilstoši L. Garūtas kantātes ar
A. Eglīša vārdiem «Dievs, Tava zeme deg!» šodienas skanējumam.
Projekts ir radīts, lai Latvijas skolu jauniešu dzīvesziņā realizētos
vārdi: «Neaizbrauksim! Paliksim!
Nesadegsim!»
Konkursa Bauskas kārtā skolēnu skatuves runu (vienu A. Eglīša, Ā. Elksnes un paša vai skolasbiedra sacerētu dzejoli) vērtēja
projekta autors Māris Druva, Nacionālā teātra aktrise Irina Tomsone, Daugavpils teātra aktieris
un režisors Ivars Brakovskis un
Iecavas vidusskolas skolotāja
Valda Prokopenko. Beidzoties
konkursam, E. Sietiņš tika uzaicināts piedalīties fināla skatē
Daugavpils teātrī, kā arī kopā ar
citiem Latvijas finālistiem no
Kurzemes, Zemgales, Vidzemes
un Latgales skolām piedalīties izrādē «Dievs, Tava zeme deg!».
Fināls notika 3.-4. aprīlī, un
Zemgali tajā pārstāvēja viena jelgavniece, divi baušķenieki un
mūsējais - iecavnieks. Pirmajā
dienā notika dzejas publiskās runas finālkonkurss, kurā E. Sietiņš runāja jau minēto A. Eglīša
dzejoli «Aizved, Dievs!», Ā. Elksnes dzejoli «Pirms mums pasaule dziesmu lūgs» un savu atbilstoši projekta devīzei sacerēto
dzejoli «Putnu saruna».
Kā izrādījās 4. aprīļa noslēguma pasākumā, Emīla izjustais,
cilvēciski vienkāršais un nenoliedzami patriotiskais priekšnesums 10 cilvēku žūriju bija
iespaidojis visvairāk, jo 18 jauniešu konkurencē tika saņemts
I pakāpes diploms, atzinības dāvinājums - grāmata «100 Latvijas
personības» no projekta autora
M. Druvas, kā arī piemiņas velte
no konkursa sponsores, Saeimas
deputātes Daces Reinikas.
4. aprīļa pēcpusdienā pēc vai-

6.

Salikām
ķepas kopā
A: Agneta Veidele

Putnu saruna
«Māmiņ, kas aiz tiem milzu kalniem slēpjas?
Kas aiz tiem kalniem dzīvo un veļas?
Kas tās zemes koku galotnēs dzied?
Māmiņ, skat, cik skaisti spīd saule
Pāri zemei, kura tur tālumā vīd.
Vai tik izliekas man vai patiešām tur citādāks skats?
Jo, rau, mums šī ligzda kļūst jau par šauru
Un kāpēc jel palikt, ja iespējas daudzas
Mums, putniem, kuri spārnos pacelties spēj?
Un godīgi sakot - grūti man šeit
Pāri galotnēm lidot:
Mākoņu ēnas, saule bez stariem
Uzklūp man, diendienā dzīvojot, bariem.»
«Dēls, pasaulē visā plašajā
Šī ligzda mums abiem ir vienīgā.
Jā, varbūt Tev taisnība, šaura tā gan,
Bet neatstāšu es to nemūžam, nekad.
Zināms, spārni ir putniem, lai lidotu,
Lai daudzās zemēs tie pabūtu,
Tomēr vienalga, kā abiem mums ligzdā šeit klājas,
Ceļo, bet ceļojot atgriezies mājās!
Mēs, putni, šo ligzdu cēluši,
Spārnu pie spārna likuši.
Tie, kas sargāt šo dzimteni stājas,
Zina - pat gājputni atgriežas mājās.»
Emīls Sietiņš
Iecavas vidusskolas
9. klase

