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Stāda kokus zaļākai nākotnei AKTUĀLI
Elīna Arāja

no skolas albuma

Dzimtmisas skolas viesmīlīgā direktore Jana Arāja (vidū)
kopā ar projekta partneriem no Turcijas skolas parkā
stāda ceriņlapu katalpu. Partnerskolas direktors bija
īpašā sajūsmā, jo koku stādīja pirmo reizi mūžā.

Dzimtmisas pamatskolas skolēni un skolotāji no 20. līdz
24. aprīlim uzņēma viesus no
Comenius programmas «Taupi
enerģiju – planētas nākotne ir
tavās rokās» dalībvalstīm, lai
kopīgi dalītos pieredzē par paveikto un lemtu par tālākiem
uzdevumiem. Viesi ar prieku
iepazina ne tikai skolu, bet
arī Iecavu un Latviju.
Noslēdzoties Comenius programmas kārtējam posmam, uz
sapulci aicina kāda no dalībvalstīm: Somija, Islande, Vācija, Čehija, Ungārija, Polija, Turcija un
Latvija. Šoreiz uz tikšanos visus
partnerus pulcināja Dzimtmisas
pamatskola, stāsta direktora
vietniece izglītības jomā Lolita
Krēmere. Uz tikšanos ieradās
24 skolotāji un skolu direktori no visām dalībvalstīm, kā arī
septiņi skolēni, kurus uz četrām
dienām izmitināja viesmīlīgie
pašmāju audzēkņi.
9.lpp.

Šajā numurā:

Iecavas
3.
pašvaldības
vēlēšanās startē
četri saraksti
Iecavnieku 10.
vidū arvien
populārāks
kļūst hokejs
SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2013. gada aprīlī –
39,22 Ls/MWh (bez PVN)

Iecavas novada dome: «Sabiedriskais transports par iespējami
zemāko cenu ir necieņa pret pasažieriem un viņu veselību»
Turpinās sarakste starp
Iecavas novada domi un
Autotransporta direkciju. Vienus
neapmierina sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitāte
maršrutā «Rīga-Bauska», bet otri
turpina aizbildināties ar līdzekļu
trūkumu, kas it kā attaisno pērnā gada nogalē izsludinātā iepirkuma galveno vērtēšanas kritēriju – pakalpojums par iespējami
zemāko cenu.
Jau 22. martā Iecavas novada
dome nosūtīja vēstuli valsts SIA
«Autotransporta direkcija» par sabiedriskā transporta pakalpojumu
kvalitāti maršrutā Rīga-BauskaRīga. Vēstulē pausts, ka ievērojams
skaits Iecavas novada iedzīvotāju
(strādnieki, studenti, skolēni) ik
dienu dodas uz Rīgu un vakarā
atpakaļ, izmantojot sabiedriskā

transporta pakalpojumus. Situācija katastrofāli pasliktinājusies
tieši šogad, kad pārvadājumus atsāka SIA «Sabiedriskais autobuss».
Var saprast un attaisnot pārejošas
nebūšanas - laika grafika neievērošana, gausais darbs ar kases aparātu, netīri autobusi. Bet nekādi
nav attaisnojama nepiemērotu autobusu izmantošana starppilsētu
pārvadājumos, kādi ir mazie 27-32
vietīgie autobusi, kuros pasažieriem faktiski nav nekādu ērtību. Ja
šie autobusi kursē agrās rīta stundās, tad jau no Bauskas tie Iecavā
pienāk ar aizpildītām gandrīz visām sēdvietām. Un tad vairumam
iecavnieku viss ceļš līdz Rīgai jāpavada stāvot. It īpaši aktuālas šīs
neērtības ir pirmdienu rītos uz Rīgu
un piektdienu vakaros no Rīgas uz
Iecavu, kad visi braukt gribētāji

autobusā nemaz netiek iekšā. Tāpat pasažieri ir neapmierināti ar
lielākas ietilpības VOLVO autobusiem (zilā krāsā), kuriem ir daudz
stāvvietu, mazāk sēdvietu un salona priekšējā daļā cietie sēdekļi
ir samontēti ar atzveltnēm kopā.
Un situācija kļūst arvien sliktāka,
jo maršrutā «pazūd» atsevišķi lielie
un ērtie autobusi un arvien vairāk
uz līnijas parādās mazās ietilpības
autobusi.
Mazas ietilpības un neērtu autobusu kursēšana ir galvenais pasažieru iebildums, ar ko viņi pēdējā
laikā arvien biežāk vēršas pie savas
pašvaldības - Iecavas novada domes.
Domes priekšsēdētājs Autotransporta direkcijai ierosināja
vairākus variantus, kā situāciju
uzlabot:

1. Jauns iepirkums ar prasību
pretendentiem pēc lielākas ietilpības, jaunākiem un modernākiem
autobusiem.
2. Atjaunot maršrutā RīgaBauska-Rīga iepriekšējo pārvadātāju - SIA «AIPS».
3. Lūgt pēc iespējas ātrāk izbeigt
tiesvedību par sabiedriskā transporta pakalpojumu lotē «Centrs-1»,
lai rastu iespēju braukt 2008. gada
uzvarētājiem, kuriem būtu iespēja
ilgākā līguma termiņa laikā sniegt
kvalitatīvāku pakalpojumu.
4. Vissliktākajā variantā - atklāt papildu reisus rīta stundās no
Iecavas uz Rīgu, vakaros - no Rīgas
uz Iecavu, pastiprinātu uzmanību
pievēršot īpaši pirmdienu rītiem
ceļā uz Rīgu un piektdienu vakaros
8.lpp.
- no Rīgas uz Iecavu.
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Deviņas NVO
idejas saņems
pašvaldības atbalstu
Anta Kļaveniece
Aprīļa sākumā noslēdzās
2013. gada nevalstisko
organizāciju (NVO) projektu
līdzfinansēšanas konkurss.
Domē saņemti 11 projektu
pieteikumi, taču NVO projektu
līdzfinansēšanas konkursa komisija apstiprināja deviņus projektus, kas bija izstrādāti atbilstoši konkursa nolikumam.
«Prieks, ka veidojas jaunas
biedrības un tās izmanto pašvaldības piedāvātās iespējas sabiedrības aktivitātes veicināšanai,» teic pašvaldības projektu
vadītāja Ineta Bramane.
Sporta klubs «Drostalas» nodarbojas ar jauno jātnieku, kā
arī sporta un hobija zirgu sagatavošanu, organizē izjādes ar
zirgiem. Nākotnē biedrība vēlas
radīt piemērotus apstākļus cilvēkiem un bērniem ar īpašām
vajadzībām, plāno piedalīties
labdarības projektos. Pašvaldībai iesniegtā projekta ietvaros ir
paredzēts izveidot iesildes laukumu, kas ir nepieciešams, lai
rīkotu jāšanas sporta sacensības.
Biedrība
«Iecavas
hokeja

klubs» ir apvienojusi hokeja entuziastus, kas vēlas organizēt
hokeja čempionātu Iecavā, cerot,
ka novadā tiks iedibināta daudzgadu tradīcija Latvijā tik populārajā sporta veidā.
Biedrība «Forte Iecava WPC»
maijā spēka sporta sacensībās
pulcēs gan novada, gan tālāku
vietu spēcīgākos ļaudis. Izceļams
ir fakts, ka šī biedrība pati spēj
nodrošināt lielāko daļu no projektam nepieciešamās summas.
Sieviešu klubs «Liepas» rudenī vēlas organizēt četru pasākumu ciklu, lai iepazīstinātu
iecavniekus ar dažādām latviskām tradīcijām: latvisko virtuvi,
latviskajiem godiem rudenī un
ziemā, latvisko pirti un spēka
zīmēm. Mācības vadīs eksperti,
attiecīgo jomu speciālisti, piemēram, Janīna Kursīte.
Iecavas Jauniešu padomes
aktīvisti turpinās jau iedibinātās
tradīcijas, īstenojot gan īsfilmu
un foto festivālu Iecavā, kas jau
iepriekš ir pulcējis lielu interesentu un dalībnieku skaitu, gan
organizējot labdarības akciju līdzekļu vākšanai kādam novada
bērnam vai jaunietim ar invaliditāti. Akcijas noslēgumā pirms
Ziemassvētkiem iecerēts jauks

2013. gadā apstiprinātie biedrību projekti
Projekta
nosaukums
Iesildes
laukuma
sagatavošana
jātnieku sporta
sacensībām
Latvisko
tradīciju
stiprināšana
iecavnieku
ģimenēs
V Jauniešu
labdarības
pasākums
«Palīdzi!»
4. Latvijas
jauniešu īsfilmu
un foto festivāls
Stiprs un vesels
– tas ir stilīgi!
Iecavas hokeja
čempionāts
Iecavas Muzeju
nakts 2013
Iecavas Baltā
nakts 2013
Arhīva
papildinājums

Biedrības
nosaukums

Pašvaldības
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un sirsnīgs pasākums.
Biedrības «Arhīvs» pārstāvji
divu projektu ietvaros jau tradicionāli organizēs Muzeju nakts
un Baltās nakts pasākumu, tādējādi popularizējot novada vēsturi, kā arī papildinās vēstures

ekspozīcijas materiālus, par ko
ir sagatavots trešais projekts.
Šogad pašvaldības budžetā NVO projektu līdzfinansēšanai paredzēti Ls 7000; biedrībām pašlaik atvēlētā summa ir
Ls 6812,60.

Koklētājām lielākais Dziesmu Esam lepni un
svētku drudzis aiz muguras ne bez iemesla
20. aprīlī Jūrmalas Mūzikas
vidusskolā norisinājās XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV
Deju svētku Rietumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu skate.
Pēc komisijas atzinuma šie koklētāju ansambļi uzlikuši diezgan
augstu latiņu, pēc kuras būs jāizvērtē arī pārējie skates dalībnieki.
Žūrijas komisiju veidoja: Inta
Pīrāga
(žūrijas
priekšsēdētāja)
– muzikoloģe, Latvijas Radio 3 «Klasika» programmas vadītāja, Ieva
Mežgaile – kokles spēles pedagoģe
un Andis Klučnieks – komponists,
profesionālā pūtēju orķestra «Rīga»
mūziķis. Žūrija koklētāju ansambļus vērtēja pēc diviem galvenajiem
kritērijiem – mākslinieciskā un
tehniskā snieguma, kuros ietilpa:
satura atklāsme, tempa izvēle, dinamika un frāzējums, formas un
stila izjūta, ritma precizitāte, roku

un stājas atbrīvotība, tonis, tembrs
un ansambļa saspēle.
Ansambļi skatē atskaņoja obligāto skaņdarbu no Dziesmu svētku
Kokļu mūzikas koncerta repertuāra, ko izlozēja nedēļu pirms skates, un brīvas izvēles skaņdarbus.
Iecavas Mūzikas un mākslas skolas
koklētāju ansambļa jaunākā grupa,
tāpat kā vecākā grupa «Uguntiņa»,
startējot katra savā grūtības pakāpē, ieguva I pakāpes diplomu.
Paldies visām Iecavas Mūzikas
un mākslas skolas koklētājām, kas
gatavojas Dziesmu svētku Kokļu
mūzikas koncertam 4. jūlijā Ķīpsalas izstāžu centrā. Personīgs paldies
Inetai Šlosbergai par palīdzēšanu
skates dienā, kā arī Iecavas novada
domei par nokļūšanu skates norises vietā.
Alise Veisa,
kokles spēles skolotāja

