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Iegūst mūzikas ekspertu simpātijas AKTUĀLI
Anta Kļaveniece

no Raivitas albuma

Raivitai Lauciņai-Veinerei izdevās teicami parādīt savu
pianistes talantu starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā.

Turnīra kausu uzdāvina
Iecavas sporta muzejam
Anta Kļaveniece
2014. gadā vērienīgais
dambretistu turnīrs
«Saaremaa kapp» atzīmēs
jau 50. gadskārtu. Šajā
turnīrā aktīvi piedalās arī
Iecavas/Bauskas komanda.
Starpvalstu
turnīrs
«Saaremaa kapp» notiek kopš
1964. gada, kad jūlijā un augustā
kaislīgākie dambretisti pulcējas
Igaunijas pilsētā Kuresāre (agrāk
Kingisepa), lai cīnītos par ceļojošo kausu.
Šo starpvalstu turnīru no
1964. līdz 1980. gadam organizēja un vadīja dambretes spēles
fans Uno Kruss, bet pēc tam va-

dību pārņēma Kuresāres vadošais
dambretists Jans Trū, kurš turnīru vada līdz šai dienai un ir labs
draugs Iecavas un Bauskas dambretistiem.
48 gados uz turnīrā piedalījušās 69 komandas (pilsētu, iestāžu
u.c.), bet uzvarētāja godā vismaz
reizi bijuši 60 spēlētāji. Absolūtais
spēļu uzvaru skaits pieder mūsu
spēlētājai Regīnai Pironenai, kas
izcīnījusi desmit pirmās vietas.
Vīriešu konkurencē deviņas pirmās vietas 64 lauciņu dambretē ir
izcīnījis kuldīdznieks Rūdolfs Tomass, bet 100 lauciņu dambretē
pirmo vietu rekordists ir Iecavas/
Bauskas komandas lielmeistars
Laimonis Zālītis, izcīnot sešas pir7.lpp.
mās vietas.

Ar spožu uzvaru no
starptautiskā jauno izpildītāju
konkursa Sicīlijā atgriezusies
iecavniece Raivita LauciņaVeinere.
21. starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Itālijā «Gianluca Campochiaro» norisinājās no
6. līdz 9. decembrim Sicīlijas
pilsētā Pedarā, kas atrodas netālu no ievērojamā Etnas vulkāna. Konkurss bijis nopietns
un sāncenši spēcīgi. Tajā piedalījās moldāvi, korejieši, japāņi, igauņi, lietuvieši, itāļi un
daudzu citu tautu pārstāvji.
Raivitas grupas dalībniekiem bija
jāsagatavo 20 minūšu gara programma, kuras laikā sevi jāparāda pēc iespējas spilgtāk. Raivita
atskaņoja izcili skaisto, taču maz
pazīstamo Jāņa Ivanova skaņdarbu «Le visionaire» («Sapņotājs»),
kura oriģināls atrodams muzejā,
un brazīliešu komponista Alberto
Hinastera pirmo sonāti, kas sastāv no četrām daļām un ar savu
augsto sarežģītības līmeni, spraigumu un temperamentu nevienu
neatstāj vienaldzīgu.
2.lpp.
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«Santos» - 2012. gada
Iecavas telpu futbola čempioni
Jevgēnijs Gedertsons
16. decembrī noslēdzies
kārtējais Iecavas novada
telpu futbola čempionāts.
Turnīrā piedalījās septiņas
vietējās komandas: «Ballu
Motors», «Santos», «Tornado»,
«Baigie gāzēji», «Eckau»,
«Basketbolisti» un «Lats uz
nedēļu».
2012. gada čempionāts dalījās divās daļās. Sākumā komandas izspēlēja regulāro daļu
(kad komandas spēlēja katra ar
katru), pēc kuras rezultātiem
četras labākas tika play-off kārtā.
Play-off kārtā spēkiem mērojās «Ballu Motors», «Santos»,

«Eckau», «Basketbolisti». Regulāro turnīru tikai «Ballu Motors»
un «Santos» aizvadīja bez zaudējumiem, savā starpā nospēlējot
neizšķirti 1:1.
Pirmajā pusfinālā «Ballu Motors» ar 13:1 pārspēja «Eckau»,
bet otrajā «Santos» uzvarēja
«Basketbolistus» ar rezultātu
6:2.
Spēlē par 5. vietu «Lats uz
nedēļu» cīnījās pret «Tornado».
Pamatlaika rezultāts bija 3:3,
tomēr pēcspēles soda sitienos
precīzāki bija «Lats uz nedēļu».
Savukārt spēlē par 3. vietu
ar rezultātu 18:8 «Basketbolisti»
sagrāva «Eckau». Finālā «Santos»
ar rezultātu 4:3 svinēja uzvaru
pār «Ballu Motors».
6.lpp.
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Skolu ziņas

Skaisti sagaidīti svētki
Inga Čipena
internātpamatskolas
direktores vietniece
izglītības jomā
Sagaidot svētkus, Iecavas
internātpamatskolā spēki
tika veltīti pozitīvu emociju
radīšanai.
Tuvojoties liecību saņemšanai, skolēni priecājās tradicionālajās Ziemassvētku noskaņu
klases ballītēs. Skolas lielo svētku pasākumu vadmotīvs šogad
bija «Ziemassvētku vilnis», kur,
velkot paralēles ar populāro izpildītāju konkursu «Jaunais Vilnis», ik klase demonstrēja savu
priekšnesumu, saņemot par to
cienījamas rūķu un Ziemassvētku vecīšu žūrijas skaitlisku vērtējumu. Galvenais tomēr šoreiz
nebija uzvarētāju gods, bet visu
kopīgais līdzi izjustais prieks
katrā priekšnesumā.
Mācību semestra noslēgumā
tika apkopoti starpklašu konkursa rezultāti. Šogad visus labākos veikumus klases uzkrāj,
par labi paveiktiem darbiem
gūstot žetonus īpašās, skaisti
noformētās kastēs. Žetonus piešķir par sasniegumiem un rezultātiem dažādās jomās: mācību
darbā, projektu dalībā, kārtībā,
disciplīnā un citur. Ikviens skolēns var gūt pozitīvas emocijas
un atzinības vārdus, sniedzot
labu pienesumu savas klases
sasniegumiem.
Ziemassvētku laiks saistīts
arī ar dāvanu sagatavošanu un
prieka sniegšanu citiem. Tāpēc

