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AKTUĀLI
Šajā numurā:
4.
Jauni
noteikumi par 5.
nekustamā
īpašuma nodokli

Projekta
6.
partneri no
Kipras Iecavā

Piektdien, 25. janvārī, vietējie teātra improvizatori Iecavas kultūras namā sacentās ar viesiem
no Rīgas, Salaspils, Ogres, Dobeles, Jaunbērzes un Bauskas.
Šajā teātra sporta turnīrā Iecavu pārstāvēja četras komandas: trīs no kultūras nama un viena no
vidusskolas. Pirmajā duelī (attēlā) startēja komanda no Jaunbērzes (no kreisās) un Iecavas vidusskolas
9.a klases komanda «Mārrutki» - Una Puļķe, Santa Šuherte, Linda Šteinberga un Ieva Olga Jēkabsone.
2.lpp.

Arī izlietotam
papīram ir vērtība
Elīna Arāja
Lai samazinātu sadzīves
atkritumu daudzumu
vidē, iecavnieki aktīvi
iesaistījušies atkritumu
šķirošanā - makulatūras
vākšanā.
Pieaugot iedzīvotāju skaitam
pasaulē, proporcionāli palielinās atkritumu daudzums, kas
jau sāk sasniegt iespaidīgus
apmērus. Labā ziņa ir tā, ka
daļu no šiem atkritumiem ir iespējams pārstrādāt: Iecavā SIA
«Dzīvokļu komunālā saimniecība» (DzKS) izvietojusi konteinerus papīram, plastmasai un

stiklam. Iepriecinošs ir fakts, ka
iedzīvotāji aktīvi piedalās atkritumu šķirošanā. 2012. gadā no
Iecavas izvestas 17,5 tonnas izlietotā papīra, informē DzKS komunālā dienesta vadītāja Margarita Zīverte. Papīrs tiek nodots
uzņēmumam SIA «Gofre Baltija»,
kas to šķiro, sapako un nosūta
tālākai apstrādei un realizācijai.
Šis izlietotā papīra uzpirkšanas
uzņēmums apsaimniekotājam
piešķir lielo konteineru papīra
savākšanai, un pats to regulāri
aiztransportē. Iepirkšanas cena
gan ir niecīga – 20 latu par tonnu makulatūras, taču tas tomēr
samazina kopējās sadzīves atkritumu izmaksas.
3.lpp.

Aicina
7.
pievienoties
akcijai
ugunskuru
«Baltijas ceļš»

Uz Lielvārdi
pēc galvenās balvas!
Anta Kļaveniece
no I. Vītolas albuma
Tā varēja gavilēt Baiba
Kalnciema un Inese Vītola,
KNHM fonda līdzfinansētā
projekta «Sabiedrība ar dvēseli
2012» uzvarētājprojekta
«Lācīšu ciems» darba grupas
pārstāves, kas kopā ar domes
projektu vadītāju Inetu
Bramani sestdien, 26. janvārī,
devās uz fonda organizēto
projekta noslēguma
pasākumu.
Savās pārdomās dalās I. Vītola: «Sestdien viesmīlīgajā Lielvārdes kultūras namā ar milzīgu
torti, šampanieti un aizraujo-

šiem priekšnesumiem - mājinieku sarūpētajām dziesmām un dejām - svinējām pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Cālītis» grupiņas «Lācīši» bērnu vecāku realizētā Nīderlandes KNHM fonda un
Iecavas novada domes līdzfinansētā projekta «Lācīšu ciems» uzvaru. Projekta gaitā pagājušajā vasarā izbūvējām sešas bērnu rotaļu laukuma ierīces. Novada mērogā ieguvām 1. vietu un nopelnījām balvu – 500 eiro. Tagad bija
pienācis brīdis apliecināt mūsu
varēšanu ikgadējā KNHM «Sabiedrība ar dvēseli» rīkotajā pasākumā. Uz Lielvārdi no visas Latvijas
bija atbraukuši šī fonda projektu uzvarētāji arī no citiem novadiem.
3.lpp.
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Sveicam starpnovadu olimpiāžu uzvarētājus!

Skolu ziņas
22. un 23. janvārī Iecavas vidusskolas 1.-4. klašu skolēni apmeklēja koncertlekciju Kongresu
namā «O.k. computer jeb sveiciens
spēlīšu pasaulē»;
11. janvārī 5.-9. klašu skolēni ar skolotājām G. Zaķi un
A. Taureni pabija Riekstukalnā;
18. janvārī 5.-6. klašu deju
kolektīvi ar vadītājām S. Lineju
un Z. Ceru piedalījās starpnovadu «Sadancī», kas notika Misā;

25. janvārī 7.a un 9. klašu
deju kolektīvi ar vadītāju S. Lineju piedalījās VISC organizētājā
deju kolektīvu koncertā «Lecam
pa vecam, lecam pa jaunam»
Smiltenē;
29. janvārī 4. klašu skolēni ar
audzinātājām I. Draudziņu, I. Vasiļjevu un S. Samtiņu devās ekskursijā uz Jelgavu, kur apmeklēja
uzņēmumu «Jelgavas keramika»
un peldbaseinu.

Angļu valodas olimpiāde:
1. vieta - Reinis Vesers (12. kl.)
2. vieta - Roberts Briņķis (12.)
1. vieta - Mārtiņš Ansons (9.)
2. vieta - Sandis Studers (9.)
3. vieta - Lauma Vilciņa (9.)
Krievu valodas olimpiāde:
1. vieta – Artūrs Bogdanovičs (9.)
2. vieta – Katrina Mertsa (12.)
Atzinība – Amanda Celma (9.)
Vēstures olimpiāde:
1. vieta - Asnate Kaupe (12.)
2. vieta – Katrina Mertsa (12.)

3. vieta – Arvis Taurenis (12.)
Vācu valodas olimpiāde
2. vieta – Asnate Kaupe (12.)
3. vieta – Marta Ņikiforova (12.)
Atzinība – Malvīne Kreņģele
Bioloģijas olimpiāde:
1. vieta – Katrina Mertsa (12.)
1. vieta - Elvis Stačkuns (12.)
Atzinība – Mārtiņš Ansons (9.)
Kulturoloģijas olimpiāde
1. vieta - Katrina Mertsa (12.)
2. vieta - Asnate Kaupe. (12.)