rākām aktieru meistardarbnīcām-mēģinājumiem notika koncertizrāde. Skatītāju pilnajā
Daugavpils teātra zālē izskanēja
gan L. Garūtas kantāte, gan
1944. gada dokumentālā kino
kadri par tās atskaņojumu Vecajā Ģertrūdes baznīcā pirms došanās nezināmajā pāri jūrai, gan
Vuškānu ģimenes tautasdziesmu dziedājums un, protams, visu 18 finālistu - skolēnu - visemocionālākās rindas no A. Eglīša dzejas. Emīls šajā uzvedumā
attēloja izmisušu jaunieti, kurš
vēršas pie Dieva ar lūgumu: «Aizved, Dievs, aizved mūs - mūsu īstajās mājās!»
Vizuāli saviļņojoša uzveduma
ticamība 1944. gada noskaņām
veidojās arī tādēļ, ka dalībnieki
bija centušies rast autentiskus
apģērbus, rekvizītus; arī skatuves lakoniskais iekārtojums radīja priekšstatu par aizbraukšanas
baiso realitāti. Emīls, atceroties
konkursu-izrādi, atzīst: «Patiešām spēju izjust arī sevī to, kādas

emocijas pārņem cilvēku, atstājot savu dzimteni, iespējams, uz
visiem laikiem. Bija vērtīgi uzklausīt pieredzējušu aktieru padomus, tāpat arī sadraudzējos ar
citiem konkursantiem - baušķeniekiem, talsiniekiem, balveniešiem.»
Emīla skolotāja teātra sportā
un vēsturē Valda Prokopenko uzsver, ka «šādi pasākumi atklāj ne
tikai jauniešu radošumu, bet arī
stiprina patiesu patriotismu, liek
smagās vēstures lappuses pārrunāt arī ģimenē, skolā. Radot līdzpārdzīvojumu sevī, jaunieši saprot, kā vēstures notikumi ietekmē katra cilvēka dzīvi».
Ir patiess prieks, ka Emīla
jaunradē arī dzejai ir būtiska loma, un pārliecinoši var apliecināt, ka mūsu skolēna veikums
un izjustais priekšnesums arī šodien apstiprina Latvijas patriota
Andreja Eglīša vārdus: «Es visas
domas aizmirstu,/ to vienu domājot:/ Ko Tev vēl vairāk, tēvzeme, / par sirdi varu dot.» IZ

Aptuveni mēnesi Iecavā
norisinājās interesentu un
jauniešu grupiņas veidotā
labdarības akcija «Ķepas
kopā», kuras ietvaros tika
vākti līdzekļi
Dzīvnieku pansijai Ulubele.
Akcija noslēdzās 31. martā ar
braucienu uz patversmi Rīgā,
kur jaunieši visu dienu pavadīja,
rūpējoties un pastaigājoties ar
četrkājainajiem draugiem.
Šī diena jo svarīga izvērtās kādai jaukai šarpeja sugas kucītei,
kura kopā ar mums devās uz
Iecavu un te atrada savas jaunās
mājās, kā arī vēl vienam sunītim,
kurš tika rezervēts.
Akcijas rīkotāji un biedrība
Dzīvnieku pansija Ulubele saka
lielu paldies visiem iecavniekiem,
kuri palīdzēja un ziedoja finanšu
līdzekļus. Sarūpējām izejmateriālus guļvietu izgatavošanai,
avīzes, barību, pavadas, rotaļlietas, kā arī uz patversmes kontu
pārskaitījām naudas summu 70 latus. IZ

Iecavas upē Latvijas izlases atlases
sacensības 2011. gada
pasaules čempionātam
raftingā 22. aprīlī;
Latvijas čempionāta
ūdenstūrismā 3. posms
23. aprīlī un 24. aprīlī.

Gadskārtējā
traktortehnikas
tehniskā apskate
Iecavas novadā notiks:
27. aprīlī
plkst. 10.30 Rakmente,
plkst. 11.30 Zālīte.
8. jūnijā
plkst. 10.30 Balticovo,
plkst. 11.30 Jumis.
Pirms TA veikšanas
traktortehnikas īpašnieks
(vadītājs) uzrāda:
- traktortehnikas
reģistrācijas apliecību;
- OCTA polisi;
- traktortehnikas vadītāja
apliecību;
kā arī veic samaksu par
tehnisko apskati.
Uzziņas pa tālr. 63925013.