skolēni, gatavojoties ikgadējam koncertam Valsts kontrolē,
kopā ar direktori pašu rokām
gatavoja arī skaistas, smaržīgas
dāvaniņas – krāsainas ziepītes,
lai pasniegtu tās koncerta skatītājiem. Koncerts Valsts kontrolē
norisinājās 19. decembrī, saņemot gan došanas, gan gūšanas
prieku, pārvedot mājās daudzās
rūpīgi sagatavotās dāvanas un
kārumus.
Kad, izskanot svētbrīdim,
skolēni bija devušies mājās pie
savām ģimenēm, 21. decembrī skolas darbinieki pulcējās
svinīgā pasākumā, lai vadītu skaistus mirkļus un veltītu
cits citam labus vēlējumus. Uz
kopābūšanas brīdi bija mīļi aicināti arī pensionāri - bijušie
skolas darbinieki. Darbiniekus
ar savu klātbūtni pagodināja
agrākā skolas direktore Solveiga Zemberga, ilggadējie skolotāji
Vilis un Marija Zepi un citi. Pasākumu ieskandināja aktrise un
dzejniece Kristīne Dina Bitēna,
komponists Atvars Sirmais un
soliste Lauma Eņģele, sniedzot
skatītājiem patiesi emocionālu
baudījumu. Pēc koncerta un direktores Aijas Semjonovas uzrunas ikviens saņēma savu laimīgi
izlozēto dāvaniņu, baudīja svētku cienastu un cits cita nesteidzīgo sabiedrību, noskaņojoties
skaistiem svētku brīžiem savās
ģimenēs.
Gūstot pozitīvas emocijas,
izskanējusi gada nogale. Lai
2013. gads svētīgs un radošs ikvienam no mums!
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Jāatzīst, ka konkurss nebija vienkāršs. Daudzi no žūrijas pārstāvjiem - profesionāliem mūzikas ekspertiem - vēl
joprojām ir aktīvi koncertējoši
mākslinieki.
Pārsteidzošākais
ir fakts, ka ierasto trīs četru
žūrijas locekļu vietā šoreiz bija
veseli desmit. Starp visiem savas grupas konkursantiem tieši
Raivita ieguva vislielākās simpātijas. Viņa ieguva absolūto pirmo vietu, Grand Prix, visus 100
punktus no 100, milzīgu uzvarētāja kausu, diplomu, naudas
balvu, kā arī simpātiju balvu un
iespēju spēlēt lielajā noslēguma
koncertā.

Pašreiz Raivita Lauciņa-Veinere ir Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Guntas Božas
klavieru klases audzēkne. Viņa
ir pabeigusi Iecavas mūzikas
skolu, vairākkārt piedalījusies
un uzvarējusi valsts un starptautiska mēroga konkursos Latvijā, taču šis bija viņas pirmais
konkurss ārpus valsts robežām.
Raivita ir ļoti priecīga un apmierināta ar rezultātiem. Uz tik
lieliem panākumiem viņa nemaz
neesot cerējusi. Taču viņa atzīst,
ka tas nebūtu iespējams bez
ilga un neatlaidīga darba, kas
ir visa pamatā, un uzskata, ka
gūtā pieredze ir labs atspēriena
punkts arī turpmākiem sasniegumiem.

Agrākā skolas direktore Solveiga Zemberga (no kreisās) un
skolotāja Rūta Muceniece dalās mirkļu iespaidos.

Jaunumi bibliotēkā : : :
Informējam par jaunāko literatūru,
ko lasītājiem piedāvā Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.
Oriģinālliteratūra

• «Latvijas Avīzes Mednieka
gadagrāmata 2013»
• Brīdaka L. «Solis tumsā»
• «Latvijas leģendas» 2. gr.
• Indrāne I. «Divpadsmit logi»
• «Mākslas enciklopēdija»
• Mežavilka R. «Dzimuši
• Nucho-Ozoliņa A.
Latvijai»
»Intervēšanas prasme»
• Muktupāvela-Kota L. «Mana
• Oganisjana K. «Uzņēmējspēja
turku kafija»
un uzņēmība»
• Šmite L. «Liedaga bērni» Sēr.
• Pavlovičs J. «Padomju Latvijas
Lata Romāns
ikdiena»
Dokumentālā un zinātniski
• Praude V. «Menedžments»1.,
populārā literatūra
2. daļa, papild. izdev.
• «Auto gadagrāmata 2013»
• Ruduša V. «Emocionālā
• Bankovskis P. «Viens ar
vardarbība»
Kantu»
• Rutka L. «Pedagoga
• Basinskis P. «Ļevs Tolstojs.
psiholoģiskā kompetence»
Bēgšana no paradīzes»
• Segliņš V. «Megalīti. Pasaule.
• Bērziņa A. «Cilvēks uz gaismas
Latvija»
viļņa»
• «Sievietei 2013»
• «Daba un vēsture 2013»
• Soboļeva L. «Sacepumi»
• «Dārzkopja padomnieks 2013»
• Šuvalova O. «Mēness
• Domkins A. «Koks tavās
kalendārs ikdienas dzīvē 2013»
mājās»
• Tūbele S. «Ja skolēns raksta
• «Dziedniecības gadagrāmata
nepareizi»
2013»
• Vārpa I. «Atmodas eiforija un
• «Ezotēriskā gadagrāmata
atmošanās paģiras» 1. daļa
2013»
• Vilks A. «Grūtupa fenomens»
• Gromska S. «Pilsoniskā
• Žīgure A.V. «Viņi. Svešos
audzināšana»
pagalmos»
• Kalme G. «Pēdas. Mācītāja
pārdomas par savas tautas
Tulkotā literatūra
vēsturi»
• Adlers-Olsens J. «Fazānu
• Kalniņa D. «Pētnieciskās
slepkavas»
prasmes attīstība dabaszinībās» • Boins Dž. «Ziemas pils»
• «Kārlim Ulmanim 135»
• Breigbeders F. «Mīlestība ilgst
• Kauliņa A. «Lasīšanas
trīs gadus»
traucējumi»
• Džeimsa E. L. «Tumsa
• Kivilands Ē. «Iecavai 520»
piecdesmit nokrāsās»
• Kligina K. «Dāvināšanas
• Džonsone M. «Baltās kāzas»
prieks»
• Mīks Dž. «Piezemēšanās»
• «Latvijas Avīzes gadagrāmata
• Nilsena T. «Apvērstās debesis»
2013»
• Rīda K. «Manhetenas dārgumi»
• «Latvijas Avīzes Makšķernieka • Sagāna F. «Smeldze»
gadagrāmata 2013»
• Žids A. «Ja grauds nemirst»
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Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki janvārī
Pirmdien, 7. janvārī,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem
Domes priekšsēdētājs J. Pelsis
plkst. 8-12 pieņem izpilddirektors M. Veinbergs
Otrdien, 8. janvārī,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 14.00 Dzīvokļu un īres komisijas sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 9. janvārī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Pirmdien, 14. janvārī,
plkst. 10-12 pieņem rajona galvenais arhitekts A. Paklons
plkst. 16-17 pieņem deputāts A. Mačeks
plkst. 18-19 pieņem deputāti I. Vaičekone, A. Hauka, A. Vītola,
S. Mašiņenkovs, I. Freimane, A. Grundmanis
Otrdien, 15. janvārī,
plkst. 8.30 Domes sēde
Ceturtdien, 17. janvārī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 22. janvārī,
plkst. 14-15 pieņem deputāts G. Arājs
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 24. janvārī,
plkst. 15.00 Administratīvās komisijas sēde
Otrdien, 29. janvārī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 13-14 pieņem deputāts J. Ludriķis
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe

Kāds bijis DECEMBRIS
Gada pēdējā mēnesī laulību bija izvēlējušies slēgt trīs pāri.
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti seši aizsaulē aizgājušie un pieci
jaundzimušie, informē nodaļas vadītāja Edīte Jančone. Jaundzimušajiem zēniem doti vārdi Mārtiņš, Markuss un Henriks, bet meitenēm – Keita Emīlija un Anabella.