Publika met rozes un slapjas švammes
1.lpp.
Turnīru vērtēja stingri tiesneši – Aldonija Gaveika, Iecavas
novada izglītības metodiķe, Maruta Lasmane, vidusskolas skolotāja, un Dita Leinerte, teātra
sporta trenere no Dobeles. Paldies viņām par lielo darbu.
«Teātra sports attīsta spējas
komunicēt, radoši darboties,
rast risinājumus dažādās situācijās, kā arī domāt ātrāk un
elastīgāk. Tas noderēs jauniešiem visā turpmākajā dzīvē,» ir
pārliecināta A. Gaveika.
Tiesneši ne tikai lika punktus, bet norādīja arī uz komandu
kļūdām. Tomēr beigās uzvarēja
draudzība un katra komanda ieguva kādu nomināciju. Šajā turnīrā mācījās ne tikai komandas,
bet arī spēļu vadītāji. Spēļu vadītājs ir tas, kurš savieno vienā
veselā trīs teātra sporta komponentus – improvizētājus, skatītājus un tiesnešus. Bieži vien tieši

no vadītāju meistarības ir atkarīga turnīra veiksme. Turnīros
svarīgs komponents ir skatītāji
– liels paldies tiem, kuri atrada
laiku atnākt un atbalstīt iecavnieku komandas. Skatītāji ir tie,
kas turnīra nobeigumā nobalso
par sev tīkamāko komandu, turnīra laikā met rozes labākajiem
aktieriem un dod ierosinājumus
improvizatoru ainām. Skatītājiem lielākai jautrībai atļauts žūrijas locekļiem mest ar slapjām
švammēm, ja nav apmierināti ar
vērtējumu.
Šīs sacensības bija kā treniņturnīrs. 22. un 23. martā
Iecavā notiks republikas teātra sporta turnīrs, kurā Latvijas
labākās komandas cīnīsies par
galveno ceļojošo balvu «Lielais
Šā». Bet, lai iegūtu ceļazīmi uz
republikas turnīru, jāuzvar reģionālajā atlases turnīrā, kurš
notiks 22. februārī Bauskas
kultūras centrā. Iecavniekiem

Publika ar rēcieniem un īkšķiem uz leju sagaidīja
žūriju: M. Lasmani (no kreisās), A. Gaveiku un
D. Leinerti. Turnīru draudzīgā
atmosfērā vadīja Maija
Krastiņa un Kristiāna Kreiere.

būs jāsacenšas ar komandām
no Ogres, Dobeles, Jaunbērzes
un Bauskas. Komandas nopietni gatavojas šīm sacensībām,
tādēļ notiek draudzības turnīri,
kuros teātra sporta komandas
iegūst skatuves pieredzi. Iecavnieki jau ir piedalījušies turnīrā

Ogrē; turnīrs bijis Iecavas vidusskolā, kurā piedalījās komandas
no Ikšķiles un Bauskas. Paredzēti arī braucieni uz Dobeli un
Salaspili.
Valda Prokopenko,
teātra sporta trenere

Varēs pieteikties meliorācijas sistēmu būvniecības un renovācijas atbalstam
Inese Bramane
pašvaldības projektu koordinatore
Lauku atbalsta dienests (LAD)
8. februārī sāks pieņemt
projektu iesniegumus
Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku
attīstības programmas (LAP)
pasākuma «Infrastruktūra, kas
attiecas uz lauksaimniecības
un mežsaimniecības attīstību
un pielāgošanu» 4. kārtā.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks līdz 11. martam. Pieejamais publiskais finansējums
atbalsta pretendentiem (fiziskām,
juridiskām personām un pašvaldībām) ir 1,6 miljoni latu.
Pasākumā pieņems projektu
pieteikumus divās aktivitātēs:
• Meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija lauksaimniecības zemēs;

• Meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija meža zemēs.
Atbalsta pretendenti ir fiziskas personas, juridiskas personas, kuru pamatkapitālā privātā
kapitāla daļa ir vairāk nekā 50%,
pašvaldības un valsts kapitālsabiedrības.
Būtiskākie atbalsta saņemšanas nosacījumi:
• zeme ir pretendenta īpašumā
vai tiesiskajā valdījumā vai Meliorācijas kadastra reģistra rekonstruējama vai renovējama meliorācijas sistēma;
• meliorācijas sistēma ir vecāka par 25 gadiem un/vai projektā paredzētajos meliorācijas
sistēmas renovācijas darbos izrokamais grunts apjoms ir vismaz
30% apmērā no renovējamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktā
grunts apjoma.
Paredzētais publiskā finansējuma apmērs ir līdz 75% no

attiecināmajām izmaksām, ja tiek
veikta viena īpašnieka, koplietošanas vai pašvaldības meliorācijas sistēmas būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija.
Attiecināmas ir būvniecības,
rekonstrukcijas un renovācijas
būvdarbu izmaksas, kā arī meliorācijas sistēmai piegulošas
brauktuves klātnes veidošana,
pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas
par darbu veikšanu, un vispārējās izmaksas (uzmērīšanas darbi
pirms iekļaušanas Meliorācijas
kadastrā, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie, tehniski ekonomiskie pamatojumi,
kas tieši saistīti ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un kas
nepārsniedz 15% no būvdarbu
izmaksām).
Kopā ar projekta iesniegumu
papildus citiem dokumentiem
nepieciešams iesniegt akceptētu
tehnisko projektu vai tā kopiju,

vai būvatļaujas kopiju, meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko
būvju tehniskās pārbaudes atzinuma kopiju un plānošanas un
arhitektūras uzdevuma kopiju.
Vairāk par nosacījumiem var
uzzināt, iepazīstoties ar Ministru
kabineta 2008. gada 23. septembra noteikumiem Nr. 792 «Valsts
un Eiropas Savienības piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma «Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības
attīstību un pielāgošanu» īstenošanai». Noderīgu informāciju, lai
sagatavotu projekta iesniegumu
un piedalītos projektu konkursā,
var atrast www.lad.gov.lv.
LAP pasākuma «Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību
un pielāgošanu» 3. kārtā pērn tika
iesniegti 162 projekti, no kuriem
tika apstiprināti 67 par kopējo
summu 4 309 375,94 lati.
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Uz Lielvārdi pēc galvenās balvas!
1.lpp.
Lielvārdē guvām ļoti iedvesmojošas izjūtas, jo mēs visi atbraukušie viens ar otru dalījāmies projekta pieredzē. Bija iespēja redzēt,
kā citi ir apzinājuši savas idejas,
cik ilgi lolojuši savus sapņus un
gatavojuši projektu pieteikumus,
tad ieguvuši cerēto finansējumu
un veiksmīgi to realizējuši. Stāsti
par paveikto bija ļoti dažādi un
patiešām interesanti. Tie bija gan
bērnu āra aktivitāšu laukumiņu labiekārtošanas projekti, gan
ezermalas izkopšana ar volejbola
laukuma un atpūtas zonas ierīkošanu, gan dabas zinību un mājturības centra izveidošana, gan
deju kolektīva vienota stila tautas tērpu šūšana, gan «sports trīs
vienā» - smilšu volejbola, futbola
un hokeja laukuma izveidošana,
gan daudzdzīvokļu mājas kāpņu
telpas renovēšana, gan jāšanas
sporta aktivitāšu organizēšana
atbilstoši bērnu un jauniešu interesēm un, protams, arī daudzi citi
aizraujoši projekti, kuros bija apvienojušies cilvēki kopīgam darbam. Šajos darbos neatsveramu
lomu spēlē projekta pēctecība un