Katram padarītam darbam ir
kāds atskaites punkts, pēc
kura ir iespēja novērtēt, kā ir
strādāts un vai ir bijusi vēlme
sasniegt labāko.
To pašu var teikt arī par
Iecavas kultūras nama pašdarbnieku kolektīviem. Visu sezonu
viņi ir cītīgi strādājuši, un tagad, pirms lielajiem svētkiem,
skatēs iegūtais vērtējums bija
viņu atskaites punkts padarītajam darbam. Visi mūsu kultūras nama kolektīvi ir ieguvuši
pirmās pakāpes vērtējumu, līdz

ar to ceļš uz Dziesmu un Deju
svētkiem viņiem ir atvērts. Svētkos Iecavas novadu pārstāvēs
septiņi kolektīvi: jauniešu deju
kolektīvs, vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Iecava», senioru deju
kolektīvs «Iecavnieks», jauktais
koris «Iecava», ansamblis «Svētdiena», folkloras kopa «Tarkšķi»
un mūzikas skolas koklētāju
ansamblis «Uguntiņa».
Kultūras nama
administrācijas vārdā Laimrota Jaunzeme

11. maijā plkst. 19:00 senioru deju kolektīvs «Iecavnieks»
svinēs savu 35 gadu jubileju.
Mīļi gaidīti visi bijušie dalībnieki!
Savu dalību līdz 4. maijam pieteikt
pa tālr. 26568195 vai 29391534.
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Iecavas pašvaldības
vēlēšanās startē
četri saraksti
Anta Kļaveniece
Līdz noteiktajam datumam,
22. aprīlim, 2013. gada
1. jūnija pašvaldību
vēlēšanām Iecavas novadā
iesniegti četri deputātu
kandidātu saraksti,
informē Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Tālrīts
Krastiņš.
Sarakstus iesniegusi (iesniegšanas secībā):
• Nacionālā apvienība «Visu
Latvijai!» - «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», «Centriskā partija
LATVIJAS
ZEMNIEKU
SAVIENĪBA» (18 kandidāti. Sarakstu iesniedza 12. aprīlī)
• Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (18 kandidāti. Sarakstu iesniedza 19. aprīlī)
• Politisko partiju apvienība
«Saskaņas Centrs» (5 kandidāti. Sarakstu iesniedza 15. aprīlī, taču tajā konstatētās kļūdas
dēļ vēlēšanu komisija kandidātu
sarakstu nepieņēma. Pēc kļūdas
izlabošanas kandidātu saraksts
tika iesniegts 19. aprīlī)
• Partija «VIENOTĪBA» (17 kandidāti. Sarakstu iesniedza 19. aprīlī).
Pagaidām detalizētu informāciju par vēlēšanām iesniegtajiem

sarakstiem un programmām var
skatīt Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) interneta mājaslapā
www.cvk.lv; laikrakstā «Iecavas Ziņas» kandidātu sarakstus
publicēsim nākamajā numurā.
Tuvākajā laikā deputātu
kandidātu sarakstus pārbaudīs
Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu
reģistrā. Pēc atbilžu saņemšanas komisija lems, vai kāds no
kandidātiem no saraksta ir jāsvītro.
1. jūnijā gaidāmajām vēlēšanām pieteikts mazāk kandidātu sarakstu, nekā uz iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām
2009. gadā, kad bija iesniegti
septiņi kandidātu saraksti.
Kandidātu skaits šī gada
vēlēšanām – 58, no tiem
36 (62,07%) ir vīrieši, bet
22 (37,93%) – sievietes, vēsta CVK publiskotā informācija.
Kandidātu vidējais vecums ir
46,5 gadi, vecākajam no viņiem
ir 69 gadi, bet jaunākajam –
21 gads. Visi kandidāti ir Latvijas pilsoņi, bet pēc tautības
48
(82,76%)
ir
latvieši,
8 (13,79%) tautību nav norādījuši, 2 (3,45%) ir ukraiņi. Pēc
kandidēšanas pazīmes: dzīvo
55 (94,83%), ir tikai īpašums
2 (3,45), strādā 1 (1,72%).

6. maijs būs brīvdiena
Šogad pirmdiena, 6. maijs,
būs brīvdiena, atgādina
Labklājības ministrija (LM).
To paredz likums «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām». Proti, ja svētku dienas 4. maijs un 18. novembris - ir
sestdienā vai svētdienā, nākamo
darbdienu nosaka par brīvdienu.
Vienlaikus LM atgādina, ka
pērn valdība pieņēma lēmumu
2013. gadā pārcelt divas darba
dienas decembrī - pirmdienu,
23. decembri, pārcelt uz sestdienu, 14. decembri, bet pirmdienu, 30. decembri, - uz sestdienu, 28. decembri, tādējādi
elastīgāk organizējot darba laika
norisi no valsts budžeta finansē-

tajās iestādēs.
Pārceļot šīs darba dienas,
būs iespējams nodrošināt darba
nedēļas nepārtrauktību tajā nedēļā, no kuras darba diena būs
pārcelta. Ģimenēm tā būs iespēja vairāk laika pavadīt kopā,
savukārt iedzīvotājiem - lielāks
atpūtas dienu skaits pēc kārtas
tajā nedēļā, no kuras darba diena pārcelta.
Minētās izmaiņas attieksies
uz tiem darbiniekiem, kuri strādā no valsts budžeta finansētajās iestādēs un kuriem noteikta
piecu dienu darba nedēļa no
pirmdienas līdz piektdienai.
Arī Iecavas novada pašvaldības iestādēs 6. maijs būs brīvdiena.