Iecavnieki saglabā
līderpozīcijas
Elīna Arāja
Sporta centrā «Mēmele» turpinās kausa izcīņa basketbolā
«Mēmeles kauss 2012 senioriem». Pēc diviem spēļu apļiem
piecu komandu konkurencē Iecavas senioru komanda
ierindojusies pirmajā vietā ar astoņām gūtām uzvarām un
nevienu zaudētu spēli.
Iecavas komandas sastāvā spēlē Māris Ozoliņš, Vilnis Gailums,
Jānis Krūze, Dzintars Zaumanis, Gunārs Plucis, Aigars Indriķis,
Andris Pļaviņš, Aivars Hauks, Ints Kreicšteins, Aļģis Mudurs un
Juris Jašuks. Turnīrā piedalās arī viena dāmu komanda.
Rezultatīvākie spēlētāji turnīrā pēc diviem apļiem: 1. Līga
Rimševica (Dāmas)– 187 punkti; 2. Māris Ozoliņš (Iecava)– 140 p.;
3. Ermīns Urtāns (Ceraukste) – 106 p.; 4. Igors Gaugers (Gailīši)
– 72 p.

Aizvadītais gads
iecavnieku vērtējumā
Gada nogalē jautājām Iecavā satiktajiem cilvēkiem: «Ar ko
jums atmiņā paliks aizvadītais gads? Ko sagaidāt no nākamā
gada un ko novēlat sev un citiem iecavniekiem?»
Ļuda Belruse: -Varēja būt labāks. Žēl, ka A.
Bērziņa kunga apstiprinātais nākamā gada
budžets nebija jau šajā gadā. Novēlu Latvijai
ekonomisko uzplaukumu un Iecavai baseinu, lai nav tik tālu jābrauc uz Jelgavu vai
kur citur.
Aija Griķe: - Aizgājušo gadu vērtēju vidēji.
Par novadu man nav nekādu pretenziju, viss
kārtībā. Ko gan pensionārs vairāk varētu gribēt? Priecē, ka kultūras pasākumu mums ir
daudz: gan teātra izrādes, gan koncerti. Galvenais, lai visiem būtu veselība, jo tās nekad
nevar būt par daudz. Lai visai Iecavai un iecavniekiem klātos labi, lai būtu labklājība!
Jānis Paškevičs: - Ļoti labs gads bijis. Priecājos, ka Iecavā jūtama attīstība: ceļi un apkārtne sakopta. Arī personīgajā dzīvē viss
bijis labi, gads paliks labā atmiņā. Veiksmīgi
gājis arī mūsu zemnieku saimniecībā «Vaiči». Piedalījāmies vairākos Iecavas pasākumos, vizinot bērnus ar zirgiem. Nekas slikts
nemaz nenāk prātā. Ceru, ka viss turpinās
attīstīties un būs vēl labāk!
Pēteris Veips: - Gads noteikti bijis labs. Pats
esmu ticis pie jauna amata. Jau gadu esmu
brīvā laika interešu pulciņa audzinātājs sociālās aprūpes centrā «Zemgale». Nozīmīgs
notikums, kas paliks atmiņā, bija Iecavas
jubilejas svinības. Gribētos, lai ātrāk pieslēdz atdzelžošanas staciju, kas nodrošinātu
tiešām tīru ūdeni. Iecavniekiem novēlu panākumus, labu veselību un saticību jaunajā
gadā. Lai visiem labi veicas!
Regīna Savinska: - Strādāju skolā un man
prieks, ka skolēnu atkal kļūst vairāk. Visu
laiku to skaits samazinājās, bet tagad izskatās, ka būs vairāk. Šogad vidusskolā
mācības uzsāka trīs pirmās klases. Man kā
sporta skolotāju ļoti iepriecina sporta skolas «Dartija» aktīvā rosība. Šoruden varējām
piedalīties vairākās skolu sacensībās: minibasketbolā, florbolā, tautas bumbā un citās.
Ceru, ka nākamgad būs gatavs jaunais stadions pie vidusskolas, ļoti gribētos arī peldbaseinu. Novēlu, lai iecavnieki būtu veseli, tas ir pats galvenais.
Un noteikti, lai viesiem ir darbs.
Aleksandrs Simins: - Gads kā gads, nekā
īpaša. Kas var būt labs, ja tik maza pensija. Malkai vien jau vajag pusotru pensiju.
Cenas veikalos arī kāpj, bet pensiju neviens
nepalielina. Labi, ka kundze strādā, tad kaut
kā var iztikt. Gribētos jau, lai iet uz to labo
pusi, lai pensionāriem kaut ko pieliek klāt,
lai nav jābakstās. Novēlu, lai visiem dzīve labāka paliek, bet galvenais, lai ir veselība, tad
jau kaut kā var dzīvot!
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IECAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16

