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Draugi dāvina
automašīnu

AKTUĀLI
Šajā numurā:

A: F: Beata Logina

SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» šoferis Linards Romanovskis 18. oktobrī no Rīgas
atstūrēja atkritumu savākšanas
mašīnu, ko iecavniekiem sarūpējuši Zviedrijas draugi Latvijai.
Sadarbība ar šo sabiedrisko organizāciju ilgst jau vairākus gadus, un, pateicoties tās vadītāju
Hokana Lundkvista un Eilerta
Haglunda nesavtīgajai palīdzībai, lietotus, tomēr darba kārtībā esošus transporta līdzekļus ir
saņēmušas daudzas Iecavas novada iestādes. Nu pienākusi kārta pašvaldības kapitālsabiedrībai «Dzīvokļu komunālā saimniecība», kuras rīcībā nonākusi
2000. gada izlaiduma automašīna. Uzņēmumam tā būs trešā atkritumu savākšanas mašīna,
kas drīz lieti noderēs, jo «DzKS»

21.10.2011.

Saistošie
4.
noteikumi
5.
«Par sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu Iecavas
novadā»

gatavojas pārņemt savā pārziņā visu Iecavas novada atkritumu
saimniecību. Pašvaldības pārstāvji sacīja
sirsnīgu paldies Iecavas Goda pilsonim Hokanam Lundkvistam
(attēlā no labās),
kurš jau kopš februāra meklēja iecavniekiem piemērotu auto
un gādāja, lai dāvinājums laimīgi nonāktu
galapunktā. IZ

Asfalta
pētnieks
studē ASV

6.

Tiekas ar Attīstības programmas izstrādātājiem
A: Ineta Bramane

Pašvaldības izsludinātajā
iepirkumā par
Iecavas novada
Attīstības programmas*
2013.-2019. gadam
izstrādi trīs piedāvājumu
konkurencē par uzvarētāju
atzīts uzņēmums
SIA «NK konsultāciju
birojs»,
kas plānošanas dokumenta
izstrādi apņēmies veikt
par Ls 11 988,64 (ar PVN).
13. oktobrī novada Domes
telpās notika pirmā tikšanās ar
uzņēmuma vadību un citiem
speciālistiem. SIA «NK konsultāciju birojs» pārstāvēja uzņēmuma valdes loceklis un Iecavas no-

vada Attīstības programmas izstrādes projekta vadītājs Neils
Kalniņš, datu apstrādes un analīzes speciālists Gatis Pāvils, kā
arī sociālās jomas speciāliste
Inese Slūka. Pašvaldību pārstāvēja tās priekšsēdētājs Jānis Pelsis, izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs, Zemes ierīcības dienesta
vadītājs Aivars Mačeks un projektu vadītāja Ineta Bramane.
Kompānijas pārstāvji pastāstīja par līdzšinējo pieredzi līdzīgu
plānošanas dokumentu izstrādē
un prezentēja savu plānoto darbību. Domes darbinieki iepazīstināja ar novada veidošanās vēsturi, informēja par Teritorijas
plānojuma izstrādes procesā gūto pieredzi un pašreizējiem problemātiskajiem jautājumiem.
Ņemot vērā, ka Iecava atrodas pietiekami tuvu Rīgai, kas,
iespējams, ir lielākā iecavnieku

darba devēja, pašvaldības attīstība ir jāvērš uz sakārtotas dzīves
vides izveidi, sniegto pakalpojumu kvalitātes un infrastruktūras
uzlabošanu. Ir skaidrs, ka lielu
rūpniecisku uzņēmumu attīstība Iecavas ciema teritorijā nav
pieļaujama, bet, lai palielinātu
pašvaldības ieņēmumus un radītu iedzīvotājiem jaunas darba
vietas, ir nepieciešams maksimāli atbalstīt mazās un vidējās
uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības likumīgo iespēju robežās.
N. Kalniņš uzsvēra, ka, visticamāk, nav pamata optimismam
par pašvaldības nodokļu ieņēmumu krasu pieaugumu tuvāko
gadu laikā, tādēļ ir svarīgi dokumentā iekļaut reālu rīcību,
kas atbilst pašvaldības finanšu
stāvoklim un iespējām, kā arī resursu optimizācijas iespējas.

Lai dokumenta izstrādes
darbam būtu kvalitatīvs rezultāts, izveidotas astoņas nozaru
darba grupas, kurās ir iekļauti
attiecīgo jomu speciālisti. Arī
iedzīvotāji, izmantojot vietējo
laikrakstu, pašvaldības mājaslapu un plašu popularitāti ieguvušos sociālos tīklus, tiks aicināti piedalīties darba grupās un
aptaujās.
Uzziņai
* Attīstības programma ir vidēja termiņa pašvaldības attīstības plānošanas dokuments,
kura mērķis ir nodrošināt Iecavas novada ilgtspējīgu attīstību
ar perspektīvu septiņiem gadiem, sekmējot tautsaimniecisko
attīstību, saglabājot dabas un
kultūras mantojumu, kā arī radot
veselīgu un labvēlīgu dzīves vidi
novada iedzīvotājiem. IZ
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2.

Forumā apkopo idejas jauniešu dzīves pilnveidošanai
A: F: Anta Kļaveniece

52 dalībnieki 12. oktobrī
pulcējās pirmajā novada
Jaunatnes forumā, kuru
organizēja pašvaldības
jaunatnes lietu speciāliste
Jana Ādmine.
Foruma mērķis - savstarpēji
iepazīties un veidot ar skolu jauniešiem ciešāku saikni, lai labāk
izzinātu viņu vēlmes un daudzas
no tām censtos kopīgiem spēkiem realizēt.
Savā uzrunā jauniešus uz sadarbību aicināja arī Domes
priekšsēdētājs Jānis Pelsis, sakot, ka daudzas lietas ir labāk izdarāmas kopā. Kā piemēru viņš
minēja gaidāmos svētkus «Iecavai 520». Ja jaunieši dalīsies savos priekšlikumos, ko vēlas svētkos darīt un redzēt, tie noteikti
izdosies labāki un interesantāki.
Arī ar citām idejām viņš aicināja
jauniešus vērsties pie jaunatnes
lietu speciālistes. «Droši izsakiet
Janai savus priekšlikumus, kas
ir jādara, lai jūs no Iecavas nebrauktu prom un paliktu šeit uz
visiem laikiem,» tā pašvaldības
vadītājs J. Pelsis.
Tā kā foruma norise sakrita
ar Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO 20. gadadienai veltīto nedēļu Latvijā, tajā viesojās
arī šīs organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas projektu
koordinatore Evija Maļkeviča.
Viešņa auditoriju iepazīstināja
ar UNESCO mērķiem, redzamākajām programmām un īstenotajiem projektiem Latvijā, bet vēlāk kopā ar pašvaldības izglītības speciālisti Valdu Liekni sveica novada 5.-9. klašu skolēnu
plakātu konkursa «Pieskaries
Latvijas mantojumam!» uzvarētājus. 1. vietu konkursā ieguva
Uvis Dredžels no vidusskolas
9. klases un Elvis Dredžels no vidusskolas 7. klases, 2. vietu Diāna Meļņika no Dzimtmisas
pamatskolas 9. klases, bet 3. vietu - Laura Āboliņa, Māra Čužinska un Lolita Emsiņa no Zālītes
speciālās internātpamatskolas
9. klases.
Ar biedrības «Iecavas jau-

Darba
grupas
izstrādātos
ieteikumus
prezentē
Iecavas
vidusskolas
aktīvie
jaunieši:
Verners
Jānis
Trokšs,
Līga Dobele
un Kerija
Jančevska.
Viņi
pieteikušies
arī darbam
jauniešu
iniciatīvas
grupā.