Deputātu sēdes un apmeklētāju
pieņemšanas laiki maijā
Pirmdien, 6. maijā,
plkst. 14-18 (katru pirmdienu) pieņem domes priekšsēdētāja
vietniece A. Zaķe
plkst. 8-12 pieņem izpilddirektors M. Veinbergs
Otrdien, 7. maijā,
plkst. 8.30 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Pirmdien, 13. maijā,
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, 14. maijā,
plkst. 8.30 domes sēde
plkst. 16-18 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja J. Arāja
Trešdien, 15. maijā,
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājs J. Krievs
Ceturtdien, 16. maijā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 16-18 pieņem Attīstības komitejas priekšsēdētājs A. Avots
Otrdien, 21. maijā,
plkst. 14-15 pieņem deputāts J. Pastars
plkst. 15.00 Attīstības komitejas sēde
Otrdien, 28. maijā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde

Lauku atbalsta dienests pieņem
iesniegumus platību maksājumiem
Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka
15. aprīlī uzsākta iesniegumu
pieņemšanu platību
maksājumiem 2013. gadam.
Lauksaimniekiem, kuri pirmo
reizi vēlas pieteikties platību maksājumu saņemšanai, jāreģistrējas
par LAD klientiem. To var izdarīt
tās LAD reģionālās lauksamniecības pārvaldes (RLP) Klientu apkalpošanas un administratīvajā
daļā, kuras teritorijā atrodas lielākā lauksamniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība.
No 15. aprīļa RLP ir pieejamas iesniegumu veidlapas un
«Informatīvais
materiāls
platību maksājumu saņemšanai
2013. gadā». Savukārt lauku bloku
kartes varēs saņemt tajā RLP, kurā
2012. gadā tika iesniegts platību
maksājumu iesniegums.
Aizpildīts iesniegums un lauku
bloku kartes ar precīzi iezīmētām
platībām LAD jāiesniedz līdz 15.
maijam. Dokumenti tiks pieņemti
arī līdz 10. jūnijam, taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba
dienu pēc 15. maija.
Ja lauksaimnieka izaudzētā
kultūra tiek izmantota biodeg-

vielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielu ražošanai, un
klients vēlas saņemt apliecinājumu par izaudzētās kultūras atbilstību ilgtspējas kritērijiiem (IK)
2013. gadā, tad IK iesniegums jāiesniedz līdz 15. maijam. Pie tam
tas izdarāms elektroniski tikai
pēc platību maksājuma iesnieguma iesniegšanas EPS.
Sīkāka informācija par EPS
un tā lietošanu, kā arī par platību
maksājumu atbalsta saņemšanas
nosacījumiem atrodama LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā
Tiešie maksājumi.
Kā rīkoties LAD klientiem
Iecavas novadā?
LAD klienti, kuri bloku kartes
neaizpilda elektroniski, to var
izdarīt personīgi Jelgavā, Dobeles
ielā 41a vai Bauskā, Uzvaras
ielā 1.
• Jāpiezvana uz jāpiesakās LAD
(tālr. 63022232 vai 63024570);
• Jānosauc klienta numurs;
• Jāinformē LAD darbinieks,
kurā vietā - Jelgavā vai Bauskā bloku kartes aizpildīsiet;
• LAD darbinieks jūs informēs,
kurā datumā sagatavoto bloku
karti varēsiet aizpildīt.
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Iecavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

«Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada domes
12.03.2013. lēmumu
(prot. Nr. 6, 4. 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,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550
«Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts
garantētā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību» 15. punktu,
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299
«Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu» 19.4. apakšpunktu.
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi, vai īpašums
vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem,
kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;
1.8.1.3. viena garāža, viens automobilis, kas ģimenes (personas)
īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem;
1.8.1.4. viens reģistrēts motorizēts transporta līdzeklis katram
ģimenes loceklim, kas ir ģimenes (personas) īpašumā un nav iegādāts laikā, kad ģimenei (personai) ir noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;
1.8.1.5. zeme, mežs platībā līdz vienam hektāram, kurā neveic
saimniecisko darbību;
1.8.1.6.zeme, mežs platībā virs viena hektāra, kurā neveic saimniecisko darbību, ja par konkrētajām platībām sociālais darbinieks
sniedzis novērtējumu apsekošanas aktā.
1.8.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
1.8.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
1.8.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā
(turpmāk – NVA) kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta otrajā daļā
minētos gadījumus.
1.9. 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;
1.10. 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;
1.11. vientuļš pensionārs vai invalīds – persona, kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un tā nav noslēgusi uztura
līgumu;
1.12. pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības
aprūpe, obligātā izglītība;
1.13. krīzes situācija – gadījums, kad ģimenei (personai) radušās papildu grūtības (bērna apgādnieka nāve, ģimenes apgādnieks
palicis bez darba un sociālā pabalsta, izlikšana no dzīvokļa, strauja
veselības pasliktināšanās u.c.);
1.14. kredītsaistības – šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi
studiju un studējošo kredīti, kredīts par mājokļa pielāgošanu invalīdiem, parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanu, komunālajiem
pakalpojumiem, parāds par pacienta iemaksu, saņemot no valsts
budžeta apmaksātos veselības pakalpojumus, kredīts, kas ņemts
vienīgā mājokļa iegādei pamatvajadzību nodrošināšanai;
1.15. darbspējīga persona - persona no 15 gadu vecuma, ja
neturpina mācības kādā no izglītības iestādēm, līdz valstī noteiktajai
vecuma pensijai;
1.16. līdzdarbības pienākums - personas problēmu risināšanas prasmju attīstīšana, lai uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas
spējas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā;
1.17. pabalsts uzturam natūrā – talons zupas virtuves izmantošanai šo noteikumu izpratnē.
2. Noteikumi nosaka Iecavas novada domes (turpmāk – Domes)
sociālo pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus un apmērus, tiesības
uz tiem, kārtību, kādā tie piešķirami un izmaksājami saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Pabalstus piešķir ar Sociālā dienesta lēmumu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
4. Sociālās palīdzības saņēmēju saraksti nav publiskojami.