«PAR PABALSTU PIEŠĶIRŠANU SOCIĀLAJAI PALĪDZĪBAI»
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta otrajā daļā minētos gadījumus.
1.1.8. ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti
– dokumenti, kas apliecina klienta ienākumus, īpašumus un uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību, noslēgtos uztura un dāvinājuma
līgumus, izsniegtos aizdevumus un parādsaistības;
1.1.9. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka, stingrās
uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts sociālās palīdzības prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis
un samaksas apmērs, un kuri izsniegti ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem;
1.1.10. vientuļš pensionārs vai invalīds – persona, kurai nav Ci1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
villikumā noteikto likumīgo apgādnieku un tā nav noslēgusi uztura
1.1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
1.1.1. Iecavas novada pašvaldības iestāde «Iecavas novada So- līgumu;
1.1.11. pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības apciālais dienests» (turpmāk – Sociālais dienests) - Iecavas novada pašvaldības izveidota iestāde, kurai Iecavas novada dome uzdevusi veikt rūpe, obligātā izglītība;
1.1.12. krīzes situācija – gadījums, kad ģimene (persona), radušās
Latvijas Republikas likumā «Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likums» 11. pantā pašvaldības sociālajam dienestam noteiktos papildu grūtības (bērna apgādnieka nāve, ģimenes apgādnieks palicis
uzdevumus un administrēt šajos noteikumos noteiktos pabalstus, kā bez darba un sociālā pabalsta, izlikšana no dzīvokļa, strauja veselības
arī izvērtēt ģimenes (mājsaimniecības) atbilstību trūcīgas/maznodroši- pasliktināšanās u.c.);
1.1.13. kredītsaistības – šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi
nātas ģimenes statusam.
1.1.2. klients – Iecavas novadā pamata dzīvesvietu deklarējusi per- studiju un studējošo kredīti, kredīts par mājokļa pielāgošanu invalīdiem, parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalsona/ģimene, kas pieprasa sociālo palīdzību Sociālajā dienestā.
1.1.3. ģimene – laulātie vai personas, kuras saista asinsradniecība, pojumiem, parāds par pacienta iemaksu, saņemot no valsts budžeta
kopēja sadzīve, savstarpēja palīdzība un morāla atbildība, viena adre- apmaksātos veselības pakalpojumus, kredīts, kas ņemts vienīgā mājokļa iegādei pamatvajadzību nodrošināšanai;
se, viena saimniecība;
1.1.14. darbspējīga persona - persona no 15 gadu vecuma, ja ne1.1.4. bērns - persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu;
1.1.5. mājsaimniecība - persona/ģimene, kurai ir kopēji izdevumi turpina mācības kādā no izglītības iestādēm, līdz valstī noteiktajai vecuma pensijai;
par uzturu un kura mitinās vienā mājoklī;
1.1.15. līdzdarbības pienākums - personas problēmu risināšanas
1.1.6. trūcīga ģimene (persona) – ģimene (persona), kura atbilst
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299 «Noteiku- prasmju attīstīšana, lai uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas spējas
mi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā;
1.1.16. ģimene bez bērniem – ģimene, kurā nav personas, kas nav
noteiktajam trūcīgas personas statusam un tai nepieder:
1.1.6.1. vairāk kā viens dzīvoklis vai māja, vai to daļa, kur savu dzī- sasniegušas 18 gadu vecumu, kā arī nevienas darbspējīgas personas,
kā arī ģimene ar atsevišķi dzīvojošiem apgādniekiem;
vesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi;
1.1.17. pabalsts uzturam natūrā – talons zupas virtuves izmanto1.1.6.2. vairāk kā viena garāža, viens automobilis, kas ģimenes (peršanai šo noteikumu izpratnē.
sonas) īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem;
1.2. Noteikumi nosaka Iecavas novada domes (turpmāk – domes)
1.1.6.3. vairāk kā viens reģistrēts motorizēts transporta līdzeklis
katram ģimenes loceklim, kas ir ģimenes (personas) īpašumā un nav sociālo pabalstu veidus un apmērus (turpmāk – pabalstus), tiesības uz
tiem, kārtību, kādā tie piešķirami un izmaksājami saskaņā ar spēkā
iegādāts ģimenes (personas) trūcīgas statusa laikā;
1.1.6.4. īpašumā zeme, mežs un to neizmanto peļņas gūšanai. Par esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Pabalstus piešķir ar Sociālā dienesta lēmumu šajos saistošajos
zemes īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:
- zeme, mežs platībā līdz vienam hektāram, kurā neveic saimniecis- noteikumos noteiktajā kārtībā.
1.4. Sociālās palīdzības saņēmēju saraksti nav publiskojami.
ko darbību;
- zeme, mežs platībā virs viena hektāra, kurā neveic saimniecisko
2. ĢIMENES (PERSONAS), KURAS IR TIESĪGAS
darbību, ja par konkrētajām platībām sociālais darbinieks sniedzis noSAŅEMT PABALSTUS
vērtējumu apsekošanas aktā.
2.1. Tiesības saņemt pabalstus ir trūcīgai, maznodrošinātai ģimenei
1.1.7. maznodrošināta ģimene (persona) – ģimene (persona), ja tās (personai), kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Iecavas novadā.
ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepār3. PABALSTU VEIDI
sniedz Ls 180.00 (pēc nodokļu nomaksas) un ja:
3.1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie:
1.1.7.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpa3.1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (turpmāk - GMI) līmešums, izņemot:
1.1.7.1.1. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, ņa nodrošināšanai;
3.1.2. dzīvokļa pabalsts.
bērnu piederumi, kā arī manta, uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpil3.2. Pašvaldības noteiktie:
du dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1. pielikuma 2., 3.,
3.2.1. ģimenes pabalsts bērnu uzturam pirmsskolas izglītības iestā4., 5., 6., 7. un 8. punktu);
1.1.7.1.2. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu dēs un pilna laika dienas vispārizglītojošās skolās;
3.2.2. vienreizējs pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei;
deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi, vai īpašums vai
3.2.3. pabalsts medicīnas pakalpojumiem;
tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem, kur
3.2.4. pabalsts uzturam natūrā;
dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits
3.2.5. pabalsts jaundzimušā apģērba iegādei.
nekustamais īpašums;
4. TRŪCĪGAS, MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS)
1.1.7.1.3. viena garāža, viens automobilis, kas ģimenes (personas)
STATUSA NOTEIKŠANA
īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem;
4.1. Lai saņemtu trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu,
1.1.7.1.4. viens reģistrēts motorizēts transporta līdzeklis katram ģimenes loceklim, kas ir ģimenes (personas) īpašumā un nav iegādāts klients vai pilnvarota persona iesniedz Sociālajam dienestam rakstveida iesniegumu, kurā norāda problēmu, tās risināšanas veidu un aizmaznodrošinātas ģimenes (personas) statusa laikā;
1.1.7.2. tai nav īpašumā zeme, mežs. Par zemes īpašumu šo notei- pilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un uzrāda:
kumu izpratnē nav uzskatāmi:
4.1.1. personu apliecinošu dokumentu;
- zeme, mežs platībā līdz vienam hektāram, kurā neveic saimniecis4.1.2. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
ko darbību;
4.1.3. izziņu, kas norāda atrašanos uzskaitē NVA;
- zeme, mežs platībā virs viena hektāra, kurā neveic saimniecisko
4.1.4. dokumentus, kas apliecina dzīvokļa īpašuma, īres vai lietošadarbību, ja par konkrētajām platībām sociālais darbinieks sniedzis nonas tiesības.
vērtējumu apsekošanas aktā.
4.2. Deklarācijā pabalsta pieprasītājs norāda šādus personas/ģime1.1.7.3. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
1.1.7.4. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabi- nes ienākumus par pēdējiem trim mēnešiem:
4.2.1. ienākumus no algota darba pēc nodokļu nomaksas, atlīdzības
litācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzīun pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālos pabaljumā;
1.1.7.5. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā stus, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļus, kurus apliecina izzi(turpmāk – NVA) kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, izņemot Sociālo ņa, ja nav datu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras;
Apstiprināti ar Iecavas novada Domes 13.11.2012. lēmumu
(prot.Nr.14, 19.p.).
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu, 35. panta ceturto un piekto daļu; likuma «Par
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā» 25. panta pirmo daļu; LR MK
17.06.2009. noteikumu Nr. 550 «Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību» 15. punktu; LR MK
30.03.2010. noteikumu Nr. 299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» 19.4. apakšpunktu.
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4.2.2. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai viena no bērna vecākiem sniegto materiālo atbalstu ģimenei;
4.2.3. citus ienākumus (izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 5. pantā minētos ienākumus).
4.3. Deklarācijā pabalsta pieprasītājs norāda ienākumus par pēdējiem 12 mēnešiem no saimnieciskās darbības, autoratlīdzības un honorāra, nekustamās mantas atsavināšanas vai īres (nomas), kustamās
mantas atsavināšanas vai īres (nomas) un atsavināšanu, kurus apliecina izziņa.
4.4. Ienākumus deklarē apmērā, kas veidojas pēc valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas.
4.5. Ja deklarācijas aizpildīšanas laikā personai/ģimenei nav ienākumu no algota darba vai beidzies termiņš, kurā saņemts vecāku pabalsts, persona atbrīvota no brīvības atņemšanas soda izciešanas vietas un citos gadījumos, kad nav ienākumu, bet iepriekšējo trīs mēnešu
laikā ienākumi bija vienādi ar attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošo
minimālo mēneša darba algu vai mazāki par to, šo noteikumu 4.4.
punktā minētos ienākumus neņem vērā.
4.6. Trūcīgas ģimenes (personas), maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir uz laiku no trīs līdz sešiem mēnešiem, sākot ar to
mēnesi, kurā pieņemts Sociālā dienesta lēmums par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
4.7. Piecu darba dienu laikā pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas klientam izsniedz izziņu, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statusu.
5. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS, SAŅEMŠANAS
UN PĀRTRAUKŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Sociālā dienesta speciālists slēdz vienošanos par līdzdalību ar
katru pilngadīgo pabalsta saņēmēju.
5.2. Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, ne retāk kā ik pēc trīs mēnešiem Sociālā dienesta speciālists sadarbībā ar ģimeni (personu) novērtē ģimenes (personas) sociālās situācijas izmaiņas.
5.3. Sociālā dienesta speciālisti, veicot klienta sniegto datu apstrādi
pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektroniskajā sistēmā, pārbauda klienta sniegtās ziņas.
5.4. Klientam pirmo reizi vēršoties pēc palīdzības Sociālajā dienestā,
dienesta speciālists novērtē dzīves apstākļus un aizpilda veidlapu par
klienta apsekošanu dzīvesvietā, kuru paraksta abas puses. Turpmāk
apsekošana dzīvesvietā tiek veikta atbilstoši nepieciešamībai, bet ne
retāk kā reizi divos gados.
5.5. Klienta apsekošana dzīvesvietā var notikt, Sociālā dienesta speciālistam vienojoties ar klientu vai ar kādu no viņa pilngadīgajiem ģimenes locekļiem par apsekošanas datumu un laiku.
5.6. Sociālā dienesta speciālists ir tiesīgs veikt apsekošanu arī bez
iepriekšējas saskaņošanas ar klientu.
5.7. Ja klients atsakās no apsekošanas dzīvesvietā, Sociālais dienests ir tiesīgs atteikt pabalstu.
5.8. Pabalstu izmaksu pārskata, ja
5.8.1. klients neveic līdzdarbības pienākumus;
5.8.2. pieprasītājs nav sniedzis patiesas ziņas;
5.8.3. klientam konstatēts alkohola vai narkotisko vielu reibuma
stāvoklis;
5.8.4. klients atkārtoti neattaisnoti nav ieradies Sociālajā dienestā
noteiktajā laikā;
5.8.5. par ģimeni/personu ir bāriņtiesas lēmums par bērnu aprūpes
pārtraukšanu.
5.9. Pabalsta piešķiršana var tikt atkārtoti izvērtēta, ja Sociālais dienests konstatē, ka klienta materiālais stāvoklis ir uzlabojies.
5.10. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par pabalsta apmēru pieņem 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts klienta iesniegums, šo saistošo noteikumu
4.1. minētie dokumenti, aizpildīta un parakstīta deklarācija, kas satur
4.2.punktā minēto informāciju.
5.11. Sociālo palīdzību vai sociālo pakalpojumu klients var saņemt
piecu darba dienu laikā pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas.
6. KLIENTA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
6.1. Klienta pienākums ir:
6.1.1. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;
6.1.2. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;
6.1.3. sadarboties ar Sociālā dienesta speciālistiem;
6.1.4. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka pabalsta saņemšanu vai tā apmēru;
6.1.5. darbspējīgai personai, kura nestrādā, reģistrēties NVA, izņemot gadījumus, ja persona ir:
6.1.5.1. invalīds un saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu;
6.1.5.2. sieviete, kas saņem maternitātes pabalstu – grūtniecības,
dzemdību, bērna kopšanas pabalstu vai atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
6.1.5.3. viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā;
6.1.5.4. jaunietis no 15 līdz 24 gadiem, kurš iegūst izglītību pilna laika dienas vispārējās, profesionālās mācību iestādēs vai augstskolās;
6.1.6. izmantot sociālo palīdzību atbilstoši pieprasītajam un pare-