niešu padome» darbību foruma
dalībniekus interaktīvā veidā
iepazīstināja tās līdere Laine Baha. Interesanti bija iepazīties arī
ar aktivitātēm, kurās jau tagad
iesaistās vidusskolas, internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas skolēni. Viņi tās demonstrēja pašu veidotās prezentācijās «Mana skola piecās minūtēs». «Šī informācija bija ļoti noderīga, lai saprastu, kas jau darbojas un kam vēl jāpievērš uzmanība, lai pilnveidotu jauniešu
ikdienu,» sacīja Jana Ādmine.
Savas idejas un vēlmes jaunieši apkopoja, strādājot trijās
darba grupās. Izrādījās, ka daudzos jautājumos jauniešu domas
ir vienotas. Visi vienprātīgi secinājuši, ka novadā ir nepieciešams jauniešu centrs, skolu jauniešus vienojoši pasākumi, labdarības pasākumi, slidotava, dažādi radoši un sportiski pasākumi, kā arī balles. «Vairāk sadraudzības pasākumu ar citām skolām», «Orientēšanās sacensības
mežā», «Anekdošu turnīru», «Meiteņu nešanas sacensības», «Jauno filmu seansus kultūras namā», «Tematiskās balles visa ga-

Par mums raksta
Žurnāla «Māja»
14. oktobra izdevuma
rubrikā «Dzīvesstils» lasāma
Ilzes Strautiņas publikācija
«Ar dekoratīvu elementu».
Tā stāsta par Saivas un Jāņa

Komisaru dārzu, kura veidošanā
aizritējuši divi gadu desmiti un
kurš 2009. gadā atzīts par
«Latvijas izcilāko daiļdārzu».
Rakstu papildina Ginta
Ivuškāna fotogrāfijas. IZ

da garumā», «Jauniešu centru»,
«Peldbaseinu un sporta kompleksu Iecavā», «Talantu šovu», «Puzles konkursus» - šie un vēl citi
ierosinājumi rotāja darba grupu
veidotos plakātus.
Lai darbs ar jauniešiem būtu
vieglāk koordinējams, Janai Ādminei ir arī savas ieceres, kā to
panākt. Viņa vēlas izveidot mājaslapu Iecavas jauniešiem, organizēt Jauniešu dienas, Karjeras
dienas un citus jauniešiem saistošus pasākumus. Tuvākais
mērķis ir izveidot jauniešu iniciatīvas grupu, kurā būtu pārstāvēti
jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Grupas dalībnieki kopā sanāktu reizi mēnesī ar mērķi veicināt novada jauniešu aktīvu
iesaistīšanos dažādās izglītojošās un izklaidējošās aktivitātēs
un pasākumos gan kā organizētājiem, gan kā dalībniekiem.
Jauniešu pieteikumus darboties
iniciatīvas grupā Jana Ādmine
gaidīs līdz 1. novembrim. Pieteikties iespējams jaunatnes lietu
speciālistes darba vietā Domes
ēkas otrajā stāvā vai e-pastā:
jana.admine@iecava.lv. Lielu
interesi par iespēju iesaistīties
iniciatīvas grupā skolēni izrādīja
jau uzreiz pēc foruma - grupā pieteicās 13 skolēni.
«Jauniešu iniciatīvas grupas
dalībniekiem pēc 1. novembra
centīšos sarīkot īpašu saliedēšanās un iepazīšanās pasākumu. Vēlāk grupas dalībniekiem būs iespēja piedalīties vietējos un starptautiskos seminā-

ros un mācībās, sadarboties un
draudzēties ar citu novadu jauniešiem, aktīvi darboties dažādu
pasākumu rīkošanā un izbaudīšanā,» par savām iecerēm stāsta
Jana Ādmine.
Forums vēlreiz apstiprināja,
ka novadā ir daudz jauniešu, kas
vēlas aktīvi darboties. «Es vēlos
izmantot visas dotās iespējas un
uzlabot jauniešu dzīvi Iecavā,»
pēc pasākuma sacīja Verners Jānis Trokšs, vidusskolas 8. klases
skolnieks, kura vēlmi darboties
apliecina jau līdzšinējās aktivitātes. Verners Jānis ir iesaistījies
jaunsardzē, darbojas skolēnu
domē un debašu pulciņā.
Par forumā gūtajiem iespaidiem un iecerēm darboties jauniešu iniciatīvas grupā pastāstīja arī vidusskolas 8. klases skolniece Kerija Jančevska: «Foruma
sākums man šķita nedaudz garlaicīgs, taču pēc tam uzmanību
piesaistīja prezentācijas. Visinteresantākais man šķita grupu
darbs, jo bija iespēja pašam darboties un pakustināt savas ideju
šūnas. Izlēmu pieteikties arī iniciatīvas grupā, jo man patīk organizēt un iesaistīties, dalīties
savās idejās ar citiem jauniešiem, paplašināt savu draugu un
paziņu loku. Turklāt, ja tas
sniedz arī kādu labumu citiem,
tad ir vēl lielāka motivācija pieteikties.» Jauniete sevi raksturo
kā ļoti sabiedrisku cilvēku. «Pati
esmu Iecavas vidusskolas skolēnu domē, un, cerams, ar to tikai sāksies mana dalība šādās
organizācijās,» tā Kerija. IZ
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Izzina UNESCO ieguldījumu
Latvijas attīstībā
A: Ludmila Šteinberga,

Zoja Stūrmane
Atzīmējot 20. gadadienu kopš
Latvija pievienojās Apvienoto
Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācijai
(UNESCO), no 10. līdz
14. oktobrim mūsu valstī
noritēja UNESCO nedēļa.
Iecavas novada bērnu bibliotēkā no 1. līdz 14. oktobrim bija
aplūkojama grāmatu, informatīvo materiālu izstāde «Latvija
UNESCO un UNESCO Latvijā 20
gadi», kā arī īpaša karte ar Pasaules mantojuma vietām. Interesentiem bija iespēja iepazīties ar
Latvijas Nacionālās komisijas
(LNK) sagatavotu prezentāciju
«UNESCO Latvijā un pasaulē».
UNESCO LNK projektu koordina-

tore Madara Kāne bija sagatavojusi īpašu pārsteigumu «Stāstu
bibliotēkām». Izmantojot skype,
viņa organizēja projekta bibliotēkām videokonferenci ar
UNESCO LNK ģenerālsekretāri
Dagniju Baltiņu. Videosaruna ar
bibliotēkas apmeklētājiem notika 10. oktobrī.
12. oktobrī uz mācību stundu
bibliotēkā tika aicināti Iecavas
vidusskolas 8.c un 9.c klases
audzēkņi un ģeogrāfijas skolotāja Regīna Savinska. Skolēniem
tika demonstrēta prezentācija
par UNESCO un UNESCO LNK
darbību Latvijā. Pēc tam visi
iesaistījās aktivitātē «UNESCO
pieskārieni Latvijai». Izlasot tekstus un strādājot ar kartēm, jaunieši guva priekšstatu par plašo
un daudzveidīgo UNESCO ieguldījumu Latvijas attīstībā. IZ

Vidusskola pateicas Balticovo
par grāmatu dāvinājumu
A: Inga Belinska

Iecavas vidusskolas bibliotēkas
vadītāja
Iecavas vidusskolas bibliotēkā Bērnu/jauniešu žūrija darbojas jau no 2008. gada. Vērtējamo
grāmatu klāsts (20 latviešu un
ārzemju autoru darbi) katru gadu tiek iegādāts ar pašvaldības
atbalstu. Šogad Iecavas vidusskolas bibliotēkā Bērnu/jauniešu žūrijas grāmatu lasīšanā un
vērtēšanā iesaistījušies ap 80
skolēnu. Tāpēc ļoti gaidīts oktobrī bija 19 Bērnu/jauniešu žūrijas lasāmo grāmatu dāvinājums, kuru sarūpēja AS «Balticovo», atbalstot Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības labdarības projektu «Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa»:
1. Elizabete Cellere, Kima var
būt stipra
2. Tūmass un Juja Vīslanderi, Mūmammas pavasara tīrīšana
3. Aino Havukainena un Sami Toivonens, Tatu un Patu ērmīgās ierīces
4. Māra Cielēna, Deguns debesīs
5. Pireta Rauda, Princese
Skella un Leta kungs
6. Inese Zandere, Princešu
piedzīvojumi
7. Māris Olte, Matīsa piedzīvojumi mežā