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
1.1. Iecavas novada pašvaldības iestāde «Iecavas novada Sociālais dienests» (turpmāk – Sociālais dienests) - Iecavas novada
pašvaldības izveidota iestāde, kurai Iecavas novada dome uzdevusi veikt Latvijas Republikas likumā «Sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu likums» 11. pantā pašvaldības sociālajam dienestam
noteiktos uzdevumus un administrēt šajos noteikumos noteiktos
pabalstus, kā arī izvērtēt ģimenes (mājsaimniecības) atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusam.
1.2. klients – Iecavas novadā pamata dzīvesvietu deklarējusi
persona/ģimene, kas pieprasa sociālo palīdzību Sociālajā dienestā.
1.3. ģimene – laulātie vai personas, kuras saista asinsradniecība, kopēja sadzīve, savstarpēja palīdzība un morāla atbildība, viena
adrese, viena saimniecība;
1.4. bērns - persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu;
1.5. mājsaimniecība - persona/ģimene, kurai ir kopēji izdevumi par uzturu un kura mitinās vienā mājoklī;
1.6. trūcīga ģimene (persona) – ģimene (persona), kura atbilst
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu» noteiktajam trūcīgas personas statusam;
1.7. kustamais un nekustamais īpašums, kas netiek uzskatīts par īpašumu, izvērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam:
1.7.1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu
deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga
saimniecība ar iesniedzēju;
1.7.2. viena garāža, viens automobilis, kas ģimenes (personas)
īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem;
1.7.3. viens reģistrēts motorizēts transporta līdzeklis katram ģimenes loceklim, kas ir ģimenes (personas) īpašumā un nav iegādāts
laikā, kad ģimenei (personai) ir noteikts trūcīgas ģimenes (personas)
statuss;
1.7.4. zeme, mežs platībā līdz vienam hektāram, kurā neveic
saimniecisko darbību;
1.7.5. zeme, mežs platībā virs viena hektāra, kurā neveic saimniecisko darbību, ja par konkrētajām platībām sociālais darbinieks
sniedzis novērtējumu apsekošanas aktā.
1.8. maznodrošināta ģimene (persona) – ģimene (persona),
kuras ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz Ls 180.00 (pēc nodokļu nomaksas) un:
1.8.1. nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpaII. ĢIMENES (PERSONAS), KURAS IR TIESĪGAS
šums, izņemot:
SAŅEMT PABALSTUS
1.8.1.1. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti,
bērnu piederumi, kā arī manta, uz kuru nevar vērst piedziņu pēc
5. Tiesības saņemt pabalstus ir trūcīgai ģimenei (personai), kura
izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pielikuma deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Iecavas novadā.
2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punktu);
6. Tiesības saņemt pabalstus ir maznodrošinātai ģimenei (perso1.8.1.2. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu nai), kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Iecavas novadā.
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III. PABALSTU VEIDI

23. Sociālo palīdzību vai sociālo pakalpojumu klients var saņemt
piecu darba dienu laikā pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas.

7. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie
pabalsti:
VI. KLIENTA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
7.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma (turpmāk - GMI) lī24. Klienta pienākums ir:
meņa nodrošināšanai;
24.1. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes lo7.2. dzīvokļa pabalsts.
cekļiem;
8. Pašvaldības noteiktie pabalsti:
24.2. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdz8.1. ģimenes pabalsts bērnu uzturam pirmsskolas izglītības iestādarbības pienākumus;
dēs un pilna laika dienas vispārizglītojošās skolās;
24.3. sadarboties ar Sociālā dienesta speciālistiem;
8.2. vienreizējs pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei;
24.4. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka pa8.3.pabalsts medicīnas pakalpojumiem;
balsta saņemšanu vai tā apmēru;
8.4. pabalsts uzturam natūrā;
24.5. darbspējīgai personai, kura nestrādā, reģistrēties NVA, iz8.5. pabalsts jaundzimušā apģērba iegādei.
ņemot gadījumus, ja persona ir:
24.5.1. invalīds un saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodroIV. TRŪCĪGAS, MAZNODROŠINĀTAS
šinājuma pabalstu;
ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANA
24.5.2. sieviete, kas saņem maternitātes pabalstu – grūtniecības,
dzemdību,
bērna kopšanas pabalstu vai atrodas bērna kopšanas at9. Lai saņemtu trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu,
klients vai pilnvarota persona iesniedz Sociālajam dienestam rakst- vaļinājumā;
24.5.3. viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā;
veida iesniegumu, kurā norāda problēmu, tās risināšanas veidu un
24.5.4. jaunietis no 15 līdz 24 gadiem, kurš iegūst izglītību pilna
aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju Latvijas Relaika
dienas vispārējās, profesionālās mācību iestādēs vai augstskopublikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un uzrāda:
lās;
9.1. personu apliecinošu dokumentu;
25. Izmantot sociālo palīdzību atbilstoši pieprasītajam un pare9.2. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
dzētajam mērķim, par ko sociālais darbinieks var pieprasīt izdevu9.3. izziņu, kas norāda atrašanos uzskaitē NVA;
9.4. dokumentus, kas apliecina dzīvokļa īpašuma, īres vai lieto- mus apliecinošus dokumentus.
26. Pakļaušanās medicīniskajai izmeklēšanai, kā arī pakļaušašanas tiesības.
nās
ārstēšanās un atveseļošanās pasākumiem:
10. Deklarācijā pabalsta pieprasītājs norāda ģimenes (personas)
26.1. veselības aprūpes nodrošināšana bērnam vai ģimenes loienākumus, iesniedzot dokumentus atbilstoši Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 «Noteikumi par ģimenes vai ceklim ar īpašām vajadzībām;
26.2. iesaistīšanās rehabilitācijas pasākumos, atbalsta grupās
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» prasībām.
un
konsultēšanās ar speciālistiem atkarību problēmas gadījumos.
11. Trūcīgas ģimenes (personas), maznodrošinātas ģimenes (per27. Klients iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus par
sonas) statusu piešķir uz laiku no trīs līdz sešiem mēnešiem, sākot
ar to mēnesi, kurā pieņemts Sociālā dienesta lēmums par trūcīgas, preci vai pakalpojumu, kas pierāda izdevumu apmēru.
28. Izdevumus apliecinošie dokumenti Sociālajā dienestā iemaznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
sniedzami
ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brī12. Piecu darba dienu laikā pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas klientam izsniedz izziņu, kas apliecina trūcīgas vai maz- ža.
29. Ģimenei (personai), kurai ir nepilngadīgi bērni, jānodrošina
nodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
viņu izglītošana, kā arī jāveic visas darbības, lai nodrošinātu bērnu
pamatvajadzību nodrošināšanu:
V. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS, SAŅEMŠANAS
29.1. skolas apmeklēšanas un mācību līdzekļu nodrošināšana
UN PĀRTRAUKŠANAS KĀRTĪBA
bērniem, regulāra bērnu un vecāku sadarbība ar skolas un pirms13. Sociālā dienesta speciālists slēdz vienošanos par līdzdalību skolas speciālistiem, klases audzinātāju;
29.2. bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu apar katru pilngadīgo pabalsta saņēmēju.
14. Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, ne retāk kā ik pēc trīs maksāšana un sadarbošanās ar sociālajiem darbiniekiem par iespēmēnešiem Sociālā dienesta speciālists sadarbībā ar ģimeni (personu) jamo bērna atgriešanos ģimenē – vecākiem, kuriem ir pārtrauktas
aprūpes tiesības;
novērtē ģimenes (personas) sociālās situācijas izmaiņas.
29.3. paternitātes noteikšana bērnam un uzturlīdzekļu pieprasī15. Sociālā dienesta speciālisti, veicot klienta sniegto datu apstrādi pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronis- šana no bērna tēva/mātes;
29.4. uzturlīdzekļu pieprasīšana Uzturlīdzekļu garantiju fondā
kajā sistēmā, pārbauda klienta sniegtās ziņas.
16. Klientam pirmo reizi vēršoties pēc palīdzības Sociālajā die- savā aprūpē esošajiem nepilngadīgajiem bērniem no viņu likumisnestā, dienesta speciālists novērtē dzīves apstākļus un aizpilda veid- kajiem apgādniekiem;
29.5. bērnam sniegto pakalpojumu apmaksāšana pirmsskolas
lapu par klienta apsekošanu dzīvesvietā, kuru paraksta abas puses.
Turpmāk apsekošana dzīvesvietā tiek veikta atbilstoši nepieciešamī- izglītības iestādē, ja tiek saņemts GMI pabalsts par bērnu.
30. Slēgt vienošanos par līdzdarbības pienākumu veikšanu.
bai, bet ne retāk kā reizi divos gados.
31. Klients ir atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu, kas Sociā17. Klienta apsekošana dzīvesvietā var notikt, Sociālā dienesta
speciālistam vienojoties ar klientu vai ar kādu no viņa pilngadīga- lajam dienestam radušies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, tai
skaitā sniedzot nepatiesas ziņas.
jiem ģimenes locekļiem par apsekošanas datumu un laiku.
18. Sociālā dienesta speciālists ir tiesīgs veikt apsekošanu arī bez
iepriekšējas saskaņošanas ar klientu.
VII. LĪDZDARBĪBAS PIENĀKUMI
19. Ja klients atsakās no apsekošanas dzīvesvietā, Sociālais die32. Patiesu ziņu sniegšana un nepieciešamo formalitāšu sakārnests ir tiesīgs atteikt pabalstu.
tošana:
20. Pabalstu izmaksu pārskata, ja:
32.1. personu apliecinošu dokumentu nokārtošana;
20.1. klients neveic līdzdarbības pienākumus;
32.2. deklarēšanās pastāvīgajā dzīvesvietā vai papildu dzīvesvie20.2. pieprasītājs nav sniedzis patiesas ziņas;
tas norādīšana atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam.
20.3. klientam konstatēts alkohola vai narkotisko vielu reibuma
33. Reģistrēšanās NVA, ja sociālās palīdzības pieprasītājs ir perstāvoklis;
sona darbspējas vecumā.
20.4. klients atkārtoti neattaisnoti nav ieradies Sociālajā dienes34. Ierašanās Sociālajā dienestā personīgi (pēc vienošanās).
tā noteiktajā laikā;
35. Iesaistīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos:
20.5.par ģimeni/personu ir bāriņtiesas lēmums par bērnu aprū35.1. bezdarbnieka statusa saglabāšana visu sociālās palīdzības
pes pārtraukšanu.
21. Pabalsta piešķiršana var tikt atkārtoti izvērtēta, ja Sociālais saņemšanas laiku, regulāri apmeklējot NVA un pildot individuālā
nodarbinātības veicināšanas plāna pasākumus;
dienests konstatē, ka klienta materiālais stāvoklis ir uzlabojies.
35.2. NVA rīkoto apmācību un pārkvalificēšanās kursu apmek22. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par pabalsta apmēru pieņem 10 darb- lēšana;
35.3. iesaistīšanās NVA un pašvaldības realizētajos projektos
dienu laikā no dienas, kad saņemts klienta iesniegums, šo saistošo
noteikumu 8. punktā minētie dokumenti, aizpildīta un parakstīta darba un sociālo iemaņu iegūšanai un uzturēšanai;
35.4. aktīva darba meklēšana (atsaukšanās uz darba sludinājudeklarācija, kas satur 9.punktā minēto informāciju.
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miem, CV nosūtīšana u.tml.), aizpildot darba meklējumu veidlapu;
35.5. 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.
36. Sadarbības līguma slēgšana par līdzdarbības pienākumu
veikšanu.
37. Obligātās pamatizglītības iegūšana līdz 18 gadu vecumam.
38. Iesaistīšanās līdzdarbības pienākumos, lai uzlabotu savu
materiālo situāciju un neveidotu parādus par komunālajiem pakalpojumiem:
38.1. parādu segšana un regulāru maksājumu veikšana par komunālajiem pakalpojumiem;
38.2. tīrības un kārtības uzturēšana savā mājoklī un tā apkārtnē, elementāru higiēnas normu ievērošana savu bērnu un ģimenes
locekļu ar īpašām vajadzībām aprūpē;
38.3. piemājas zemes vai mazdārziņa iekopšana;
38.4. iespēju izmantošana gūt visus ienākumus un pakalpojumus no valsts sociālās drošības sistēmas, kas klientam pienākas
(pensija, medicīniskā aprūpe, rehabilitācija u.tml.).
39. 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.
40. No līdzdarbības pienākumu veikšanas ir atbrīvoti:
40.1. pensionāri;
40.2. personas ar invaliditāti;
40.3. jaunieši līdz 24 gadu vecumam, ja iegūst izglītību pilna laika dienas vispārējās, profesionālās mācību iestādēs vai augstskolās;
40.4. māte/tēvs (aizbildnis), kas aprūpē bērnu, ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi līdz piecu gadu vecumam;
40.5. māte/tēvs (aizbildnis), kas aprūpē bērnu invalīdu.