ieguvums sabiedrībai.
Pasākumā
piedalījās
arī
Nīderlandes Karalistes vēstnieks
Latvijā Hendriks Gerits Kornelis
van den Dols (Hendrik Gerrit
Cornelis van den Dool). Uzklausot
projektu pieredzes stāstus, viņš
sacīja, ka liels okeāns sastāv no
daudzām pilītēm un mēs katrs
esam kā pilīte tajā. Ja mēs katrs
veidosim savu pilienu labāku,
tad arī šis okeāns kļūs labāks.
Vēstnieka kungs uzsvēra, ka vēlas mudināt ikvienu novadnieku
veidot savu vidi un pieteikties
projektam arī šogad.
Iecavas novada iedzīvotājiem,
par laimi, ir iespēja pieteikties
projekta finansējumam vēl vienu gadu, tāpēc aicinām ikvienu
būt uzņēmīgam, drosmīgam un
piedalīties šī projekta rakstīšanā un pieteikšanā. Ieguvums pēc
projekta īstenošanas ir neatsverams, jo saņemtas tiek ne tikai
racionālās vērtības, kuras mūsu
gadījumā manto mūsu bērni un
bērnudārzs, bet arī emocionālās.
Tā ir jauna, lieliska projektu veidošanas pieredze, atsaucīgi un
pašaizliedzīgi draugi, pozitīvas un
neaizmirstamas emocijas.

KNHM fonda pārstāvis Latvijā Niko Opdams (no kreisās),
projekta koordinatore Iecavas novadā Ineta Bramane,
uzvarētājprojekta «Lācīšu ciems» darba grupas pārstāves
Baiba Kalnciema un Inese Vītola.
Liels paldies par iespēju pieda«Arī Iecavas novada dome ailīties šajā projektā KNHM fondam cina izmantot šo iespēju - vēl pē«Sabiedrība ar dvēseli» un Iecavas dējo gadu iesaistīties projektā un
novada domei, milzīgs paldies mudina iedzīvotājus būt aktīviem
Baibai Kalnciemai, kura bija gal- savu ideju īstenošanā. Ir plānots,
venā iniciatore, visu uzsākot un ka arī šogad pašvaldība varētu
organizējot. Paldies arī grupiņas dalīt ar iedzīvotājiem nepieciešabērnu vecākiem un visiem, visiem mo līdzfinansējuma apjomu, tāiesaistītajiem, ar kuriem kopā no- pēc - droši uz priekšu!» teic Ineta
nācām pie lieliskā rezultāta.»
Bramane.

Arī izlietotam papīram ir vērtība
1.lpp.
Šķirot var visi
Atkritumu šķirošanā var piedalīties visi iecavnieki, arī tie, pie
kuru mājām nav izvietoti konteineri. Plastmasai, stiklam un papīram meklējiet speciālos dzeltenos un zilos konteinerus. Individuālajiem šķirotājiem gan labāk
izvēlēties lielos konteinerus, kas
atrodas Edvarta Virzas ielas galā
uz Grienvaldes dzirnavu pusi, lai
nepārpildītu mazos konteinerus
centrā. Konteineri aiz Pestīšanas
armijas ēkas regulāri ir pilni, bet
mazāk aktīvi šķirotāji šķiet Dārza
ielā un Dartijas pusē. Taču tam
varētu būt cits skaidrojums: bērnu makulatūras vākšanas lielā
aktivitāte skolās un bērnudārzos.
Arī SIA «Iecavas siltums» darbinieki labprāt piedalās vides saudzēšanā un uzņēmumā izlietotos
papīrus atdod skolēniem.
Papīrs nonāk Līgatnē
Līgatnes papīrfabrika savas
produkcijas ražošanai izmanto tikai makulatūru, lai gan sākotnēji
1815. gadā par izejmateriālu rūpnīcā tika izmantotas lupatas.
Papīra ražošana no makulatūras saglabā mežu no izciršanas,
ļauj ietaupīt enerģiju, samazinot
kaitīgos izmešus gaisā un ūdenī,
kas rastos, vārot celulozi.
Latvijā viens cilvēks gadā patērē vidēji 80 kilogramus papīra,

kas ir aptuveni 40% no sadzīves
atkritumu daudzuma. Ja viss izlietotais papīrs tiktu nodots pārstrādei, mēs kopējo atkritumu apjomu samazinātu gandrīz uz pusi
un atbalstītu Latvijas ekonomiku,
jo Līgatnes papīrfabrika gandrīz
80% saražotās produkcijas eksportē uz ārzemēm.
Tīrai Latvijai
Rūpējoties par vidi, Līgatne
sadarbībā ar SIA «Zaļā josta», AS
«Latvijas Valsts meži» un Valsts
izglītības satura centru izsludinājusi makulatūras vākšanas
konkursu «Tīrai Latvijai!», kurā
piedalās izglītības iestādes. Līgatnes šoferi paši atbrauc uz skolām,
savācot makulatūru, lai no tās
ražotu jaunus papīra izstrādājumus: biroja, zīmēšanas, iepakojuma papīru un citus. Skolās par
katru nodotu tonnu uzņēmums
pretī izsniedz piecus kilogramus
zīmēšanas papīra. Bet trijiem cītīgākajiem makulatūras vācējiem
AS «Latvijas Valsts meži» balvā
dāvinās ekskursijas. Apbalvos arī
ražīgākos individuālos darboņus.
Visčaklākie ir bērni
Dzimtmisas pamatskolā makulatūru vāc jau vismaz četrus
gadus, stāsta Ekoskolu programmas koordinatore Velga Ērgle.
Gadā skola nodod 1-1,5 tonnas.
Vairāku gadu garumā zaļi dzīvo
arī pirmsskolas izglītības iestāde
(PII) «Dartija», ne vien paši vācot

makulatūru, bet mudinot arī citus aizdomāties par lietderīgu papīra izmantošanu un atgādinot:
«Koks ir vērtīgāks par maniem
e-pastiem, tāpēc, lūdzu, padomā,
pirms printē!» Makulatūras vākšanā piedalās arī PII «Cālītis», internātpamatskola un Zālītes speciālā internātpamatskola.
Iesaistās arī uzņēmumi
Ārpus konkursa makulatūras
nodošanā piedalās uzņēmumi
un iestādes. Iecavā tā ir novada
dome, kas šogad izpelnījusies pat
pateicības rakstu. Domei ar papīrfabriku izveidojusies arī veiksmīga sadarbība konfidenciālo
dokumentu iznīcināšanā, informē
domes kancelejas pārzine Tamāra
Šmite. Gada laikā uz Līgatnes papīrfabriku nosūtīts ap tonnu iznīcināmo dokumentu. Fabrikā šos
papīrus pilnībā izšķīdina ūdenī ar
hidrošķaidītāja palīdzību: papīrs
sadalās šķiedrās, kuras pievieno
otrreizējā papīra ražošanai.
Makulatūras vākšanā iesaistījušies arī zemnieku saimniecības
«Augšstubēri» veikals Grāfa laukumā un PA «Iecavas veselības un
aprūpes centrs» (IVSAC). IVSAC
direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Aleksandrs Prokopenko
gan piebilst, ka daudz nesanāk
iekrāt, taču pēdējā makulatūras
izvešanas reizē, 16. janvārī, automašīna pēc visu klientu apbraukāšanas jau bijusi tik pārpildīta,