dzētajam mērķim, par ko sociālais darbinieks var pieprasīt izdevumus
apliecinošus dokumentus.
6.2. Pakļaušanās medicīniskajai izmeklēšanai, kā arī pakļaušanās
ārstēšanās un atveseļošanās pasākumiem:
6.2.1. veselības aprūpes nodrošināšana bērnam vai ģimenes loceklim ar īpašām vajadzībām;
6.2.2. iesaistīšanās rehabilitācijas pasākumos, atbalsta grupās un
konsultēšanās ar speciālistiem atkarību problēmas gadījumos.
6.3. Klients iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus par preci
vai pakalpojumu, kas pierāda izdevumu apmēru.
6.4. Izdevumus apliecinošie dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža.
6.5. Ģimenei (personai), kurai ir nepilngadīgi bērni, jānodrošina viņu
izglītošana, kā arī jāveic visas darbības, lai nodrošinātu bērnu pamatvajadzību nodrošināšanu:
6.5.1. skolas apmeklēšanas un mācību līdzekļu nodrošināšana bērniem, regulāra bērnu un vecāku sadarbība ar skolas un pirmsskolas
speciālistiem, klases audzinātāju;
6.5.2. bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu apmaksāšana un sadarbošanās ar sociālajiem darbiniekiem par iespējamo
bērna atgriešanos ģimenē - vecākiem, kuriem ir pārtrauktas aprūpes
tiesības;
6.5.3. paternitātes noteikšana bērnam un uzturlīdzekļu pieprasīšana no bērna tēva/mātes;
6.5.4. uzturlīdzekļu pieprasīšana Uzturlīdzekļu garantiju fondā savā
aprūpē esošajiem nepilngadīgajiem bērniem no viņu likumiskajiem apgādniekiem;
6.5.5. bērnam sniegto pakalpojumu apmaksāšana pirmsskolas izglītības iestādē, ja tiek saņemts GMI pabalsts par bērnu.
6.6. Slēgt vienošanos par līdzdarbības pienākumu veikšanu.
6.7. Klients ir atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu, kas Sociālajam dienestam radušies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, tai
skaitā sniedzot nepatiesas ziņas.
7. LĪDZDARBĪBAS PIENĀKUMI
7.1. Patiesu ziņu sniegšana un nepieciešamo formalitāšu sakārtošana:
7.1.1. personu apliecinošu dokumentu nokārtošana;
7.1.2. deklarēšanās pastāvīgajā dzīvesvietā vai papildu dzīvesvietas
norādīšana atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam.
7.2. Reģistrēšanās NVA, ja sociālās palīdzības pieprasītājs ir persona
darbspējas vecumā.
7.3. Ierašanās Sociālajā dienestā personīgi (pēc vienošanās).
7.4. Iesaistīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos:
7.4.1. bezdarbnieka statusa saglabāšana visu sociālās palīdzības saņemšanas laiku, regulāri apmeklējot NVA un pildot individuālā nodarbinātības veicināšanas plāna pasākumus;
7.4.2. NVA rīkoto apmācību un pārkvalificēšanās kursu apmeklēšana;
7.4.3. iesaistīšanās NVA un pašvaldības realizētajos projektos darba
un sociālo iemaņu iegūšanai un uzturēšanai;
7.4.4. aktīva darba meklēšana (atsaukšanās uz darba sludinājumiem, CV nosūtīšana u.tml.) aizpildot darba meklējumu veidlapu;
7.4.5. piedalīšanās darba iemaņu atjaunošanas pasākumos, klientu
prasmju veicināšanas pasākumos – pašvaldības teritorijas labiekārtošanas darbos, talkās un citos sabiedriski derīgos darbos trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes/personas statusa laikā līdz 12 (divpadsmit)
stundām un ne vairāk kā 4 (četras) dienas nedēļā.
7.5. Sadarbības līguma slēgšana par līdzdarbības pienākumu veikšanu.
7.6. Obligātās pamatizglītības iegūšana līdz 18 gadu vecumam.
7.7. Iesaistīšanās līdzdarbības pienākumos, lai uzlabotu savu materiālo situāciju un neveidotu parādus par komunālajiem pakalpojumiem:
7.7.1. parādu segšana un regulāru maksājumu veikšana par komunālajiem pakalpojumiem;
7.7.2. tīrības un kārtības uzturēšana savā mājoklī un tā apkārtnē,
elementāru higiēnas normu ievērošana savu bērnu un ģimenes locekļu
ar īpašām vajadzībām aprūpē;
7.7.3. piemājas zemes vai mazdārziņa iekopšana;
7.7.4. iespēju izmantošana gūt visus ienākumus un pakalpojumus
no valsts sociālās drošības sistēmas, kas klientam pienākas (pensija,
medicīniskā aprūpe, rehabilitācija u.tml.).
7.8. Ja ģimenē ir darbspējīgā vecumā esoša nestrādājoša persona
(bezdarbnieks), pabalstu var saņemt tikai pēc tam, kad uzsākti Sociālā dienesta noteiktie līdzdarbības pienākumi, tai skaitā nodarbinātību
veicinoši pasākumi.
7.9. No līdzdarbības pienākumu veikšanas ir atbrīvoti:
7.9.1. pensionāri;
7.9.2. personas ar invaliditāti;
7.9.3. jaunieši līdz 24 gadu vecumam, ja iegūst izglītību pilna laika
dienas vispārējās, profesionālās mācību iestādēs vai augstskolās;
7.9.4. māte/tēvs (aizbildnis), kas aprūpē bērnu, ja bērns neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi līdz piecu gadu vecumam;
7.9.5. māte/tēvs (aizbildnis), kas aprūpē bērnu invalīdu.