45. Pabalsta apmērs ir Ls 15.00 mēnesī.
46. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei (personai).
47. Dzīvokļa pabalstu piešķir no tā mēneša, kurā pabalsts pieprasīts.
48. Piešķirto pabalsta summu pārskaita klienta pakalpojuma
sniedzējam vai izmaksā skaidrā naudā, vai pārskaita sociālās palīdzības prasītāja kontā.
49. 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.
50. Ģimenei (personai), kas lieto vienu dzīvokli (namīpašumu),
tiek piešķirts viens pabalsts. Kopīpašuma gadījumos pabalsts tiek
dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām daļām.

VIII. PABALSTS GMI LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI

XII. PABALSTS MEDICĪNAS PAKALPOJUMIEM

X. ĢIMENES PABALSTS BĒRNU UZTURAM
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN
PILNA LAIKA DIENAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLĀS
51. 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.
52. Pabalstu bērnu uzturam pārskaita pirmsskolas, vispārizglītojošām mācību iestādēm.

XI. VIENREIZĒJS PABALSTS ĢIMENEI
MĀCĪBU LĪDZEKĻU IEGĀDEI
53. 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.
54. Pabalstu piešķir laikā no 1. jūlija līdz 31. oktobrim.

41. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai piešķir atsevišķi dzīvo55. Pabalstu medicīnas pakalpojumiem piešķir:
jošai personai vai ģimenei (personai), kurai noteikts trūcīgas ģime55.1. personai ar īpašām vajadzībām;
nes (personas) statuss, lai sniegtu materiālu atbalstu pamatvaja55.2. pensionāram;
dzību nodrošināšanai un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību
55.3. trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes bērnam.
savas sociālās situācijas uzlabošanā.
56. Pabalsta apjoms ir:
42. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai var piešķirt pilna laika
56.1. zobu protezēšanas un zobārstniecības pakalpojumiem viedienas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes izglītojamam
nu reizi piecos gados, bet ne vairāk kā Ls 100.00;
kā atsevišķi dzīvojošai personai, kura sasniegusi 15 gadu vecumu
56.2. briļļu iegādei vienu reizi trīs gados, bet ne vairāk kā
un ja vecāki nenodrošina viņas pamatvajadzības.
Ls
40,00;
43. Piešķirto pabalsta summu pārskaita klienta pakalpojuma
56.3. ārstēšanās izdevumiem (izņemot medikamentu iegāsniedzējam vai izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita sociālās palīdei) slimnīcā vai dienas stacionārā - 80% apmērā, nepārsniedzot
dzības prasītāja kontā.
Ls 100,00 gadā;
IX. DZĪVOKĻA PABALSTS
56.4. dzirdes aparāta iegādei pabalsts ir 50 % apmērā no līdzdalības maksājuma.
44. Pabalstu piešķir:
44.1. trūcīgai ģimenei (personai);
44.2. 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):
44.2.1. ģimenei ar bērnu vai bērniem līdz 24 gadu vecumam, ja
bērns turpina mācīties izglītības iestādē, izņemot kursus (ģimenē ir
tikai viena darbspējīga persona);
44.2.2. ģimenei ar bērnu vai bērniem līdz 24 gadu vecumam, ja
bērns turpina mācīties izglītības iestādē, izņemot kursus (ģimenē
nav nevienas darbspējīgas personas);
44.2.3. ģimenei ar četriem un vairāk nepilngadīgiem bērniem līdz
24 gadu vecumam, ja bērns turpina mācīties izglītības iestādē, izņemot kursus (ja ģimenē ir divas darbspējīgas personas);
44.2.4. ģimenei, kurā nav personas, kas nav sasniegušas 18
gadu vecumu, kā arī nevienas darbspējīgas personas, kā arī ģimenei
ar atsevišķi dzīvojošiem apgādniekiem;
44.2.5. vientuļam pensionāram vai invalīdam;
44.2.6. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, pēc
pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, ja viņš turpina
mācīties izglītības iestādē.