ka daļa makulatūras atstāta līdz
nākamajai reizei.
Dzīvo zaļi arī tu!
Visus makulatūras vācējus
vieno doma – dzīvot zaļi un mazināt vides piesārņojumu. Aizpildi
arī tu mājas lapā makulatura.lv
pieteikšanās anketu un kļūsti par
videi draudzīgu iedzīvotāju, nododot makulatūru.
Ko var nodot makulatūrā?
Var nodot visu nevajadzīgo
aprakstīto rakstāmpapīru, vecus
katalogus, avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona kastes un papīra
iesaiņojumu. Pielipinātas lapiņas,
līmlentes vai grāmatu vāki makulatūrai netraucē. Arī glancētos
katalogus var otrreiz pārstrādāt,
taču nederēs fotogrāfijas. Papīru
no plēves iepakojuma, kā arī metāla skaviņas un saspraudes gan
vajadzētu izņemt.

2013. gada 1. februārī 4.

Par asistenta pakalpojumu
Deputātu sēdes un apmeklētāju
nodrošināšanu Iecavas novadā pieņemšanas laiki februārī
Dace Ludiņa
sociālā darbiniece
No šī gada 1. janvāra
cilvēkiem ar I un II
invaliditātes grupu un bērniem
ar invaliditāti no 5 līdz 18
gadu vecumam pašvaldībā ir
tiesības pieteikties asistenta
pakalpojuma saņemšanai.
Tas paredzēts, lai atvieglotu
cilvēku ar invaliditāti
pārvietošanos ārpus mājokļa
un nokļūšanai vietā, kur
cilvēks strādā, mācās,
saņem pakalpojumu vai veic
sabiedriskās aktivitātes.
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti
vai tā likumiskajam pārstāvim
pašvaldības Sociālajā dienestā
ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda, ka
cilvēkam ir izsniegts Veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par asistenta pakalpojuma
nepieciešamību vai bērnam no
5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti ir
izsniegts VDEĀVK atzinums par
īpašas kopšanas nepieciešamību

smagu funkcionālo traucējumu
dēļ.
Asistenta pakalpojums galvenokārt paredzēts cilvēkiem ar
pārvietošanās traucējumiem, ļoti
smagiem redzes traucējumiem
vai smagiem garīga rakstura
traucējumiem, kā arī kopjamiem
bērniem no 5 līdz 18 gadiem, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, lai nokļūtu
vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus.
Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksās no valsts
budžeta līdzekļiem. Asistenta pakalpojumu var sniegt ikviens cilvēks, kuram ir pedagoģijas, veselības, psiholoģijas, sociālā darba
izglītība vai personiskā pieredze,
aprūpējot cilvēku ar invaliditāti.
Minēto pakalpojumu nevar
saņemt cilvēki ar invaliditāti, kas
atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma
vietā.
Pēc sīkākas informācijas vērsties Iecavas novada Sociālajā
dienestā vai pa tālruni 29724335
un 63942240 pie sociālās darbinieces Daces Ludiņas.

Pirmdien, 4. februārī,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem domes
priekšsēdētājs J. Pelsis
plkst. 8-12 pieņem izpilddirektors M. Veinbergs
Otrdien, 5. februārī,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Pirmdien, 11. februārī,
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, 12. februārī,
plkst. 8.30 Domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 13. februārī,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 14. februārī,
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 19. februārī,
plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Ceturtdien, 21. februārī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
Otrdien, 26. februārī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde
plkst. 15-17 pieņem deputāte A. Zaķe

Iecavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu 2013. gadā Iecavas novadā
5.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
5.2. būves kadastrālās vērtības.
6. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi
degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, Iecavas
novada dome nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā
no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu
attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa augstākas iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā
piemērošanas kārtību un apmēru 2013. gadā attiecībā uz Iecavas sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai, un tas nav pārsūdzēts.
novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem 7. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā «Par
īpašumiem.
nekustamā īpašuma nodokli» noteiktajā k ārtībā veic, sākot ar
2. 2013. gadā pašvaldība, veicot nekustamā īpašuma nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 5. punktā minētā
nodokļa aprēķinu par zemi, piemēro nodokļa apmēra pieauguma būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.
ierobežojumu.
8. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā īpašuma
3. Pēc zemes kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā nodokļa parādu Iecavas novada domei ir tiesības pieņemt lēmumu
īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst – izpildrīkojumu – par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
pārsniegt 2012. taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru bezstrīda kārtībā ne vēlāk kā septiņus gadus no nodokļa samaksas
(neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
termiņa iestāšanās brīža.
4. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
2
25 m un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai parakstīšanas.
(izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli 2013. gadā
10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Iecavas
neapliek.
novada domes 2012. gada 10. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1
5. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku «Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku
drošību apdraudoša, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas palīgēkām 2012. gadā Iecavas novadā».
attiecīgajā būvju kategorijā apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa
likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās
Priekšsēdētājs J. Pelsis
vērtības:
Apstiprināti ar Iecavas novada domes 15.01.2013. lēmumu
(prot. Nr. 1, 9. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli»
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 3. panta 1.4 daļu, 9. panta otro
daļu, Pārejas noteikumu 40.1 un 47. punktu, likuma
«Par pašvaldībām» 46. pantā noteiktajā kārtībā