6.lpp.
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8. PABALSTS GMI LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI
8.1. GMI līmeņa nodrošinājuma pabalstu piešķir atsevišķi dzīvojošai
personai vai ģimenei (personai), kurai noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, lai sniegtu materiālu atbalstu pamatvajadzību nodrošināšanai un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās
situācijas uzlabošanā.
8.2. GMI līmeņa nodrošinājuma pabalstu var piešķirt pilna laika
dienas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes izglītojamam kā
atsevišķi dzīvojošai personai, kura sasniegusi 15 gadu vecumu un ja
vecāki nenodrošina viņas pamatvajadzības.
8.3. GMI pabalstu izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar
pabalstu natūrā, apmaksājot preces, kas nepieciešamas pamatvajadzību nodrošināšanai, samaksājot to par bērna uzturēšanos pirmsskolas
iestādē, komunālo pakalpojumu sniedzējiem.
8.4. Piešķirto pabalsta summu pārskaita klienta pakalpojuma sniedzējam vai izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita sociālās palīdzības
prasītāja kontā.
9. DZĪVOKĻA PABALSTS
9.1. Pabalstu piešķir:
9.1.1. trūcīgai ģimenei (personai);
9.1.2. maznodrošinātai ģimenei (personai), ja ģimenes (mājsaimniecības) pēdējo trīs mēnešu ienākumi nepārsniedz par pabalsta pieprasītāju - pirmo personu – Ls 180.00 un 70% no Ls 180.00 par katru
nākamo ģimenes locekli, summu.
(Ģimenes ienākumu līmeni aprēķina: I = A + B x (n-1), kur I – mēneša ienākumi, A – Ls 180.00, B – 70% no Ls 180.00, n – ģimenes locekļu
skaits):
9.1.2.1. ģimenei ar bērnu/iem līdz 24 gadu vecumam, ja bērns turpina mācīties izglītības iestādē, izņemot kursus (ģimenē ir tikai viena
darbspējīga persona);
9.1.2.2. ģimenei ar bērnu/iem līdz 24 gadu vecumam, ja bērns turpina mācīties izglītības iestādē, izņemot kursus (ģimenē nav nevienas
darbspējīgas personas);
9.1.2.3. ģimenei ar četriem un vairāk nepilngadīgiem bērnu/iem līdz
24 gadu vecumam, ja bērns turpina mācīties izglītības iestādē, izņemot
kursus (ja ģimenē ir divas darbspējīgas personas);
9.1.2.4. ģimenei bez bērniem;
9.1.2.5. vientuļam pensionāram vai invalīdam;
9.1.2.6. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, ja viņš turpina mācīties
izglītības iestādē.
9.2. Pabalsta apmērs ir Ls 15.00 mēnesī.
9.3. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei (personai);
9.4. Dzīvokļa pabalstu piešķir no tā mēneša, kurā pabalsts pieprasīts.
9.5. Piešķirto pabalsta summu pārskaita klienta pakalpojuma sniedzējam vai izmaksā skaidrā naudā, vai pārskaita sociālās palīdzības
prasītāja kontā.
9.6. Ja ģimenē ir darbspējīgā vecumā esoša nestrādājoša persona
(bezdarbnieks), dzīvokļa pabalstu var saņemt tikai pēc tam, kad uzsākti Sociālā dienesta noteiktie līdzdarbības pienākumi, tai skaitā nodarbinātību veicinoši pasākumi.
9.7. Vienam dzīvoklim (namīpašumam) tiek piešķirts viens pabalsts.
Kopīpašuma gadījumos pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā
īpašuma domājamām daļām.
10. ĢIMENES PABALSTS BĒRNU UZTURAM
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN
PILNA LAIKA DIENAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLĀS
10.1. Pabalstu piešķir bērniem, kuri mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs un kuri nav valsts apgādībā, pamatojoties uz vecāku
iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz ar domes lēmumu noteikto
ienākumu līmeni.

«Santos» - 2012. gada
Iecavas telpu
futbola čempioni
1.lpp.
Par turnīra vērtīgāko spēlētāju šoreiz atzīts Roberts Tarvids
no «Santos», bet labākā vārtsarga titulu saņēma Mihails Kohanovičs no «Ballu Motors».