2011. gada 15. aprīlī

7.

IZ

Sporta ziņas

Pagājušā gada 10. novembrī aizsākās un 6. aprīlī Bauskā
noslēdzās sporta centra «Mēmele» kausa izcīņa basketbolā
veterāniem. Pēc trīs apļu sacensību izspēles Iecavas novada
veterānu komanda pārliecinoši ierindojās 1. vietā.
Kopumā 15 spēlēs izcīnītas 13 uzvaras.
Komandā spēlēja Dzintars Zaumanis, Aļģis Mudurs, Jānis Krūze,
Aivars Hauks, Andris Pļaviņš, Gunārs Plucis, Vilnis Gailums,
Māris Ozoliņš, Verners Stūrmanis, Juris Jašuks, Juris Draudziņš
un Dagnis Buners. Māris Ozoliņš saņēma balvu individuālajā
vērtējumā kā turnīra precīzākais soda metienu izpildītājs.
No turnīra septiņām komandām to pabeidza tikai sešas:
1. vieta - Iecava (28 punkti)
2. vieta - Ceraukste (23)
3. vieta - Bauska (22)
4. vieta - Gailīši (21)
5. vieta - Dāmas, bij. Bauskas rajona sieviešu veterānu izlase (20)
6. vieta - Rundāle/Policija (16)
Iecavas veterānu komanda pateicas novada Domei par finansiālu
atbalstu.
Jaunatnes basketbola līgas spēļu rezultāti
2. divīzijas Centra grupa
11. aprīlī Iecava/Vecumnieki - Bauska
U-14 47:57 (H. Meļķis 19, G. Plukass 10)
U-15 41:76 (J. Pelēcis 13, H. Meļķis 10)
U-19 102:65 (J. Eiduks 38, D. Kravals 29, E. Avots 11)

IZ

Baudīsim
pārdomu pilnu mūziku
A: Zaiga Lazdiņa

Iecavas evaņģēliski luteriskās
draudzes ērģelniece
15. aprīlī pulksten 18.30
Iecavas luterāņu dievnamā ar
koncertu «Es ticu Tev» viesosies
garīgās mūzikas ansamblis
«LAUDETUR». Programmā
iekļauti J. S. Baha un A. Vivaldi

Būsiet gaidīti
labdarības tirdziņā
A: Iveta Klīdzēja

Iecavas parkā
Iecavas novada skolu
pavasara kross PĀRCELTS
uz 19. aprīli plkst. 8:30.
Sacensību nolikums lasāms
www.iecava.lv.

Piektdien, 15. aprīlī,
visi interesenti
laipni aicināti uz
ģimeņu ar bērniem
biedrības „Marabella”
organizēto radošo darbnīcu
Pestīšanas Armijas telpās,
Rīgas ielā 23. No plkst. 14 līdz 16
„Attīstošo burtiņu izgatavošana”,
nodarbību vada Sandra.
No plkst. 16 līdz 18
”Organzas ziedu izgatavošana”,
nodarbību vada Vineta.
Izgatavotie darbiņi tiks nodoti
Lieldienu labdarības tirdziņam!

Iecavas luterāņu
baznīcā
Lielās Piektdienas
dievkalpojums
22. aprīlī plkst. 16.oo
(dzied Rīgas Latviešu
biedrības koris)

Lieldienu
dievkalpojums
24. aprīlī plkst. 11.oo

Sporta namā
Iecavas novada kausa
izcīņa telpu futbolā
16. aprīlī no plkst. 9:00
Zemgales reģiona bērnu un
jaunatnes sporta spēles.
Minibasketbols
27. aprīlī plkst. 10:00