5. 2013. gada 1. februārī

Iecavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

«Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Iecavas novadā»
Apstiprināti ar Iecavas novada domes 15.01.2013. lēmumu
(prot. Nr. 1, 10. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli»
5. panta 1.1 daļu, trešo un ceturto daļu un likuma
«Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3. punktu.
1. Vispārīgie jautājumi:
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Iecavas novada administratīvajā teritorijā
esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.
1.2. Nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē Iecavas novada domes Finanšu nodaļa un lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Iecavas novada
dome.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kuras var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus un
atvieglojumu apmērs.
2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumus no
taksācijas gadam aprēķinātās summas var saņemt:
2.1.1. nodokļa maksātāji, kas ir 1. vai 2. grupas invalīdi – 50
procentu apmērā;
2.1.2. nodokļu maksātāji, kas ir vientuļie pensionāri – 50
procentu apmērā.
Vientuļie pensionāri šo noteikumu izpratnē ir personas, kurām nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav personu, ar kurām ir
kopīga deklarēta dzīvesvieta.
2.1.3. Nodokļu maksātāji, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu – 50 procentu apmērā.
2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumus piešķir ar šādiem nosacījumiem:
2.2.1. nekustamā īpašuma adrese ir nodokļu maksātāja deklarētā dzīves vieta;
2.2.2. nekustamais īpašums vai tā daļa netiek izmantota saimnieciskajā darbībā;
2.2.3. taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa par zemi summa
pārsniedz Ls 20,00.
2.3. 2.2. punktā minētie nosacījumi nav attiecināmi uz punktā
2.1.3. minēto nodokļu maksātāju kategoriju.
2.4. Nodokļa maksātājiem, kas minēti šo noteikumu 2.1.1. un
2.1.2. punktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumus saskaņā ar 2.2. punktā minētajiem nosacījumiem, ja
zemes lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme vai daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kurā atrodas dzīvokļa
īpašums.
2.5. Par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām
nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana,
kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar
dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un
saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, un dzīvojamo māju palīgēkām un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko
personu garāžām (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības
tehnikas garāžas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai, atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās summas var saņemt nodokļu maksātāji, kuriem pašvaldība piešķīrusi
maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu – 50 procentu
apmērā.
2.6. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumus uz likuma «Par nekustamā īpašuma
nodokli» un šo saistošo noteikumu 2.1. punktā viena vai vairāku
paredzēto nosacījumu pamata, Iecavas novada dome piešķir at-

vieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.
3. Kārtība, kādā tiek piešķirti nodokļu atvieglojumi:
3.1. Nodokļa maksātājs, kuram saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, iesniedz Iecavas novada domei iesniegumu, kurā:
3.1.1. norāda nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas pamatojumu;
3.1.2. apliecina, ka ir sniegtas precīzas un patiesas ziņas par
sevi un īpašuma izmantošanas mērķi.
3.2. Iesniegumam pievienojamas dokumentu kopijas, kas apliecina personas atbilstību kādai no noteikumos minētajām atvieglojumu piešķiršanas kategorijām:
3.2.1. saistošo noteikumu 2.1.1. punktā minētajos gadījumos
– invaliditātes apliecības kopija;
3.2.2. saistošo noteikumu 2.1.2. punktā minētajos gadījumos
– pensionāra apliecības kopija.
3.3. Apliecinājumu par atbilstību vientuļā pensionāra statusam
Iecavas novada domes nodokļu inspektors pieprasa un rakstiski
saņem no Iecavas novada domes kancelejas.
3.4. Nodokļa maksātājiem, kam piešķirts maznodrošinātās personas vai ģimenes statuss, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par periodu, kad ir spēkā maznodrošinātās personas
vai ģimenes statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumus.
3.5. Nodokļa maksātājiem, kas ir 1. vai 2. grupas invalīdi vai
vientuļie pensionāri, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
piešķir:
3.5.1. par visu taksācijas gadu, ja iesniegums un dokumenti,
kas dod tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, iesniegti līdz taksācijas gada 1.februārim;
3.5.2. par taksācijas gada 2., 3. un 4. ceturksni, ja iesniegums
un dokumenti, kas dod tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, iesniegti no 2. februāra līdz 1. aprīlim;
3.5.3. par taksācijas gada 3. un 4. ceturksni, ja iesniegums un
dokumenti, kas dod tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus, iesniegti no 2. aprīļa līdz 1. jūlijam;
3.5.4. par taksācijas gada 4. ceturksni, ja iesniegums un dokumenti, kas dod tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus, iesniegti no 2. jūlija līdz 1. oktobrim.
4. Tiesību zaudēšana uz atvieglojumiem.
4.1. Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja:
4.1.1. gada laikā pirms jautājuma par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas, administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
4.1.2. nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
izskatīšanas brīdī ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu.
4.2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja tiesības uz šajos
saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā piešķirtajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu.
5. Noslēguma jautājumi
5.1. Iecavas novada domes izdoto administratīvo aktu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas jautājumos privātpersona var pārsūdzēt, vēršoties Administratīvajā rajona tiesā.
5.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Iecavas novada domes 2010. gada 11. maija saistošie noteikumi
Nr. 11 «Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Iecavas novadā».
5.3.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
Priekšsēdētājs J. Pelsis

2013. gada 1. februārī 6.

Kipriešus pārsteidz ziemeļnieku viesmīlība,
izglītības daudzveidība un sarma
Ineta Bramane
pašvaldības projektu vadītāja
Ilze Arāja
Zālītes speciālās
internātpamatskolas direktora
vietniece audzināšanas jomā
Janvāra pats aukstākais
laiks sakrita ar brīdi, kad ES
Mūžizglītības programmas
Comenius Regio projekta
«School Self-Evaluation
programme» ietvaros novadā
uzņēmām viesus no siltās un
saulainās Kipras. Trīs dienu
vizītē piecu cilvēku delegācija
apmeklēja projektā iesaistītās
izglītības iestādes – Iecavas
vidusskolu, Zālītes speciālo
internātpamatskolu un
Iecavas internātpamatskolu.
1. diena
Vizīte sākās ar novada lielākās izglītības iestādes apmeklējumu. Stāsta Iecavas vidusskolas direktore Agra Zaķe: «Tā kā
skolēnu mācību sasniegumi ir
galvenais faktors, kas raksturo
skolas darba kvalitāti, tad projekta izraudzītā tēma par pašvērtējuma nozīmību ir ļoti būtiska.
Iecavnieki projekta partneriem
var sniegt nozīmīgu informāciju,
metodiku, praktiskas iestrādes
par skolēnu, skolotāju un skolas
pašvērtējuma veidošanu.
Informējām par skolas darbības katrai pamatjomai raksturīgiem pasākumiem, darbības virzienu, dokumentu un materiālu
kopumu, kuru izpēte ir lietderīga, lai detalizēti veidotu pašvērtējumu. Dokumentāri rādījām,
kā, balstoties uz pašvērtēšanas
procesā noteiktajām attīstības
vajadzībām, nosakāmas skolas
darbības prioritātes, novērtēšanas kritēriji. Kopīgi meklējām
atbildes uz jautājumiem: Ko gribam sasniegt? Kā to izdarīsim?
Kā zināsim, ka esam sasnieguši
plānoto?
Mūsu redzeslokā galvenais
- sniegt vispusīgu, pārskatāmu,
objektīvu informāciju par skolas
darbu dažādām mērķauditorijām: visiem skolas darbiniekiem,
skolēniem, vecākiem, vietējai sabiedrībai un ārējiem vērtētājiem.
Kopīgi strādājam pie sistēmas
izveides, lai aktuāli un konceptuāli parādītu skolas stiprās puses
un tālāk veicamo. Tā kā mums
ir ievērojama pieredze pašvērtējumu veidošanā, varam ieteikt
Kipras pārstāvjiem izvairīties no
nebūtisku lietu vērtēšanas, uz-