8. Māra Cielēna, Princese
Aurēlija un kokspoki
9. Juris Zvirgzdiņš, Mufa
10. Šons Tans, Aizpilsētas
stāsti
11. Ēriks Emanuēls Šmits,
Oskars un Rozā dāma
12. Juris Kronbergs, Mākoņu grāmata
13. Džefs Kinnijs, Grega dienasgrāmata
14. Timotejs Defombels, Tobijs Lolness : dzīve uz naža asmens
15. Linda Dreimane, Vilcenes stāsts
16. Ērgle Zenta, Starp mums,
meitenēm, runājot
17. Kami Garsija, Daiļās būtnes
18. Mihaels Peinkofers, Rūnu
brālība
19. Māris Rungulis, Aste, ko
luncināt
Projekta «Sirsniņa prasa, lai
bērniņš lasa» mērķis ir nepieļaut, ka bibliotēkās tiek apturēta bērnu lasīšanas veicināšanas programma Bērnu/jauniešu
žūrija, kas nodrošina bibliotēkas
ar labāko un jaunāko bērnu grāmatu izlasi un interesantu pasākumu programmu.
Bibliotēkas darbinieces vēl,
lai jaunās un lieliskās grāmatas,
kas papildināja bibliotēkas grāmatu krājumu, radītu un veicinātu skolēnos lasītprieku! IZ

Mūzikas skolā sāk apgūt
vizuālās mākslas programmu
A: F: Gita Kravala

Uz Iecavas mūzikas
skolā izveidotās
mākslas grupas
pirmo nodarbību
bērniem un
pieaugušajiem
12. oktobrī bija
ieradušies seši
dalībnieki trīs pieaugušie
un trīs bērni.
Mākslinieces Ainas
Putniņas vadībā, lai novērtētu sanākušo spējas
un profesionālās varēšanas līmeni, tika zīmēts
klusās dabas uzstādījums rudenīgā tematikā
un toņos.
Mūzikas skolas vadība un māksliniece izzināja sanākušo dalībnieku vēlmes zīmētprasmes
un gleznošanas pamatu
apgūšanā, kā arī vēlamo

studijas iekārtojumu. Ja būs pietiekams
interesentu skaits, tad, sākot ar janvāri,
skola iespēju robežās nodrošinās nodarbību dalībniekus ar molbertiem, krāsām
un papīru.
A. Putniņa atgādina, ka mākslas grupas nodarbības notiek ik trešdienu pulksten 18.00 Iecavas mūzikas skolas otrā
stāva zālē. Nodarbības ir atvērtas, un
tām jebkurā laikā var pievienoties ikviens, kas sevī sajūt mākslinieka dzirksti.
11. oktobrī Iecavas novada Dome apstiprināja Iecavas mūzikas skolas mākslas programmā «Vizuālā māksla» sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus par 90 minūšu mācību nodarbību sagatavošanas klases audzēkņiem līdz
18 gadu vecumam jāmaksā Ls 4,50, bet
pieaugušo izglītības klases audzēkņiem Ls 6,00. IZ

Pirmajā nodarbībā
viskrāsainākais
darbiņš izdevās
piecagadīgajam
Jānim Zepam.

Melnās ziņas
- 12. oktobra pēcpusdienā
Puškina ielā aizturēts nepilngadīgais - 1995. gadā dzimis jaunietis - alkohola reibumā.
- 13. oktobra rītā no ārstniecības iestādes saņemta informācija, ka 1985. gadā dzimusi sieviete Zālītē alkohola koplietošanas laikā nenoskaidrotos apstākļos guvusi miesas bojājumus. Sākta administratīvā lietvedība.
- Laikā no 12. oktobra plkst.
21 līdz 13. oktobra plkst. 8
Dzimtmisā zemnieku saimniecībā uzlauzts pagrabs un nozagtas
divas tonnas kartupeļu. Sākts
kriminālprocess.
- 13. oktobrī ap plkst. 12 Robežu ielā 1993. gadā dzimis jaunietis, bez vadītāja apliecības vadot automašīnu BMW 318, netika galā ar auto vadāmību, nobrauca no ceļa un ietriecās kokā.
Negadījumā cietā automašīnas
vadītājs.
- Laikā no 14. oktobra plkst.
21 līdz 15. oktobra plkst. 9 Rīgas
ielā novietotai automašīnai Ford

Fiesta nozagtas abas valsts reģistrācijas numura zīmes. Sākts
kriminālprocess.
- Laikā no 11. oktobra līdz
16. oktobra plkst. 14 no augļu
dārza Zālītē nozagti seši augļu
koki. Sākts kriminālprocess.
- 16. oktobrī plkst. 13:38
Upes ielā aizturēts 1956. gadā
dzimis vīrietis, kurš alkohola reibumā (1,95 promiles) vadīja velosipēdu. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
- 17. oktobrī pēc plkst. 19,
būdams alkohola reibumā (1,84
promiles), 1963. gadā dzimis vīrietis Skolas ielā, vadot automašīnu Audi 80, iebrauca pretējā
virziena braukšanas joslā, kur
izraisīja sadursmi ar automašīnu Renault Kangoo. Satiksmes
negadījumā bojātas abas automašīnas. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
Diāna Purviņa,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Prevencijas
nodaļas vecākā inspektore
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Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 17
«Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
2011. gada 13. septembra
lēmumu (prot. Nr. 12, 8. p.)
Izdoti saskaņā ar LR likuma
«Par pašvaldībām»
43. panta pirmās daļas
13. punktu un
Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8. panta pirmās daļas
3. punktu
1. Vispārīgie jautājumi, lietotie
termini un to skaidrojums
1.1. Saistošie noteikumi nosaka
sadzīves atkritumu (turpmāk - atkritumi) apsaimniekošanas pamatprincipus Iecavas novada administratīvajā teritorijā, prasības atkritumu savākšanai (t. sk. dalītai), pārvadāšanai, pārkraušanai, kā arī kārtību, kādā aprēķināma maksa un veicami
maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.
1.2. Iecavas novada Dome (turpmāk - pašvaldība) organizē, koordinē
un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, šiem saistošajiem noteikumiem, nodrošinot sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu
sniegšanas nepārtrauktību.
1.3. Iecavas novada administratīvajā teritorijā ir noteikta viena atkritumu apsaimniekošanas zona.
1.4. Iecavas novada administratīvajā teritorijā visi savāktie nešķirotie
sadzīves atkritumi ir jāapglabā reģionālajos atkritumu poligonos atbilstoši Zemgales reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānam.
1.5. Atkritumu apsaimniekošana - atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un
apglabāšana (t. sk. sadedzināšana
sadzīves atkritumu sadedzināšanas
iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe
pēc to slēgšanas, kā arī atkritumu
tirdzniecība un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā.
1.6. Atkritumu apsaimniekošanas zona - Iecavas novada administratīvā teritorija, kurā atbilstoši līgumam ar pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās
darbības.
1.7. Atkritumu apsaimniekotājs - komersants, kurš normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā Iecavas novada administratīvajā teritorijā ir
ieguvis tiesības veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
1.8. Atkritumu apstrāde - fizikāli, termiski, ķīmiski, mehāniski (arī
šķirošana) vai bioloģiski procesi, kuros mainās atkritumu īpašības, samazinās to apjoms vai bīstamība, tiek
paātrināta sadalīšanās vai veicināta
atkritumu pārstrāde un reģenerācija.
1.9. Atkritumu pārstrādes objekts - ražošanas komplekss vai
iekārta, ar kuras palīdzību tiek veikta
atkritumu pārstrāde.
1.10. Atkritumu poligons - speciāli ierīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti nor-

matīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi.
1.11. Atkritumu radītājs - ikviena fiziska vai juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura
veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai
īpašības.
1.12. Atkritumu savākšana - atkritumu vākšana, arī atkritumu
iepriekšēja šķirošana un glabāšana,
lai tos nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai glabāšanas iekārtām vai
tādām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana reģenerācijai
vai apglabāšanai.
1.13. Bioloģiski noārdāmie atkritumi - atkritumi, kuri var sadalīties aerobos vai anaerobos apstākļos.
1.14. Bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu kompostēšana bioloģiski noārdāmo atkritumu aeroba apstrāde atmosfēras skābekļa
klātbūtnē kontrolētos apstākļos, izmantojot mikroorganismus, kas notiek pašvaldības izveidotā bioloģiski
noārdāmo atkritumu laukumā.
1.15. Būvniecības atkritumi būvgruži, būvlaukumu atkritumi,
ielu uzlaušanas atkritumi, celtniecības laikā piesārņotā zeme u. tml.
1.16. Izgāztuve - atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām.
1.17. Lielgabarīta atkritumi atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar
un nedrīkst ievietot atkritumu konteineros, t. sk. mēbeles u. tml.
1.18. Sadzīves atkritumi - mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir
pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem.
1.19. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts - speciāli aprīkota vieta dažādu veidu atkritumu
dalītai savākšanai īpaši marķētos
konteineros un īslaicīgai uzglabāšanai konteineros ne ilgāk kā nedēļu
bioloģiski noārdāmiem atkritumiem
un sešas nedēļas - pārējiem sadzīves
atkritumiem pirms to pārvadāšanas.
Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina ne mazāk kā
divu veidu atkritumu dalītu savākšanu.
1.20. Specializēts transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kas paredzēts noteikta veida sadzīves atkritumu konteineru mehanizētai izkraušanai, izvešanai un atkritumu
nogādāšanai uz apglabāšanas vai
pārkraušanas vietu.
1.21. Šķiroto atkritumu savākšanas laukums - speciāli aprīkota,
norobežota vieta dažādu veidu atkritumu savākšanai un uzglabāšanai
konteineros ne ilgāk kā divas nedēļas
bioloģiski noārdāmiem atkritumiem
un trīs mēnešus - pārējiem sadzīves
atkritumiem pirms to apglabāšanas
vai pārstrādes. Videi kaitīgo preču atkritumus, bīstamos sadzīves atkritumus, mēbeļu atkritumus un būvniecības atkritumus šķiroto atkritumu
laukumā drīkst uzglabāt ne ilgāk par
gadu no to savākšanas dienas.
1.22. Šķiroto atkritumu vākšana - atkritumu apsaimniekošanas

paņēmiens, kuru īstenojot apsaimniekošanas procesa gaitā no atkritumu kopējās masas tiek atdalīta tā atkritumu daļa, kuru pārstrādās un
līdz ar to tā netiks apglabāta.
1.23. Videi kaitīgo preču atkritumi - atkritumi no precēm, bīstamo
atkritumu veidi, kas radušies mājsaimniecībās, piemēram, sadzīves ķīmija un tās iepakojums, dzīvsudraba
termometri, dienas gaismas lampas,
dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, elektrisko un
elektronisko iekārtu, transportlīdzekļu apkopes atkritumi - atstrādāta motoreļļa, eļļas filtri, riepas, kā arī
nederīgie medikamenti, laku, krāsu,
organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un insekticīdu, foto
ķimikāliju, uguņošanas līdzekļu atkritumi u. c., kuru ražošanai vai izplatīšanai noteikti ierobežojumi, kuriem apsaimniekošanai noteiktas
īpašas prasības, ja tie savā aprites
ciklā negatīvi ietekmē vai var ietekmēt vidi, cilvēka dzīvību vai veselību,
un tie saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu tiek aplikti ar nodokli.
2. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi
2.1. Saistošo noteikumu galvenais mērķis un uzdevumi ir:
2.1.1. aizsargāt novada vidi, tā
iedzīvotāju dzīvību un veselību;
2.1.2. samazināt jebkura veida
atkritumus to rašanās vietās;
2.1.3. pakāpeniski ieviest otrreiz
izmantojamo sadzīves atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, tādējādi samazinot noglabājamo atkritumu daudzumu;
2.1.4. rūpēties par to, lai sadzīves atkritumi, kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt, tiktu apglabāti videi
un cilvēku veselībai drošā veidā.
3. Vispārīgās prasības
3.1. Pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā - kā vienā atkritumu apsaimniekošanas zonā atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.
3.2. Pašvaldība atkritumu apsaimniekošanu organizē, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdzot līgumus ar sadzīves un videi kaitīgo
preču atkritumu apsaimniekotājiem.
3.3. Pašvaldība nosaka sadzīves
un videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas kārtību un informē
par to atkritumu apsaimniekotāju un
atkritumu radītājus.
3.4. Atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi attiecas uz
visām personām, kā fiziskām, tā juridiskām, kas dzīvo, veic saimniecisko darbību vai strādā Iecavas novada
administratīvajā teritorijā.
3.5. Iedzīvotāju, iestāžu un komersantu pienākums ir iekļauties
Iecavas novada kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā, savākt (ja
nepieciešams, arī šķirot) radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai apsaimniekotāja norādītajā vietā.
3.6. Atkritumu savākšana, šķirošana, uzkrāšana, uzglabāšana, pārkraušana, apglabāšana vai pārstrāde

ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.
3.7. Ikvienai fiziskai un juridiskai
personai - atkritumu radītājam - ir
pienākums piedalīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju,
un veikt norēķinus saskaņā ar pašvaldības apstiprināto maksu, pēc sagatavotā rēķina, vai līguma nenoslēgšanas gadījumā iesniegt pašvaldībai
dokumentārus apliecinājumus (līgums un samaksas dokuments) par
atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu
un šo noteikumu prasībām.
3.8. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai
apglabāšanas komercsabiedrībām
pāriet šo komercsabiedrību īpašumā.
4. Nekustamā īpašuma īpašnieka un lietotāja pienākumi
4.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā lietotājs:
4.1.1. ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu no
tā īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas un par iesaistīšanos pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas
pasākumu īstenošanā atbilstoši saistošo noteikumu prasībām;
4.1.2. pēc pašvaldības pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju
skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic
saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
4.1.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz līgumu ar sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju, kuram
ir līgums ar pašvaldību, par sadzīves
atkritumu savākšanu;
4.1.4. iesaistās dalītas sadzīves
atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu
regulējošajiem likumiem, Ministru
kabineta noteikumiem, saistošajiem
noteikumiem un valsts, reģionālajam
un pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānam;
4.1.5. atkritumu konteineru iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu konteinerus no privāto īpašumu
slēgtajiem pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai
to apkalpei pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu
kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas konteineri tiktu
novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;
4.1.6. pēc saskaņošanas ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju nodrošina sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu,
ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu un konteineru iztukšošanas
biežumu (ne retāk kā reizi divos mēnešos saskaņā ar līgumu starp atkritumu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju, ja atkritumi netiek šķiroti);
4.1.7. uztur savā īpašumā esošos sadzīves atkritumu konteinerus
tīrus un lietošanas kārtībā;
4.1.8. nodrošina atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta
atkritumi, būvniecības atkritumi)
nogādāšanu pārstrādes vai apglabā-
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šanas vietās ar savu transportu vai
izmantojot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;
4.1.9. kompostē bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma vai
valdījumā esoša īpašuma teritorijā,
ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu
mantai.
4.2. Īpašniekam vai nomniekam,
kura īpašuma teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi, ir pienākums nodrošināt vietu atkritumu konteineram un atkritumu apsaimniekotāja
specializētā transportlīdzekļa drošu
un brīvu piekļuvi sadzīves atkritumu
savākšanas punktam.
4.3. Sabiedrisko pasākumu organizētājam jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu, un jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 24 stundu laikā pēc pasākuma
noslēguma.
4.4. Videi kaitīgo preču atkritumu radītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz līgumu par videi kaitīgo preču atkritumu nodošanu šādu atkritumu savākšanas vietās vai nodošanu tieši videi kaitīgo
preču atkritumu apsaimniekotājam.
4.5. Atkritumu radītājam nešķirotie atkritumi jāievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar
noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā
nekustamā īpašuma apkalpošanai.
4.6. Pie iestāžu, uzņēmumu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko
pakalpojumu vietu ieejas durvīm jānovieto mazizmēra konteineri sīkajiem sadzīves atkritumiem un jānodrošina to pastāvīga iztukšošana.
Mazizmēra konteineru dizains (forma) jāsaskaņo ar pašvaldību.
5. Atkritumu apsaimniekošanas aizliegumi
5.1. Iecavas novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
5.1.1. pastāvīgi novietot sadzīves
atkritumus un sadzīves atkritumu
konteinerus uz ielām, kur tie traucē
satiksmi vai gājēju plūsmu;
5.1.2. ievietot sadzīves atkritumu konteineros degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus,
liela izmēra atkritumus, būvniecības
un būvju nojaukšanas atkritumus,
rūpniecības atkritumus, ielu smiltis,
parku un dārzu atkritumus un videi
kaitīgo preču atkritumus;
5.1.3. cieši sablīvēt, iesaldēt vai
sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu konteineros (par šādām
darbībām līgumā nosaka paaugstinātu maksu);
5.1.4. atkritumus ievietot nešķiroto atkritumu konteineros, kas paredzēti cita nekustamā īpašuma apkalpošanai;
5.1.5. dalīto atkritumu konteineros ievietot cita veida atkritumus kā
norādīts marķējumā, t. sk. nešķirotos sadzīves atkritumus;
5.1.6. novietot lielgabarīta un
būvniecības atkritumus pie atkritumu konteineriem vai vietās, kas nav
saskaņotas ar atkritumu apsaimniekotāju.
6. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja - komersanta izvēle
6.1. Pašvaldība, izvēloties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, izmanto Publisko iepirkumu likuma
3. panta pirmās daļas 7. punkta izņēmumu (pasūtītājs slēdz līgumu
par tādas institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā
pasūtītāja kontrolē un galvenokārt

sniedz pakalpojumus pasūtītājam).
Līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu Iecavas novada teritorijā pašvaldība slēdz ar komersantu, kurš atrodas pilnīgā pašvaldības kontrolē un
galvenokārt sniedz pakalpojumus
pašvaldībai.
6.2. Pašvaldība informē savas administratīvās teritorijas atkritumu
radītājus par vienas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonas izveidi
tās teritorijā un par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un pārkraušanu.
6.3. Personas, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko
iepirkumu ir publisko iepirkumu pasūtītāji, neveic (AAL 18. panta 9. daļa) sadzīves atkritumu savākšanas
un pārvadāšanas publisko iepirkumu, bet slēdz līgumu ar komersantu,
kuru izvēlējusies pašvaldība, par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un pārkraušanu.
6.4. Sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbilstoši normatīvajiem
aktiem par dabas resursu nodokļa
piemērošanu atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kurš atbilst Ministru kabineta noteiktajiem
kritērijiem, ir tiesības slēgt līgumu ar
komersantu, kuru tas ir izvēlējies un
kurš saņēmis atbilstošu atļauju, par
savā komercdarbības veikšanas vietā
radīto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu. Šajā gadījumā sadzīves atkritumu radītājs informē pašvaldību par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tas noslēdzis
līgumu, un par šā līguma darbības
termiņu (AAL 18. panta 10. daļa).
7. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
7.1. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi ir:
7.1.1. veikt investīcijas visā atkritumu apsaimniekošanas zonā atkritumu savākšanas vietās pie
daudzdzīvokļu mājām un blīvi apdzīvotās vietās laukumu izveidei, konteineru iegādei, atkritumu šķirošanas laukumu ar nojumēm izbūvei, kā
arī jaunu, progresīvu atkritumu apsaimniekošanas metožu un tehnoloģiju ieviešanai;
7.1.2. pirms darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar pašvaldību
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
7.1.3. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, atkritumu
konteinerus, iekārtas un ierīces, kas
nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni;
7.1.4. nodrošināt klientus ar atkritumu konteineriem pietiekamā
daudzumā;
7.1.5. atbilstoši saskaņotiem
grafikiem nodrošināt sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru laukumiem, nodrošinot tajos tīrību;
7.1.6. uzstādīt, labot, nomainīt
sadzīves atkritumu konteinerus, ja
minētie konteineri nav citas personas īpašums;
7.1.7. sadzīves atkritumus, kuri
netiek pārstrādāti, apglabāt sadzīves
atkritumu poligonā vai izgāztuvē,
kur ir atļauts apglabāt atkritumus
atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem;
7.1.8. nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram,
lielgabarīta atkritumi, būvniecības
atkritumi) izvešanu, ja to paredz ar

pašvaldību noslēgtais līgums;
7.1.9. saskaņot ar pašvaldību
atkritumu konteineru dizainu (piemēram, forma, krāsojums);
7.1.10. marķēt atkritumu konteinerus, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu;
7.1.11. nodrošināt iedzīvotāju,
iestāžu un komersantu radīto sadzīves atkritumu (ieskaitot šķirotos atkritumus) savākšanu (šķiroto sadzīves atkritumu savākšanu pēc saskaņošanas ar pašvaldību);
7.1.12. nodrošināt atkritumu
konteineru laukumu sakopšanu pēc
sadzīves atkritumu savākšanas;
7.1.13. slēgt līgumu ar visiem
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu radītājiem;
7.1.14. izveidot laukumu bioloģiski noārdāmo atkritumu (zāle, lapas, izņemot pārtiku) novietošanai
un kompostēšanai.
7.2. Atbilstoši normatīvo aktu
prasībām apsaimniekot pašvaldības
noteiktos atkritumu punktus un
laukumus - nodrošinot sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos atkritumu īslaicīgu uzglabāšanu konteineros ne ilgāk kā nedēļu
bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem un sešas nedēļas - pārējiem
sadzīves atkritumiem pirms to pārvadāšanas.
7.3. Sadzīves atkritumu dalītās
savākšanas punktā nodrošināt ne
mazāk kā divu veidu atkritumu dalītu savākšanu.
7.4. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā nodrošināt atkritumu
savākšanu un uzglabāšanu konteineros ne ilgāk kā trīs mēnešus dalītajiem sadzīves atkritumiem pirms
to apglabāšanas vai pārstrādes. Videi kaitīgo preču atkritumus, mēbeļu atkritumus un būvniecības atkritumus šķiroto atkritumu laukumā
drīkst uzglabāt ne ilgāk par gadu no
to savākšanas dienas.
7.5. Iesniegt pašvaldībai apstiprināšanai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinus.
7.6. Informēt atkritumu radītājus par paredzamajām atkritumu
maksas izmaiņām.
8. Prasības sadzīves atkritumu
dalītai vākšanai un šķirošanai
8.1. Pašvaldības teritorijas vietās, kur atkritumi tiek savākti dalīti,
sadzīves atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos atbilstošos speciāli apzīmētos atkritumu konteineros savākšanas punktos vai laukumos.
8.2. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs dalīti savāc rašanās vietā
otrreiz izmantojamos un pārstrādājamos sadzīves atkritumus (piemēram, papīrs, stikls, plastmasa) atbilstoši prasībām, ko dalīti savāktajiem
atkritumiem nosaka sadzīves atkritumu pārstrādātāji.
8.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāji laikus informē atkritumu
radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu
un attiecīgo konteineru krāsojumu
vai apzīmējumu.
8.4. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāji pēc atkritumu izvešanas
nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.
9. Prasības sadzīvē radušos videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanai
9.1. Aizliegts sajaukt videi kaitīgo preču atkritumus, kas atbilst
dažādām videi kaitīgo preču atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt
videi kaitīgos preču atkritumus ar
sadzīves atkritumiem.
9.2. Videi kaitīgo preču atkritumu radītājs:

9.2.1. atdala videi kaitīgo preču
atkritumus no citu veidu atkritumiem;
9.2.2. uzglabā videi kaitīgo preču
atkritumus tā, lai tie neapdraudētu
cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā
arī personu mantu;
9.2.3. nogādā videi kaitīgo preču
atkritumus speciāli aprīkotās šo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz
līgumu par videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanu ar personu,
kura veic videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi
atļauju veikt videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanu;
9.2.4. sedz videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
10. Maksas noteikšanas un norēķinu kārtība
10.1. Maksu (Ls/m3) par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem nosaka ar pašvaldības lēmumu, un tā stājas spēkā ne
ātrāk kā 30 dienu laikā pēc lēmuma
publicēšanas.
10.2. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
10.2.1. izmaksas (t. sk. rentabilitāte ne lielāka kā 7%) par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un izvēlētais atkritumu apsaimniekotājs;
10.2.2. sabiedrisko pakalpojumu
regulatora apstiprinātais tarifs par
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;
10.2.3. dabas resursu nodoklis
par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
10.3. Komersants, kuru izvēlējusies pašvaldība, nodrošina pakalpojumu sniegšanu par maksu, kas noteikta attiecīgajam sadzīves atkritumu radītājam Iecavas novada teritorijā, atbilstoši noslēgtajam līgumam
ar pašvaldību.
10.4. Līguma darbības laikā atkritumu apsaimniekotājs var iesniegt
pašvaldībai pakalpojuma sniegšanas
maksas grozījumu priekšlikumu, ja
mainās sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs vai dabas resursu nodoklis par atkritumu
apglabāšanu, kā arī ja punktā
10.2.1. minētās izmaksas izmainās
vairāk nekā par 5% pret iepriekšējo
maksas aprēķinu.
10.5. Atkritumu radītāji atkritumu apsaimniekotājam maksā pēc
faktiski izvestā atkritumu apjoma
par m3.
10.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki,
nedzīvojamo telpu īpašnieki, nomnieki un citi lietotāji par atkritumu
savākšanu un apglabāšanu norēķinās ar ēkas apsaimniekotāja (pārvaldnieka) starpniecību normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā. Ēkas apsaimniekotājs ir atbildīgs par norēķinu veikšanu ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņā ar noslēgto līgumu.
11. Administratīvā atbildība
par saistošo noteikumu pārkāpšanu
11.1. Par šo saistošo noteikumu
pārkāpšanu vainīgās personas tiek
sauktas pie administratīvās atbildības.
11.2. Administratīvo pārkāpumu
protokolu ir tiesīgs sastādīt Iecavas
novada Sabiedriskās kārtības dienests.
Priekšsēdētājs J. Pelsis
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Asfalta pētnieks studē inženierzinātnes ASV
F: no Mārtiņa Zaumaņa albuma

Šogad četri Latvijas studenti
un četri pētnieki saņēma
Fulbraita stipendiju studijām
un pētniecībai ASV. Izturot
ASV vēstniecības rīkoto
konkursu, stipendiātu vidū
ir iekļuvis arī iecavnieks
Mārtiņš Zaumanis,
kvalitātes novērtējuma
inženieris uzņēmumā «Union
Asphalttechnic». Tagad viņš
ir pilntiesīgs inženierzinātņu
doktorants Vorčesteras
politehniskajā institūtā.
Atsaucoties «Iecavas Ziņu»
aicinājumam, Mārtiņš stāsta
par savām gaitām
viņpus okeānam.

Iepriekšējā nedēļas nogalē gan
biju aizbraucis ar draugiem uz
Ņujorku, kur izmēģinājām visas
tradicionālās tūristu izklaides:
debesskrāpis Empire State Building, Brīvības statuja, Bruklinas
tilts, Taimskvērs utt.
Nākamnedēļ ir rudens brīvlaiks, tāpēc braukšu uz Sanfrancisko un arī apciemošu kādu
spāņu Fulbraita stipendiāti, kas
tur mācās.
Vēl ļoti gaidu NBA līgas sezonu, lai varētu aizbraukt uz Bostonu paskatīties, kā spēlē mūsu
Andris Biedriņš.
Pie amerikāņu kultūras man
vēl jāpierod - visi vienmēr ir
smaidīgi, un pat gandrīz nepazīstami cilvēki gaitenī obligāti
gribēs pārmīt kādu vārdu vai vismaz saņemt atbildi uz tradicionālo «how are you doing?» (kā
iet? - angļu v.), kas pie mums nav
pierasts.
Tāpat jāpierod pie iepirkšanās kultūras - piedzīvoju pirmo
no ikgadējiem iepirkšanās drudžiem. Tas notiek pirms mācību
gada sākuma, kad štats uz vienu
nedēļas nogali atceļ PVN, kas
šeit gan ir tikai 6,5%. Tad nu
elektronikas veikali tiek iznesti
tukši, bet vēl iespaidīgāka iepirkšanās būšot melnajā piektdienā,
kas drīz gaidāma - tieši pēc Pateicības dienas 24. novembrī.

Jaunajā ASV
vēstniecībā ar
vēstnieci Džūditu
Gārberi.

Konkurss gada garumā
Par stipendiju visupirms jau
jāpateicas Viljamam Fulbraitam, kurš 1946. gadā izveidoja
savā vārdā nosaukto stipendiju
fondu, kas šobrīd ir atpazīstamākā un prestižākā starptautisko studiju stipendija pasaulē. To
finansē ASV valdība, un arī es
stipendiju ieguvu, piesakoties
uz konkursu ASV vēstniecībā
Latvijā. Konkurss noritēja vairākās kārtās un kopumā aizņēma
aptuveni gadu. Vispirms bija jāuzraksta pieteikums, tad jāiztur
atlase intervijā, bet pēc apstiprināšanas jānokārto vairāki eksāmeni un jācer, ka kāda no universitātēm, uz kurām biju pieteicies, mani uzņems. Šogad no
Latvijas šo pasākumu izturēja
četri studenti. Man bija iespēja
izvēlēties no piecām dažādām
universitātēm, un pēc nelielas
sarakstes ar darbu vadītāju nonācu WPI tehniskajā universitātē, kas atrodas Vorčesterā - pilsētā netālu no Bostonas.
Pirms braukšanas uz ASV biju ieguvis maģistra grādu ceļu
būvniecībā, kā arī aizvadījis pirmo gadu doktorantūrā RTU
Būvniecības fakultātē. Paralēli
strādāju arī ceļu būves uzņēmumā, kura vadītājs Juris Krievs
vienmēr bijis mans lielākais atbalstītājs studijās. Viņam par to
liels paldies, jo citādi būtu grūti
apvienot darbu ar mācībām.