Neaizmirsti abonēt
«Iecavas Ziņas»
turpmākajiem
mēnešiem!
Abonēšana LATVIJAS PASTĀ.
Laikraksta «Iecavas Ziņas»
indekss - 3077;
abonementa cena:
1 mēnesim – Ls 0,60
3 mēnešiem – Ls 1,80
6 mēnešiem – Ls 3,60

Lai izdaiļotu Lieldienu
pasākumu, padarot to
krāsaināku un raibāku,
aicinām iedzīvotājus veidot
Lieldienu kompozīcijas.
Katrs darbiņš tiks novērtēts un
atalgots, krāšņāko darbu autori
īpašāk izcelti saulītē!
Izstādi veidosim Lieldienu pasākuma
dienā, 24. aprīlī, pie kultūras nama.
Kad kompozīcijas gatavas,
nesiet uz kultūras namu!

vokālie un instrumentālie skaņdarbi. Ansambļa «LAUDETUR»
mūziķi šajā baznīcā ir bieži un
gaidīti viesi, sadarbība ar viņiem
ilgst jau vairāku gadu garumā.
Koncerta ziedojumi paredzēti
vandāļu sapostīto ērģeļu atjaunošanai. Aicinām visus interesentus piektdienas vakarā baudīt izcilo skaņražu pārdomu pilno mūziku. IZ

Biedrība «Marabella» vēlas
Iecavā izveidot ģimeņu ar
bērniem radošo attīstības
centru, kur tikties un
darboties vecākiem kopā
ar bērniem. Lai realizētu
šo ideju, aicinām
piedalīties mūsu rīkotajā
Lieldienu labdarības
tirdziņā un ziedot
centra izveidei!
Ģimeņu ar bērniem biedrības
«Marabella» rīkotais Lieldienu
labdarības tirdziņš notiks Iecavas kultūras namā sestdien,
23. aprīlī, no plkst. 10.00 līdz
15.00 un svētdien, 24. aprīlī, no
plkst. 13.00 līdz 15.00.
Aicinām visus mazu un lielu
bērnu vecākus, kā arī topošos
vecākus iegādāties pret ziedoju-

miem un mainīt jaunas un mazlietotas lietas, drēbes, apavus un
mantas, sākot ar apģērbu, rotaļlietām un beidzot ar ratiņiem,
krēsliņiem un gultiņām, kas kļuvušas mazas vai nevajadzīgas,
bet citam lieti noderētu.
Labdarības tirdziņš ir lieliska
iespēja:
· ziedot mazlietotas, bet labas
lietas, kas pašiem vairs nav nepieciešamas, bet citam noderēs;
· pret ziedojumiem iegādāties
savām atvasēm apģērbu, apavus, rotaļlietas un daudz ko citu;
· apmainīties ar vajadzīgajām
precēm.
Būs iespēja nodot labdarībai
tīras un kārtīgas lietas.
Sīkāka informācija pa tālruni
29268363 (Sandra) vai
29181793 (Iveta) un
biedrības mājas lapā:
http://biedribamarabella.word
press.com. IZ

Līdzjūtība
Sastingušu pulkstenīšu rīts
Salnas kurpēs pazūd debesmalā.
Mīļā sirds, kam ej tu viņam līdz’,
Kāpēc pavasarī dzīves gājums galā?

/K. Apškrūma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim Eglītim,
no mammas uz mūžu atvadoties.
SAKS «Dartija» un BK «Dartija»

Aizsaulē aizgājuši
Laila Skuja (18.03.1972. - 11.04.2011.)

2011. gada 15. aprīlī
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
garāžu kooperatīvā Dzirnavu
ielā. Tālr. 26842961.
zāģmateriālus, dēļus, brusas,
latas, līstes, apdares un grīdas
dēļus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

8.

Kultūras namā
14. aprīlī plkst. 18:00

KOKLĒTĀJU KONKURSA
noslēguma koncerts
un apbalvošana.
21. aprīlī paredzētā izrāde
«DIVI TŪKSTOŠI
DIVPADSMITAIS» -

ATCELTA!
grūsnu teli.
Tālr. 26270671.