Kipras viesi izmantoja izdevību iemūžināt sevi sarmotajā
Latvijas ziemā, rodot pārliecību, ka sarma ir ziemas
realitāte, nevis fotošopa pieskāriens skatu kartiņām, kā
sākotnēji viņiem tas šķitis.
skaitīšanas, maznozīmīgajām un
laikietilpīgajām darbībām.
Savukārt mēs uz pašnovērtējuma procesu varam paraudzīties
kritiskāk, jo, tikai profesionāli
izvērtējot savu darbu un plānojot attīstību, varam mērķtiecīgi
paaugstināt skolēnu, skolotāju
un visas skolas darba kvalitāti.
Gan kiprieši, gan iecavnieki bija
vienisprātis, ka pašnovērtēšana
ir nozīmīgs pedagogu profesionalitātes un visas skolas attīstības
motivācijas nosacījums.
Paldies projekta vadītājai
Valdai Lieknei, visiem kolēģiem
par līdzdarbošanos projektā, un
īpašs paldies mūsu skolas talantīgajiem dziedātājiem, dejotājiem
un «Tarkšķiem». Ciemiņi bija sajūsmā un apbrīnoja mūsu kolektīvu vadītāju Militas Pīlādzes,
Solveigas Linejas un Kristīnes
Kareles darbu.»
2. diena
Stāsta Zālītes speciālās internātpamatskolas
direktora
vietniece izglītības jomā Sigita
Lazberga: «23. janvāris skolā sākās ļoti rosīgi, jo gaidījām Kipras partneru delegāciju. Partneri
bija ļoti sajūsmināti par ziemas
brīnumu – sarmu. Izbaudījuši
mūsu skolas parka burvību, viesi iepazinās ar Zālītes speciālās
internātpamatskolas profesionālo pamatizglītības programmu

«Galdnieka palīgs» un «Pavāra
palīgs» kabinetiem, skolēniem,
pedagogiem un profesionālo darbību. Nākamais apskates objekts
bija pirmsskola un sākumskola.
Skolēni sniedza sirsnīgu priekšnesumu. Kipras kolēģi to augstu
novērtēja, ņemot vērā skolas specifiku. Delegācijas pārstāvji bija
pārsteigti par skolas mājīgumu
un ģimeniskuma sajūtu. Atvadoties kipriešiem līdzi aizceļoja
profesionālo programmu skolēnu
gatavotās dāvaniņas - gaļas dēlīši un konfekšu pušķi.»
Diena turpinājās Iecavas internātpamatskolā, kur viesi tika
iepazīstināti ar skolu un tās darbības virzieniem, kā arī ar skolas
internāta telpām, guļamistabām
un atpūtas telpu. Tā kā skolā
notiek gan mācību, gan audzināšanas process un skolēni skolā
atrodas visu diennakti, partneri uzdeva jautājumus par to, kā
bērni dzīvo, ko dara brīvajā laikā, kas nodrošina finansējumu.
Daļējas atbildes uz daudzajiem
jautājumiem tika sniegtas prezentācijā, kur attēlota skolēnu
darbošanās dažādās ārpusklases
aktivitātēs un skolas pasākumi.
Viesiem bija iespēja vērot viņu
skolām neierastu nodarbi - kā
skolēni sporta laukumā slēpo.
Tādēļ likumsakarīgi bija jautājumi par to, vai slēpošana ir ie-

tverta mācību programmā, vai
tas notiek brīvajā laikā, stāsta
skolas direktore Aija Semjonova. Partnerus ieinteresēja arī, kā
notiek vērtēšana e-klasē. Cik tas
maksā? Vai vecāki redz sava bērna vērtējumu? Vai citi to arī var
redzēt?
Diena noslēdzās Iecavas vidusskolā ar abu pušu mājas
darbu prezentāciju – paveikto
skolu pedagogu anketēšanā, rezultātiem un secinājumiem. Anketēšana parādīja stiprās jomas
un jomas, kuras ir jāuzlabo,
jāpilnveido. Vienojāmies, kam
pievēršama lielāka uzmanība,
kas kopīgs un atšķirīgs projekta
partneru apkopotajos secinājumos. Projekta prezentācijas un
diskusijas deva ieskatu darbības
mērķos un uzdevumos. Zālītes
speciālajai internātpamatskolai
tā bija noderīga papildu informācija izvērtēšanai pirms programmu akreditācijas.
Kopsavilkums
Šī vizīte deva iespēju viesiem
saskatīt Iecavas novada skolu
daudzveidību. Projekta partneri
no Kipras ieinteresēti iepazinās
ar mūsu novada skolu darba organizāciju, mācību sasniegumu
vērtēšanu, skolas darba plānošanu un attīstības plānu veidošanu. Viesi nogaršoja un atzinīgi novērtēja skolu nodrošinātās
maltītes skolēniem, jo Kipras
skolās bērni netiek ēdināti.
Tikšanās deva jaunas zināšanas un pieredzi. Skolēni, gatavojoties vizītei, iepazinās ar
Kipru - gan skatoties filmu, gan
noformējot informatīvos stendus un mācoties sasveicināties
grieķu valodā. Savukārt mums,
pieaugušajiem, tikšanās sniedza
patīkamu pārliecību, ka ir jomas,
kurās esam priekšā un no mums
var mācīties. Izglītība arī mūsu
novadā jau gadiem ilgi ir atzīta
par galveno prioritāti.
Viesi ļoti augstu novērtēja
vizīti Latvijā un teica lielu paldies visiem organizatoriem par
daudzveidīgo programmu, viesmīlīgo uzņemšanu un iespēju
iepazīties arī ar Latvijas kultūru
un tradīcijām, cik vien tas bija
iespējams, ņemot vērā ierobežoto laiku. Projekta partneri gaidīs
novada pārstāvjus ciemos pie sevis jau aprīlī!
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Sporta ziņas
24. un 25. janvārī komandas aizvadīja kārtējās Iecavas novada
18. atklātā basketbola čempionāta spēles.
24. janvārī
Spēles par 7.-12. vietu
Ķekava/VEF - BK Iesācēji 77:39
(pa ceturtdaļām 24:12; 16:14; 24:7; 13:6)
Alfrēds Rozentāls 27 punkti, Ritvars Priede 16.
Arsenāls - A. Kraukļa VEF SS 69:53
(pa ceturtdaļām 15:10; 20:17; 15:12; 19:14)
Linards Jaunzems 22, Emīls Āboliņš 16.
Spēles par 1.-6. vietu
Misa – Valauto 52:57
(pa ceturtdaļām 15:16; 9;6; 7:16; 21:19)
Krišjānis Zauers 21; Juris Brūveris 18.
25. janvārī
Spēles par 7.-12. vietu
AC Kluburi – Vecumnieki 48:45
(pa ceturtdaļām 14:8; 9:11; 13:12; 12:14)
Māris Ozoliņš un Aigars Indriķis pa 17, Kārlis Kosītis 21.
Spēles par 1.-6. vietu
Jelgavas NĪP – Grīnvalde 45:58
(pa ceturtdaļām 9:14; 17:21; 9:13; 10:10)
Artūrs Rutkovskis 17, Gundars Brička 19.
Ozolu 15 – DzKS 68:64
(pa ceturtdaļām 21:15; 9:15; 17:11; 21:23)
Aldis Beitiņš 24, Roberts Tūmanis 24.
LJBL 2. divīzija, Centrs.
23. janvārī U-17 Jugla/Sports 2000 - Iecava/Vecumnieki 92:47
(Helvijs Meļķis 19, Ritvars Priede 17).
26. janvārī U-14 Jugla/VEF 1 – Iecava/ Vecumnieki 92:14
(Kristers Kreicšteins 5)
Jugla/VEF 2 – Iecava/Vecumnieki
U-14 50:46 (Emīls Špīss 14, Kārlis Ozoliņš 13, Mārtiņš Čudars 10)
U-15 117:18 (Aigars Griška un Mariss Zakarītis pa 6)
27. janvārī Iecava/Vecumnieki – Pļavnieku pamatskola 48:61
(Kevins Mors un Aigars Griška pa 16).