Sešas dienas
nedēļā pie grāmatām
Ierašanās ASV bija ļoti patīkama, jo 30 stipendiāti no dažādām pasaules valstīm tikām norīkoti tādā kā divu nedēļu vasaras nometnē Bostonas universitātē, kur bija iespēja apgūt ASV
akadēmiskās dzīves principus
un, galvenais, izbaudīt sociālo
dzīvi un sapazīties ar pārējiem

Tikšanās ar Katrīnu

Ar citiem Fulbraita stipendijas studentiem pie prestižās MIT
universitātes.
studentiem. Tagad ir lieliska
iespēja ceļojumus apvienot ar šo
draugu apciemošanu dažādās
Amerikas vietās.
Pēc šīs divu nedēļu izklaides
devos uz savu universitāti, kur
par visu jau ir jārūpējas pašam izcīnīt uzvaru pret Amerikas birokrātiju nav nemaz tik viegli.
Jāatzīst, ka universitātē mani
uzņēma ļoti laipni, ierādīja arī
kabinetu. Pašlaik apmeklēju divus kursus un veicu individuālo
darbu laboratorijā doktora darba pētījumam par asfaltu. Izvirzītās prasības ir ļoti augstas, tāpēc būtībā sešas dienas nedēļā
pavadu pie grāmatām vai laboratorijā. Par to gan pagaidām nesūdzos, jo darbs ir interesants,
pats varu plānot savu laiku un
arī uzdevumi bieži ir ar praktisku ievirzi, tāpēc būs noderīgi.
Paralēli vēl cenšos turpināt darbu pie RTU iesāktajiem projektiem, jo pie tiem būs jāatgriežas
pēc šeit pavadītā gada.

Uz latvieša divriteni
skatās ar aizdomām
Dzīvoju patālu no skolas pie
kāda pensionāra kopā ar vēl diviem īrniekiem, tāpēc, lai nokļūtu universitātē, lietoju divriteni.
Uz to amerikāņi skatās ar aizdomām, jo šeit pat visiem studentiem ir savi auto un ar kājām cilvēki iet vienīgi, lai izvestu pastaigā suni. Man gan mīties tīri labi
patīk, tāpēc nedomāju pielāgoties. Vēl viens transports, ko šad
tad izmatoju, ir universitātes policijas autobusiņš - tas pēc tumsas iestāšanās par velti izvadā
studentus pa mājām. Jā, pēc dažādiem šaušanas gadījumiem
Amerikā drošībai šeit tiek pievērsta liela uzmanība un katrā
universitātē ir speciāli apmācīta
policija, dažādas trauksmes un
brīdināšanas sistēmas, kas ik pa
laikam arī ziņo par kārtējo aplaupīšanas gadījumu.
Brīvā laika ir salīdzinoši maz,
tāpēc ar izklaidēm neaizraujos.

Piedzīvoju arī pasākumu ap
viesuļvētru Katrīna - tam šeit bija noorganizēta nopietna reklāmas kampaņa. Bija jābrīnās, kā
katrā no 50 TV kanāliem raidījuma vadītāji bija spējīgi atrast citus viesuļvētru ekspertus. Sižetus papildināja trīs dimensiju
specefekti ar prognozēm par Ņujorkas applūšanu, kurus nebūtu
kauns likt arī Holivudas filmās.
Arī manā pilsētā bija jūtams pamatīgs satraukums - veikalos
pienu un ūdeni vairs nopirkt nevarēja, daudzas degvielas uzpildes stacijas bija slēgtas, jo nebija
degvielas. Par laimi viss beidzās
salīdzinoši mierīgi un līdz mums
atnāca vien stiprs vējš, kādu arī
Latvijā pieredzam rudenī.
Stipendija tiek piešķirta uz vienu gadu, tāpēc nākamajā vasarā
būšu atpakaļ Latvijā un ceru, ka
šeit padarītais būs plats solis
pretim doktora grādam RTU un
veiksmīgam karjeras turpinājumam ceļu būvniecībā.
Kopumā visiem studentiem noteikti ieteiktu izmēģināt studijas
ārzemēs, jo šobrīd ERASMUS
programma ļauj nokļūt daudzās
Eiropas valstīs, arī es to esmu izmēģinājis. Tā ir neatsverama
pieredze, kas nākotnē noderēs. IZ
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Gaidot IECAVAI 520

Iecavas mūzika

Veltījums
Iecavas ielām

A: Kristīne Skuja

Iecavas internātpamatskolas
5. c klase
Dzejas dienās
Iecavas novada latviešu
valodas un literatūras
pedagoģes rosināja skolēnus
veltīt jaunrades darbus
Iecavai. Gaidot
Iecavas 520. gadskārtu,
ko svinēsim nākamgad,
«Iecavas Ziņas» publicē
konkursa laureātu darbus.

Es lēnām eju cauri katrai
Iecavas ielai,
Un katrai ielai ir sava dziesma.
Skolas ielai ir skolas zvana
dziesma,
Rīgas ielai ir gaiļa dziesma,
Bet vislabāk man patīk
estrādes dziesmas rudenī.
Tur putni dzied atvadu
dziesmas.
Tur lapas vizuļo tik spoži.
Kaut es varētu pavadīt šajās
dziesmās ilgāku laiku!

Gadi sportisko azartu nemazina

A: F: Anta Kļaveniece

15. oktobrī sporta namā
«Dartija» pulcējās
dambretes veterāni no
visām trim Baltijas
valstīm, lai aizvadītu
tradicionālo turnīru
64 lauciņu dambretē.
Līdz 25. turnīram par Iecavas
kausu cīnījās komandas, taču
tagad sacensības norit individuāli, piesaistot tām dambretes
veterānus, informē pasākuma
organizators Arnolds Šimkuss.

Šogad turnīrs norisinājās
29. reizi. 28 sportistu konkurencē turnīra uzvaras laurus plūca:
sieviešu grupā - Regīna Pironena
un Antra Valnere; vīriešu grupā
līdz 60 gadu vecumam - Zigmārs
Rumbenieks; vīriešu grupā 60+ Vitālijs Kravcovs; vīriešu grupā
70+ - Jānis Kalējs.
Sacensību organizatori saka
paldies pasākuma atbalstītājiem: Iecavas novada Domei,
Bauskas novada Domei, SIA
«Union Asphalttechnic» un personīgi Jurim Krievam, SIA «Lielzeltiņi», «Jaunalko» un «Jaunpagasts Plus». IZ