E. Vīlips (no kreisās)
(«Basketbolisti»),
O. Oleksivs un E. Ružello
(«Ballu Motors»),
A. Zomerovskis
(«Basketbolisti»).

10.2. Pabalstu bērnu uzturam pārskaita pirmsskolas, vispārizglītojošām mācību iestādēm.
11. VIENREIZĒJS PABALSTS ĢIMENEI
MĀCĪBU LĪDZEKĻU IEGĀDEI
11.1. Vienreizēju pabalstu līdz Ls 50.00 piešķir trūcīgas ģimenes
katram bērnam no 1. līdz 9. klasei mācību līdzekļu iegādei. Izdevumu
atmaksa tiek veikta pēc izdevumus apliecinošu dokumentu (čeku) iesniegšanas Sociālajā dienestā.
11.2. Pabalstu piešķir laikā no 1. jūlija līdz 31.oktobrim.
12. PABALSTS MEDICĪNAS PAKALPOJUMIEM
12.1. Pabalstu medicīnas pakalpojumiem piešķir personai ar īpašām vajadzībām, pensionāram, kurš atbilst trūcīgas/maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam un trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes
bērnam:
12.1.1. zobu protezēšanas un zobārstniecības pakalpojumiem vienu
reizi piecos gados, bet ne vairāk kā Ls 100.00;
12.1.2. briļļu iegādei vienu reizi trīs gados, bet ne vairāk kā Ls
40.00;
12.1.3. ārstēšanās izdevumiem (izņemot medikamentu iegādei) slimnīcā vai dienas stacionārā - 80 % apmērā, nepārsniedzot
Ls 100.00 gadā;
12.1.4. dzirdes aparāta iegādei pabalsts ir 50% apmērā no līdzdalības maksājuma.
13. PABALSTS UZTURAM NATŪRĀ
13.1. Pabalsts uzturam ir paredzēts personas/ģimenes pamatvajadzību nodrošināšanai un ietver pabalstu zupas virtuves izmantošanai.
Tas ir pabalsts natūrā un tiek piešķirts uzskaites talonu veidā, pamatojoties uz personas individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanu.
13.2. Tiesības saņemt pabalstu uzturam ir:
13.2.1. ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
13.2.2. ģimenei (personai), kura nonākusi krīzes situācijā;
13.2.3. vientuļai maznodrošinātai pensijas vecuma personai;
13.2.4. personai bez noteiktas dzīvesvietas, kura nespēj nodrošināt
pamatvajadzības (neiesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju un pēc sociālā darbinieka izvērtējuma).
13.3. Uzskaites talonus ģimenei (personai) izsniedz Sociālā dienesta
sociālais darbinieks.
13.4. Zupas virtuves saņēmēju uzskaiti katru mēnesi veic Sociālā
dienesta speciālists.
13.5. Izlietotos līdzekļus par zupas virtuves saņēmējiem pārskaita
saskaņā ar Sociālā dienesta un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noslēgto līgumu.
14. PABALSTS JAUNDZIMUŠĀ APĢĒRBA IEGĀDEI
14.1. Pabalstu jaundzimušā apģērba iegādei piešķir trūcīgai un
maznodrošinātai personai/ģimenei Ls 50.00 apmērā.
15. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
15.1. Pabalsta atteikuma gadījumā Sociālais dienests lēmumu klientam paziņo rakstveidā, klientam saprotamā veidā, lēmumā norādot atteikuma iemeslu, apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
15.2. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Iecavas novada domē. Lēmumā norāda tā pārsūdzēšanas kārtību.
16. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
16.1. Noteikumus publicē laikrakstā «Iecavas Ziņas» un novada mājas lapā www.iecava.lv.
16.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē
domes 2011. gada 8. marta saistošie noteikumi Nr. 3 «Par pabalstu
piešķiršanu sociālajai palīdzībai».
Priekšsēdētājs J. Pelsis
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Sporta ziņas
19. decembrī mājas spēlē BK Dartija pieveica
Dārznieks/Cēsis, noslēdzot pirmo spēļu apli LBL 3. divīzijas
turnīrā.
«Visu spēles laiku bijām nekādi, sevišķi aizsardzībā,» stāsta
BK Dartija treneris Voldemārs Pārums. Abas komandas spēlēja
nepilnos sastāvos un spēlēja līdzīgi. Spēles aizraujošākā daļa
sākās vien divas minūtes pirms beigām, kad šķita, ka BK Dartija
beidzot sākusi spēlēt. Divu minūšu laikā iecavnieki no mīnus
septiņiem punktiem izvirzījās vadībā ar četru punktu pārsvaru,
gūstot uzvaru.
Pēc pirmā spēļu apļa BK Dartija izvirzījusies turnīra vadībā ar
deviņām uzvarētām un divām zaudētām spēlēm. Divi basketbolisti
- Jānis Eiduks un Gundars Brička - rezultatīvāko spēlētāju
sarakstā ieņem pirmās divas vietas, bet lietderīgāko spēlētāju
sarakstā abi puiši iekļuvuši trijniekā.
BK Dartija - Dārznieks/Cēsis 82:78
(pa ceturtdaļām: 26:24, 23:20, 13:24, 20:10)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Jānis Eiduks - 25 punkti, 5 atlecošās bumbas, lietderības
koeficients 23;
Gundars Brička - 20 p., 4 rezultatīvas piespēles, 4 pārtvertas
bumbas, lietder. k. 12;
Ģirts Hauks - 15 p., 11 atlec. b., lietder. k. 25;
Miķelis Pušilovs - 11 p., 6 atlec. b., lietder. k. 14;
Linards Jaunzems - 5 p., lietder. k. 5;
Aldis Beitiņš - 4 p., 4 atlec. b., 3 rezult. piesp., lietder. k. 7;
Ivars Puļķis - 2 p., lietder. k. 4;
Jānis Saveļjevs - 0 p., lietder. k. 3;
Toms Vilks - 0 p., 4 rezult. piesp., lietder. k. 0.
Nākamā spēle norisināsies 9. janvārī plkst. 20:30, kad savā
laukumā BK Dartija tiksies ar Jūrmalas SS.

Turnīra kausu uzdāvina
Iecavas sporta muzejam
Turnīra
kausu Iecavas
dambretes
entuziasts
Arnolds
Šimkuss nodeva
Dzintaram
Zaumanim,
biedrības
«Arhīvs» sporta
un vēstures
muzeja
pārstāvim.
1.lpp.
Sacensību vērtējumā tiek ņemts vērā komandas rezultāts, kuru
veido tās dalībnieku individuālo spēļu kopvērtējums. Atbilstoši sacensību nolikumam komandas ieskaiti veido pieci spēlētāji: viena sieviete,
trīs dalībnieki 64 lauciņu dambretē un viens dalībnieks 100 lauciņu
dambretē.
Ceļojošo kausu beztermiņa glabāšanā iegūst komanda, kura uzvarējusi trīs gadus pēc kārtas vai piecas reizes sacensību ciklā. Sacensību organizētāji beztermiņa glabāšanā jau nodevuši septiņus kausus, no kuriem trīs - Nr. 5, Nr. 6 un Nr. 7 - ieguvusi arī apvienotā
Iecavas/Bauskas komanda.
Kauss Nr. 5 tika izcīnīts laikā no 2002. līdz 2004. gadam. Šobrīd tas atrodas Bauskas pašvaldībā. Kauss Nr. 6 tika iegūts 2005.2007. gadā, mājvietu rodot Iecavas novada domes telpās. Par kausu Nr. 7 bija jācīnās piecus gadus, jo pēc 2008. gada Iecavas/Bauskas komandas panākumiem 2009. gadā šo trofeju ieguva Sanktpēterburgas tehnoloģiskā institūta komanda. Toties 2010.-2012. gadā
Iecavas/Bauskas komanda nedeva cerības pārējām aptuveni desmit
dambretistu komandām un savā īpašumā ieguva no kadiķa koka izgatavoto kausu. Komandas dalībnieki vienprātīgi nolēma šo kausu
dāvināt Iecavas muzejam. Šī kausa iegūšanā piedalījušies pavisam
deviņi dambretisti: Regīna Pironena, Arnolds Šimkuss, Laimonis Zālītis, Guntars Purviņš, Tālivaldis Rūmītis, Vitālijs Kravcovs, Mārtiņš
Junkurēns, Zigmārs Rumbenieks un Jānis Štāls.

Iecavas novada 18. basketbola čempionāta spēļu rezultāti:
21. decembrī
Arsenāls - AC Kluburi 55:58
(pa ceturtdaļām 11:11; 17:18; 15:10; 12:19)
Rezultatīvākie spēlētāji: Linards Jaunzems - 22 p.;
Aigars Indriķis - 21 p.
A. Kraukļa VEF – Grīnvalde 47:66
(pa ceturtdaļām 9:25; 16:14; 10:18; 12:19)
Rezultatīvākie spēlētāji: Mikus Karlovs - 18 p.;
Gundars Brička, Dāvis Kravals - 15 p.
DzKS - BK Iesācēji 80:41
(pa ceturtdaļām 18:8; 24:12; 15:15; 23:6)
Rezultatīvākie spēlētāji: Eduards Jašuks - 22 p.;
Helvijs Meļķis - 13 p.
27. decembrī
Jelgavas NĪP – Misa 39:45
(pa ceturtdaļām 11:10; 12:13; 8:10; 8:12)
Rezultatīvākie spēlētāji: Jānis Kokins – 11 p.;
Genādijs Meļņiks - 18 p.
Ķekava/VEF – Ozolu 15 43:80
(pa ceturtdaļām 12:20; 8:13; 11:23; 12:24)
Rezultatīvākie spēlētāji: Alfrēds Rozentāls - 23 p.;
Aldis Beitiņš - 21 p.
Valauto – Vecumnieki 81:38
(pa ceturtdaļām 11:11; 23:12; 22:3; 25:12)
Rezultatīvākie spēlētāji: Pēteris Prolis - 19 p.;
Jānis Klāviņš - 15 p.