Vecuma grupā no 50 g. un vecāki:
sievietes (2 km) - 1. vieta Anna Pakalna (9 min. 15 sek.);
vīrieši (4 km) - 2. vieta Andris Tirzītis (18 min. 21 sek.);
5. vieta Ojārs Pārums (28 min. 30 sek.).
Latvijas basketbola līgas 3. divīzija
23. javārī BK Dartija - Carnikava 70:74
(pa ceturtdaļām 13:20; 25:17; 15:18; 17:19)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Gundars Brička 24 p., 11 atlecošās bumbas, 4 pārtvertas bumbas,
lietderības koeficients 20; Jānis Eiduks 18 punkti, 8 atlec. b., lietder.
k. 13; Linards Jaunzems 13 p., 8 atlec. b., 3 rezultatīvas piespēles,
3 pārtv. b., lietder. k. 10; Aldis Beitiņš 8 p., 9 atlec. b., 3 rezult.
piesp., lietder. k. 18; Jānis Saveļjevs 3 p., 4 atlec. b., lietder. k. 1;
Juris Ojaru 3 p., lietder. k. -5; Toms Vilks 1 p., 3 atlec. b., 3 pārtv. b.,
lietder. k. 5; Roberts Zariņš laukumā bija nepilnas divas minūtes.
29. janvārī Saulkrasti - BK Dartija 88:91
(pa ceturtdaļām 23:32; 20:20; 26:13; 19:26)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Ivars Zemītis 32 p., 5 atlecošās bumbas, 3 pārtvertas bumbas,
lietderības koeficients 34; Gundars Brička 17 p., lietder. k. 13;
Jānis Eiduks 15 punkti, 3 atlec. b., lietder. k. 9; Miķelis Pušilovs
13 p., 6 atlec. b., 3 pārtvertas b., lietder. k. 11; Aldis Beitiņš 4 p.,
6 atlec. b., 3 rezultatīvas piespēles, lietder. k. 9; Ģirts Hauks 4 p.,
lietder. k. 4; Juris Ojaru 4 p., lietder. k. 0; Ivars Puļķis 0 p., lietder.
k. -2.

Lauksaimnieku ugunskuri
veidos «Baltijas ceļu»

Turpinot cīņu par godīgiem Eiropas Savienības (ES) tiešmaksājumiem, Baltijas lauksaimnieki 5. februārī rīkos akciju
– ugunskuru «Baltijas ceļš». Simbolizējot Baltijas valstu vienotību, maģistrāles Via Baltica (E-67) pievadceļos tiks izvietoti gandrīz
400 lauksaimnieku sakurti ugunskuri.
Sestdien, 26. janvārī, sporta namā «Dartija» norisinājās Iecavas
Iecavas novadā gar ceļu A-7 tiks iekurti 44 ugunskuri; sadarbībā
novada atklātās sacensības galda tenisā. Sacensību dalībnieku
ar Iecavas novada domi tiks veidots kopīgs ugunskurs pie Jelgavidū bija 21 vīrietis un desmit sievietes. Sportisti bija ieradušies no
vas ceļa krustojuma iepretim benzīntankam.
Jelgavas, Ugāles, Skrundas, Daugavpils, Vecumniekiem, Ozolniekiem,
Iecavas novada lauksaimnieki un iedzīvotāji ir aicināti piedalīties
Bauskas un, protams, arī Iecavas.
kopīgajā akcijā, atbalstot un iestājoties par godīgu lauksaimniecīRezultāti
bas politiku un kohēzijas finansējumu nākamajā ES daudzgadu
Sievietes
budžetā
2014.–2020. gadam, kas nozīmēs arī lielāku finansējumu
1. vieta Ieva Indriksone (Bauska)
novada infrastruktūras un uzņēmējdarbības attīstībai.
2. vieta Lauma Indriksone (Bauska)
Iedzīvotāji ir aicināti pievienoties Iecavas ugunskura iedegšanā
3. vieta Meldra Madžule (Iecava)
5. februāra vakarā plkst. 17:00-18:00. Automašīnas aicinām noVīrieši
vietot Upes vai Pārupes ielā. Tāpat iecavnieki tiek aicināti veidot
1. vieta Jurijs Šmagra (Daugavpils)
kopīgu gaismas ceļu cauri Iecavai, uz gājēju ietves Rīgas ielā no2. vieta Egmonts Cildermanis (Iecava)
vietojot svecītes.
3. vieta Normunds Ģiedris (Bauska)
Lauksaimniekus un A-7 ceļa malā esošos māju īpašniekus
25. un 26. janvārī Rīgas Sporta manēžā notika Rīgas čempionāts
aicinām iedegt ugunskurus uz pievadceļiem un māju pagalmos,
un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
veidojot kopīgu ugunskuru «Baltijas ceļu» cauri Iecavas novadam.
Rūdolfs Tonigs junioru grupā izcīnīja 2. vietu 200 metru
Lauksaimniekus un māju īpašniekus, kuri vēlas piedalīties akcijā
skrējienā un ar šo pašu rezultātu – 24,39 sekundes – ierindojās
5. februārī plkst. 17:00-18:00, aicinām sazināties ar akcijas konpieaugušo konkurences 6. vietā. Rūdolfam arī 4. vieta 60 metru
taktpersonām. Par Iecavas ugunskuru un ceļa posmā Iecava–Miskrējienā (7,25 sek.)
sas mežs atbildīgā persona ir Agnese Hauka (tālr. 28374741),
Veiksmīgi sacensībās startēja arī Emīls Sevastjanovs, junioru grupā
bet ceļa posmā Iecava–Bauska atbildīgais ir Arnolds Jātnieks
izcīnot 4. vietu 400 metru skrējienā (54,63 sek.) un 3. vietu 200
(tālr. 26521430).
metru skrējienā (24,41 sek.). Emīla rezultāts 200 metru skrējienā
Informāciju sagatavoja Agnese Hauka,
viņu ierindoja pieaugušo konkurences 7. vietā.
Latvijas Zemnieku federācijas biroja vadītāja,
26. un 27. janvārī Rīgas Sporta manēžā norisinājās Latvijas
Iecavas novada domes deputāte
čempionāts vieglatlētikā telpās B vecuma grupas sportistiem.
Daniels Fjodorovs – 2. vieta 60 metru skrējienā (7,62 sek.);
Dāvis Lācis – 7. vieta 60 metru barjerskrējienā (9,81 sek).