IZ

Sporta ziņas

12. oktobrī Iecavas vidusskolas sporta laukumā risinājās
novada skolu sacensības futbolā. Neskatoties uz rudenīgi
drēgnajiem laika apstākļiem, lietu un krusu, spēkiem mērojās
septiņas 6.-7. klašu komandas. 1. vietu izcīnīja Iecavas
vidusskolas 7.b klases komanda, kurā spēlēja J. Rozumnijs,
M. Feldmanis, D. Fjodorovs, D. S. Vanags, A. Griška, R.
Jirgensons, P. Ķeružis un R. Dūmiņš. 2. vietu ieguva Dzimtmisas
pamatskolas 6. klases futbolisti: V. Hodorovičs, J. Kalniņš,
J. Pavlovičs, M. Skuja, M. Skalders un I. Jurkovska. 3. vietu
ieguva Iecavas vidusskolas 6.c klases komanda (K. Ozoliņš,
R. Mežsargs, E. Špīss, R. Zīverts, A. Griška un H. Lapiņš).
Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas jaunajā sezonā pirmo
spēli savā laukumā BK Dartija aizvadīja 12. oktobra vakarā,
kad uzņēma Vidzemes augstskolas basketbolistus. Saspringtā
spēlē mājinieki uzvarēja ar rezultātu 80:77 (pa ceturtdaļām
23:14; 20:16; 12:28; 25:19).
Pēc veiksmīga pirmā puslaika iecavnieki pārāk atslābinājās,
vairākās epizodēs nenostrādāja aizsardzībā, paļaudamies uz
pretinieku metienu neprecizitāti, kāda bija vērojama spēles
sākumā. Taču Valmieras komanda tikai pēc pārtraukuma uzņēma
īstos apgriezienus, savukārt mājiniekiem vairs nekrita, un trešās
ceturtdaļas vidū punktu starpība bija sadeldēta līdz minimumam.
Cīņa punkts punktā neļāva skatītājiem garlaikoties līdz pat spēles
galotnei. Svarīgi, ka roka nenodrebēja jaunajam basketbolistam
Jānim Eidukam, kura realizētais pustālais metiens ļāva Dartijai
noticēt, ka tomēr izdosies uzvarēt. Iecavnieku treneris Voldemārs
Pārums pēc spēles atzina, ka mazliet pietrūka Mārča Eglīša un
Gata Justoviča. «Garajiem spēlētājiem rotācija bija normāla, bet
saspēles vadītāja postenī Brūverim bija jāpavada laukumā vairāk
nekā 37 minūtes. Justovičs spēlē ātrāk, viņš pamainītu spēles
tempu; tad arī Bričku vairāk varētu atpūtināt.» Iespējams,
noguruma dēļ trīspunktu metienu precizitāte Dartijai bija ārkārtīgi
zema - tikai 26,9% (Bričkam 15-4, Brūverim 6-1). Juris Brūveris
spēlēja diezgan agresīvi un pret viņu Vidzemes augstskolas
basketbolisti pārkāpa noteikumus 11 reizes. Ar double-double
svarīgu pienesumu Dartijai deva pirmās spēles rezultatīvākais
spēlētājs Ivars Zemītis.
Gundars Brička: 26 punkti, 5 izcīnītas bumbas; Ivars Zemītis:
18 p., 14 izc. b.; Juris Brūveris: 12 p.; Jānis Eiduks: 10 p., 3 izc.
b., 2 bloķēti metieni; Dāvis Kravals: 6 p., 3 rezultatīvas piespēles,
4 izc. b.; Ģirts Hauks: 4 p.; Aldis Beitiņš: 2 p.; Armands Švītiņš:
2 p.; spēlēja arī Jānis Saveļjevs un Linards Jaunzems. Arī
nākamās četras spēles Dartija spēlēs savās mājās. Pirmā no tām 26. oktobrī pret Jūrmalas komandu.
14. oktobrī notika Vecumnieku sporta skolas atklātās sezonas
noslēguma sacensības mešanas disciplīnās.
Visās vecuma grupās pie godalgām tika arī Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» audzēkņi.
D grupa: Roberts Jānis Stančiks - 3. vieta lodes grūšanā (7,36 m)
Georgs Genādijs Bergs - 2. vieta diska mešanā (17,39 m)
Sandis Brūveris - 2. vieta lodes grūšanā (7,42 m), 3. vieta diska
mešanā (16,64 m) un šķēpa mešanā (22,18 m)
C grupa: Dāvis Lācis - 3. vieta lodes grūšanā (7,49 m)
Jeļena Alfjorova - 1. vieta šķēpa mešanā (21,20 m), 3. vieta diska
mešanā (9,98 m) un lodes grūšanā (6,70 m)
B grupa: Rūdolfs Jānis Štāls - 1. vieta diska mešanā (45,72 m) un
lodes grūšanā (12,49 m), 2. vieta šķēpa mešanā (38,78 m)
Žanis Sevastjanovs - 3. vieta diska mešanā (33,85 m)
Daniels Špoģis - 3. vieta lodes grūšanā (9,75 m)
Diāna Kravale - 2. vieta lodes grūšanā (7,80 m) un šķēpa mešanā
(22,50 m)
A grupa: Linards Jaunzems - 2. vieta šķēpa mešanā (41 m)
Rūdolfs Tonigs - 3. vieta šķēpa mešanā (38,13 m) un diska
mešanā (29,92 m)

Aizsaulē aizgājuši
Jevgenija Brezinska (10.04.1914. - 13.10.2011.)
Ermīna Krezevska (10.10.1921. - 14.10.2011.)
Artūrs Šerstņevs (20.10.1935. - 14.10.2011.)

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 2. divīzijas Centra grupa:
15. oktobrī
Iecava/Vecumnieki - Inčukalns
U-16 89:62 (T. Šķipars 46, J. Pelēcis 15)
U-14 77:25 (A. Griška 19, K. Ozoliņš 16, E. Špīss 10) IZ

2011. gada 21. oktobrī

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
skaldītu malku – vaļēju,
maisos. Tālr. 20034885.
2 istabu dzīvokli (1. stāvā,
renovētā mājā Iecavas centrā).
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 29426185.

Pērk : : :
gleznas (gan jaunas, gan
vecas), senas mēbeles un
radioaparātus, kā arī citus
senus mājas un dārza
priekšmetus (strūklakas,
statujas u. c., arī sliktā
stāvoklī). Tālr. 29148500.

Piedāvā darbu : : :
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā
(lentveida gateris). Iespējama
apmācība. Tālr. 29120419.

23. oktobrī plkst. 11
BALOŽU kapsētas
sakopšanas talka.

Kultūras namā
28. oktobrī pl. 19:00

«Putnu balle» un «PeR»
vienosies Mārtiņa
Freimaņa dziesmu
koncertā
«TU ESI MANS DRAUGS».
Biļešu iepriekšpārdošana
kultūras namā,
biļešu cenas - Ls 3 un Ls 4.

Sporta namā
Latvijas Basketbola līga
3. divīzija
26. oktobrī pl. 20:30
Dartija - Jūrmala

Dažādi : : :
Krūmgrieža, motorzāģa
pakalpojumi. Tālr. 27435974.

Zemgales ērģeļu dienas
Iecavas luterāņu baznīcā
21. oktobrī plkst. 18.30.
Muzicē ansambļa FRESKA un
LAUDETUR dalībnieki,
pie ērģelēm
Irēna Loce-Sedola
un Zaiga Lazdiņa.

ESF projekta «Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos»
(Vien. Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/IPIA/VIAA/001) ietvaros

Iecavas ģimeņu ar bērniem
biedrība «Marabella» organizē
bezmaksas nodarbību kursu

28. oktobrī no plkst. 13:30 līdz 17:00
Iecavas kultūras namā notiks seminārs
«Bērnu un pusaudžu uzvedības traucējumi
un to risināšanas iespējas».

POZITĪVĀS DOMĀŠANAS
POTENCIĀLS.

Semināru vadīs LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
lektore, Mag. paed. Ērika Lanka.
Aicināti Iecavas novada izglītības iestāžu pedagogi,
pedagogu vērtēšanas komisiju locekļi un citi interesenti.

tavām rokām vienmēr ir, ko darīt.
lietiem vienmēr seko varavīksne.
draugs tev vienmēr pastiepj palīdzīgu roku.
Dievs pilda tavu sirdi ar prieku.

Iecavas vidusskolas kolektīvs sirsnīgi sveic
skolotāju Klaudiju Redkinu 80 gadu jubilejā
un skolotāju Renāti

Nodarbības Iecavas kultūras
namā notiks 29. oktobrī
un 12. novembrī
no plkst. 10:00 līdz 14:00.
Interesenti var apmeklēt
gan atsevišķu nodarbību,
gan visu lekciju kursu.

Pieteikšanās
pa tālr. 29268363.

Apsveikums : : :
Lai
Lai
Lai
Lai

SIA «Aisha» piedāvā darbu
strādniekiem. Pieteikties
personīgi Rīgas ielā 55.

8.

Ārstenieci 85. dzimšanas dienā.

Kļūdas labojums
Laikraksta iepriekšējā
numura rakstā
«Ērģeļu stāsts» ieviesusies
kļūda. Olgodas Jauniešu
skolas direktors ir
Flemings Simonsens,
nevis Ēriks Sorensens,
kā minējusi raksta autore.
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