Līdzjūtības
Baltie bērzi, šalciet klusi
Sveiciet tālos apvāršņus.
Tēva sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.
/J. Sirmbārdis/
Andiņ, esam kopā ar tevi dziļajās sērās,
tēti smilšu kalniņā pavadot.
PII «Dartija» kolektīvs
Skumstam kopā ar Andu Tauriņu,
tēti mūžībā pavadot.
Grupas «Zvaniņi» bērni,
vecāki un kolēģes
Līdz pavasarim tikai solis vien,
Kā nolauzts pumpurs tavas dzīves gājums…
Bet paliek darbs, ko esi paveicis,
Un bērni – tava mūža turpinājums.
/K. Apškrūma/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ilggadējā Iecavas
volejbolista un novusista HENRIHA MOTIVĀNA
tuviniekiem, no viņa uz mūžu atvadoties.
Sporta skolas «Dartija» kolektīvs
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst,
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
/L. Daugiša/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
skumju brīdī esam kopā ar Annu Vasiļevsku,
vīru Guntaru pēkšņi zaudējot.
AS «Balticovo» 3. ceha kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Austra Kraušteine (26.08.1933. - 22.12.2012.)
Elza Kursule (14.12.1932. - 24.12.2012.)
Guntars Vasiļevskis (09.07.1961. - 24.12.2012.)
Aija Beitiņa (07.01.1930. - 29.12.2012.)
Petrs Belte (16.03.1952. - 29.12.2012.)
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Reklāma un sludinājumi : : :
◊ Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
◊ Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
◊ Pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru
(konteineru īre 12 m3 un 18 m3)
◊ Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
◊ Grunts veltņa pakalpojumi
◊ Universālā ekskavatora pakalpojumi
◊ Sniega šķūrēšana ar T-150
Tālr. 29457686.
• Smilts, grants, šķembas
• Kūtsmēsli, būvgruži
• Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju
• Kūtsmēslu virca ar piegādi.
Strādājam arī brīvdienās.
Tālr. 28288822.

Iecavas novada dome
veic aptauju par
piecu zemesgrāmatā
reģistrētu,
nelabiekārtotu
(vai ar daļējām ērtībām)
dzīvokļu iegādes
iespējām Iecavas
novada teritorijā.
Nepieciešami divi
vienistabas, divi divistabu un
viens trīsistabu dzīvoklis.
Tālrunis informācijas
sniegšanai 63941721.
Trešdien,
9. janvārī, plkst. 10.00
domes 5. stāva zālē
lauksaimniekus un citus
interesentus
aicinām uz praktisko
semināru
«DZĪVES KVALITĀTES
UZLABOŠANA STRESA
APSTĀKĻOS».
Semināra tēmas:
* atpazīsti savu stresu
* stresa menedžments
* pozitīvā domāšana.

Pateicības : : :
Sirsnīgs paldies PII «Dartija»
vadītājai Irīnai Freimanei
un visam kolektīvam
par līdzjūtību un sniegto
atbalstu dzīves grūtajā brīdī.
Anda Tauriņa
Sirsnīgs paldies
PII «Dartija» kolektīvam
par mums sagādātajiem
brīnišķīgajiem mirkļiem,
kurus baudījām
Ziemassvētku ieskaņas
koncertā Dailes teātrī. Īpaša
pateicība par mīļumu abām
Inesēm, Žannai un Inetai.
Vēlam visam kolektīvam
laimīgu, veselīgu un
panākumiem bagātu Jauno
gadu!
Bijušās bērnudārza
darbinieces, tagadējās
pensionāres - Irmīne,
Jaņina, Skaidrīte,
Ženija, Erna un Ilga

Lektore Ilze Naguraviča.
Semināra ilgums –
4 stundas.
Ieeja - bez maksas.
Pieteikties, zvanot
pašvaldības
lauksaimniecības
organizatorei Rutai Priedei
pa tālr. 27842568.

AUTOVADĪTĀJU KURSI

Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6

ZAMS

www.zams.lv
Tālr. 29121985

Mācību sākums15. janvārī
Mācības otrdienās un ceturtdienās

Neaizmirsti abonēt
IECAVAS ZIŅAS
turpmākajamiem mēnešiem.

Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.
Reģistrācijas Nr. 0007011661.
Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.

Sporta namā
9. janvārī plkst. 20:30
LBL 3:
BK «Dartija» – Jūrmalas SS
16. janvārī plkst. 16:00
«Iecavas novada
Gada sportists 2012»
laureātu apbalvošana un
Iecavas novada sporta skolas
«Dartija» eglītes pasākums
17. janvārī plkst. 18:30
Iecavas novada sacensības
galda tenisā (4. kārta)
23. janvārī plkst. 15:00
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» vieglatlētikas
sacensības telpās «C» grupai
(2. posms)
23. janvārī plkst. 18:00
sporta skolotāju metodiskās
apvienības sēde
23. janvārī plkst. 20:30
LBL 3:
BK «Dartija» - Carnikava
26. janvārī plkst. 12:00
Iecavas novada atklātais
čempionāts galda tenisā
30. janvārī plkst. 14:00
Iecavas novada sporta
skolas «Dartija» vieglatlētikas
sacensības telpās «D» grupai
(2. posms)
31. janvārī plkst. 19:00
treneru pedagoģiskās
padomes sēde

Kultūras namā
4. janvārī plkst. 13:00
animācijas programma
«Multenītes sniegā».
Ieeja - bez maksas.
12. janvārī plkst. 15:00
teātra izrāde
«Jaucības un
nejaucības»
Aktrise Lāsma Kugrēna
uzvedumā pēc rakstnieces
Andas Līces grāmatu
motīviem.
Režisore: Virdžīnija Lejiņa.
Piedalās: Jānis Mūrnieks un
Jēkabs Reinis.
Muzikālais pavadījums:
Elīna Līce.
Ieeja - Ls 3 un Ls 4.
Biļešu iepriekšpārdošana.
19. janvārī plkst. 16:00
folkloras kopas «Tarkšķi»
desmit gadu jubilejas
koncerts.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.
Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.

Iecavas novada
18. atklātais
čempionāts basketbolā

NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 14. janvārī.

10. janvārī
20.00 AC Kluburi – Misa
21.00 Grīnvalde - Valauto
22.00 Arsenāls - Ķekava/VEF

Iecavas novada Dome līdz
laulību jubilejai
lūdz
pieteikties Iecavas
novadā deklarētos
pārus,
kuri svinēs laulību
50, 55, 60, 65, 70
un 75 gadus,
lai saņemtu naudas
balvu.
Pieteikties personīgi Iecavas
novada Dzimtsarakstu
nodaļā,
Iecavā, Skolas ielā 4, līdzi
ņemot pasi un laulību
apliecību.
Tālrunis uzziņai 639 41773.

11. janvārī
20.00 BK Iesācēji –
Vecumnieki
21.00 Ozolu 15 - Jelgavas NĪP
22.00 DzKS –A. Kraukļa VEF
20. janvārī
11.00 A. Kraukļa VEF BK Iesācēji
12.00 Ķekava/VEF AC Kluburi
13.00 Jelgavas NĪP – Arsenāls
14.00 Valauto – DzKS
15.00 Vecumnieki – Grīnvalde
16.00 Misa – Ozolu 15
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