Sestdien, 26. janvārī, Vecsaulē norisinājās Bauskas novada sporta
centra «Mēmele» balvu izcīņas slēpošanā. Sacensībās piedalījās arī
vairāki sportisti no Iecavas, vēstīts sporta centra mājas lapā www.
sportsbauska.lv.
Iecavnieku labākie sasniegumi
Vecuma grupā no 35 līdz 49 gadiem:
sievietes (2 km) - 5. vieta Inga Grīnberga (12 min. 15 sek.);
vīrieši (4 km) - 1. vieta Aigars Grīnbergs (15 min. 18 sek.).

Aizsaulē aizgājuši
Viesturs Vīgants 15.12.1930 – 23.01.2013.
Emīlija Dreijere 03.10.1936. – 24.01.2013.
Voldemārs Ozoliņš 05.11.1954. – 24.01.2013.
Zigurds Mazkalniņš 19.03.1943. – 26.01.2013.
Alise Kramiņa 28.03.1922. – 28.01.2013.
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Reklāma un sludinājumi : : :
AUTOVADĪTĀJU KURSI
Maksa par kursiem Ls 20
Skolēniem, studentiem Ls 15
Braukšana 45 min. Ls 6

ZAMS

www.zams.lv
Tālr. 29121985

Mācību sākums 12. martā
Mācības otrdienās un ceturtdienās

Pārdod zāģmateriālus,
līstes, latas, malku un
nomaļu malku.
Tālr. 26064677.

Iepērkam un izvedam visu
veidu stikla alus pudeles.
Tālr. 29166190, 29164600.

• Siltumnīcu plēves
• Agrotīkli
• EVA plēves
• Lauksaimniecības plēves
• Ruļļu ietinamās plēves

◊ 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.

Labas cenas un kvalitāte!
www.pleve.lv
Tālr. 29235045.
PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠUMĀ
– pieaugušus, briestaudzes,
var izstrādātus un kopā ar
lauksaimniecības zemi.
Palīdzam nokārtot īpašuma
tiesības. Korekta samaksa.
Interesē īpašumi Kurzemē,
Vidzemē, Zemgalē.
Tālr. 29621515 vai
zonda.ipasums@gmail.com

SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Sabiedriskā labuma organizācija biedrība
«Iecavas sieviešu klubs «Liepas»» sadarbībā ar SIA «M»
aicina iecavniekus palīdzēt, ziedojot jaunai sievietei,
kurai nepieciešamas neparedzētas finanses
C hepatīta ārstēšanai.
Ziedojumus ieskaitīt biedrības kontā
ar norādi «Sievietes veselībai».
Biedrība «Iecavas sieviešu klubs «Liepas»»
Reģ. Nr. 40008059901
A/S SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV46UNLA0050018188978.

Līdzjūtība
Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji, Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj tavu augumiņu.

/Tautasdziesma/

Skumju brīdī esam kopā ar Alises Kramiņas
tuviniekiem, no viņas uz mūžu atvadoties.
Mājas iedzīvotāji Zemgales ielā13a

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

Pērk : : :
SIA «Cēsu miesnieks» iepērk
jaunlopus un liellopus gan
kautsvarā, gan dzīvsvarā.
Labas cenas!
Tālr. 26338825, 29172343.

Maina : : :
Ģimenei nepieciešams lielāks
dzīvoklis, tāpēc maina
1 istabas dzīvokli ar visām
ērtībām Iecavas centrā
pret 2 vai 3 istabu dzīvokli
Iecavā. Neizīrē.
Tālr. 26720377.

Dažādi : : :
Sadzīves tehnikas remontdarbi.
Piedāvājam visu veidu veļas
mašīnu remontu, regulāru to
apkopi, elektronikas remontu,
sūkņu maiņu u.c. pakalpojumus. Izbraucam pēc dzīves
vietas. Darbi tiek veikti klienta
klātbūtnē uz vietas, sarežģītākā
gadījumā - darbnīcu pakalpojums. Pieteikumus pieņemam
plkst. 8-22.
Tālr. 29105506.
Sertificēta masiere
(ir starptautiski atzīts
sertifikāts masāžā) piedāvā:
ārstniecisko, segmentāro,
relaksējošo, zīdaiņu masāžu.
Masāžas veic arī pie klienta
mājās.
Tālr. 28353966.

Aicina darbā : : :
SIA «UVO RIG» vajadzīgs
strādnieks pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā
uz lentveida gatera.
Iespējama apmācība.
Tālr. 29120419.
Katra mēneša otrajā
pirmdienā
Iecavas novada domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņem
rajona galvenais arhitekts
ALEKSANDRS PAKLONS.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 11. februārī.

Kultūras namā
2. februārī plkst. 17:00
PAŠDARBNIEKU VAKARS
– retro disko balle
«SALDIE 80-tie»
3. februārī plkst.14:00
Iecavas novada
talantu un hobiju šova
«MANAS SIRDS
TALANTS 2013» atlase.
Ieeja - bez maksas.
10. februārī
METEŅI IECAVĀ.
Plkst. 12:00 kultūras namā:
• taisīsim maskas no filca
(līdzi jāņem: filca gabaliņš
sejas lielumā,
lentīte vai gumija lai masku
piestiprinātu pie sejas,
adatas un diegs),
• mācīsimies un dziedāsim
Meteņu dziesmas.
Plkst. 13:30 gājiens
no kultūras nama uz
Divkalniņu.
Līdzi jāņem trokšņu
instrumenti (katli, vāki,
grabuļi, taurītes
un viss cits, kas grab).
Plkst. 14:00 tiekamies
Divkalniņā:
• iesim Meteņu rotaļās,
notiks ziemas spēļu
sacensības,
šļūkšana no kalniņa
«lielīšanās» un citas
Meteņu izdarības;
• sildīsimies ar siltu tēju
un vēderu priecēsim
ar gardu putru.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.

Sporta namā
IECAVAS NOVADA
18. ATKLĀTAIS
ČEMPIONĀTS BASKETBOLĀ
11. februārī
20:00 Vecumnieki –
Ķekava/VEF
21:00 A. Kraukļa VEF –
AC Kluburi
22:00 Jelgavas NĪP - DzKS
12. februārī
20:00 Arsenāls – BK Iesācēji
21:00 Valauto – Ozolu 15
22:00 Grīnvalde – Misa
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