Pērk : : :
visu veidu metāllūžņus.
Sveram un maksājam
uz vietas. Tālr. 25454592.

A un B kategorijas
autovadītāju apliecības.
Mācības notiek Iecavas centrā,
Edvarta Virzas ielā 21a.
Tālr. 28474913; 26974800.
www.unamiks.lv

SIA”SKUJENIEKI”
piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.

Tālr. 29452087.

No 14. aprīļa

Edvarta Virzas ielā 14
atvērts STIKLA TARAS
PIEŅEMŠANAS PUNKTS.
Tālr. 29164600.

lauksaimniecības zemi
Iecavas novadā (3 ha un
vairāk). Tālr. 29450666.

Izīrē : : :
dažādas telpas (veikalam,
birojam, dzīvoklim)
Iecavas centrā, kā arī piedāvā
labiekārtotas telpas ārstu
prakses izveidei.
Tālr. 29112253; 29156616.

1. maijā plkst. 11
Baložu kapsētas
SAKOPŠANAS TALKA.

Mīļš paldies visiem
apsveicējiem, kas atcerējās
mani 75 gadu jubilejā.
Visvaldis Eglītis

Pestīšanas Armijas rīkotā
pasākumā.
Ieeja bez maksas.
23. aprīlī no plkst. 10:00 un
24. aprīlī no plkst. 13:00
Labdarības tirdziņš rīko biedrība ģimenēm
ar bērniem «Marabella».
24. aprīlī plkst. 13:00

uz Lieldienu pasākumu
aicina Lieldienu trusis,
Vinnijs Pūks un Sivēns * meklēsim un ripināsim
oliņas,
* piedalīsimies rotaļās,
* izbaudīsim Lieldienu
brīnumu kopā ar iluzionistu,
* ālēsimies piepūšamajās
atrakcijās.

Iznomā piekabes dažādu kravu
pārvadāšanai (B kategorijai;
Ls 6-8 diennaktī).
Tālr. 29683462.

29. aprīlī plkst. 20:00
Muzikāls šovs ar Iecavas
dziedošo zvaigžņu
piedalīšanos
«DZIEDI AR MANI».

Piedāvā darbu : : :

Pasākums pie galdiņiem.
Galdiņus lūdzam rezervēt
iepriekš. Ieejas maksa - Ls 3.

SIA «UVO RIG» vajadzīgs gatera
operators pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā
(lentveida gateris). Iespējama
apmācība. Tālr. 29120419.
Salons «Leea» Rīgas ielā 25
aicina darbā frizieri.
Tālr. 63963471.

Pateicības
Biedrība «Arhīvs» pateicas
SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» un personīgi
tās vadītājam Alvim
Feldmanim par palīdzību
atkritumu izvešanā.

23. aprīlī plkst. 15:00

Spēkavīri no Zviedrijas
un Valdis Indrišonoks

Dažādi : : :
Frēzēju zemi ar profesionālo
zemes frēzi, zāģēju krūmus,
pļauju zāli, ierīkoju zālienus
u. c. Tālr. 26821053 (Ilvijs).

SIA «M» veikalā
Grāfa laukumā 2 apskatāma
PII «Dartija» bērnu
Lieldienu zīmējumu izstāde.

30. aprīlī plkst. 19:00

3. Latvijas jauniešu
īsfilmu un foto festivāls.
8. maijā plkst. 19:00

Varis Vētra KONCERTS «MĪLESTĪBAI».
Aktiera un dziesminieka
pirmā albuma «Pārdodu vēju
un zirgu vēl klāt»
dziesmu prezentācija.
Biļetes par svētku cenu - Ls 2.
10. maijā plkst. 10:00
Piedzīvojumiem bagāta
Rīgas Leļļu teātra izrāde
«KAS ZAĶĪTI PASARGĀS»
Ieejas maksa - Ls 1.
Uz visiem pasākumiem biļetes
iepriekšpārdošanā
Iecavas kultūras namā.
Tālr. 63941234.
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