XIII. PABALSTS UZTURAM NATŪRĀ
57. 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.
58. Tiesības saņemt pabalstu uzturam ir:
58.1. ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
58.2. ģimenei (personai), kura nonākusi krīzes situācijā;
58.3. vientuļai maznodrošinātai pensijas vecuma personai;
58.4. personai bez noteiktas dzīvesvietas, kura nespēj nodrošināt
pamatvajadzības (neiesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju un pēc
sociālā darbinieka izvērtējuma).
59. Uzskaites talonus ģimenei (personai) izsniedz Sociālā dienesta sociālais darbinieks.
60. Zupas virtuves saņēmēju uzskaiti katru mēnesi veic Sociālā
dienesta speciālists.
61. Izlietotos līdzekļus par zupas virtuves saņēmējiem pārskaita
saskaņā ar Sociālā dienesta un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja
noslēgto līgumu.

. 2013. gada 26. aprīlī
kumu var apstrīdēt Iecavas novada domē. Lēmumā norāda tā pārXIV. PABALSTS JAUNDZIMUŠĀ APĢĒRBA IEGĀDEI
62. Pabalstu jaundzimušā apģērba iegādei piešķir trūcīgai ģime- sūdzēšanas kārtību.
nei (personai) maznodrošinātai ģimenei (personai).
XVI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
63. Pabalsta apmērs ir Ls 50.00
66. Noteikumus publicē laikrakstā «Iecavas Ziņas» un novada
mājas lapā www.iecava.lv.
67. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē
64. Pabalsta atteikuma gadījumā Sociālais dienests lēmumu domes 2012. gada 13. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 «Par paklientam paziņo rakstveidā, klientam saprotamā veidā, lēmumā no- balstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai».
rādot atteikuma iemeslu, apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
65. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteiPriekšsēdētājs J. Pelsis

XV. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Iecavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

«Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Iecavas novadā»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada domes
12.03.2013. lēmumu (prot. Nr. 6, 5. p.).
IZDOTI
saskaņā ar Alkoholisko dzērienu
aprites likuma 8. panta otro daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību,
kādā komersantam Iecavas novada pašvaldībā (turpmāk - pašvaldība) tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu (turpmāk - alkoholiskie dzērieni) ražošanai no
savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem
produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai
citu saražotos alkoholiskos dzērienus.
2. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai (turpmāk - Atļauja) tiek izsniegta bez maksas uz
komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz trim kalendārajiem
gadiem.
3. Komersanta pieteikumu izskata Iecavas novada pašvaldības
izpilddirektors un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju.
II. Atļaujas izsniegšanas kārtība
4. Atļaujas saņemšanai komersants pašvaldības kancelejā iesniedz iesniegumu (vai elektroniski e-pastā: dome@iecava.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu), kurā norāda:
4.1. komersanta nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas
numuru, juridisko adresi, kontakttālruni;
4.2. ražošanas vietu (adresi);
4.3. ražošanai paredzēto:
4.3.1. saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējo apjomu (litros) gadā;
4.3.2. absolūtā alkohola daudzumu saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos (litros).
5. Noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
5.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
5.2. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša
dokumenta kopiju;
5.3. būves tehniskās inventarizācijas lietu ar telpu plānu, eksplikāciju un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgādes, ventilācijas, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu);

5.4. izziņu, ka samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par ražošanas vietu.
6. Bauskas novada Būvvalde izvērtē 5.3. punktā iesniegtos dokumentus par telpu atbilstību un sniedz atzinumu.
7. Atļauja netiek izsniegta, ja:
7.1. komersants nav iesniedzis noteikumu 4. un 5. punktā minētos dokumentus;
7.2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
7.3. ražošanu plānots veikt vietā, kurā nav iespējams to tehniski nodrošināt, atbilstoši noteikumu 6.punktā sniegtajam Būvvaldes atzinumam.
7.4. ražošanu plānots uzsākt:
7.4.1. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
7.4.2. izglītības, sporta, kultūras un ārstniecības iestāžu teritorijā;
7.4.3. tuvāk par 50 m no zemes gabala robežas, uz kura atrodas
izglītības, sporta, kultūras un ārstniecības iestādes;
7.4.4. daudzdzīvokļu mājās.
7.5. personai, kas ir dibinājusi komersantu, iepriekšējo piecu
kalendāro gadu laikā ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols attiecībā uz alkoholisko dzērienu aprites noteikumu pārkāpšanu.
III. Atļaujas anulēšana
8. Izsniegtā Atļauja var tikt anulēta šādos gadījumos:
8.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
8.2. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;
8.3. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību, sadzīves apstākļus un citu personu tiesību aizsardzību.
9. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā pieņem Iecavas novada pašvaldības izpilddirektors, kas par atļaujas anulēšanu rakstveidā paziņo komersantam.
10. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu rakstveidā paziņo Atļaujas
saņēmējam uz iesniegumā norādīto adresi.
IV. Noslēguma jautājumi
11. Pašvaldības izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību
var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
12. Saistošie noteikumi Nr. 6 stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Iecavas novada pašvaldības laikrakstā «Iecavas Ziņas».
Priekšsēdētājs J. Pelsis
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Iecava uz divriteņa
Inga Čipena
Iecavas internātpamatskolas
direktora vietniece
Marta Tamule
15.-19. aprīļa dienas Iecavas
internātpamatskolā risinājās
ļoti neierastā un pacilājošā gaisotnē. Skolā pulcējās viesi no
Spānijas, Turcijas, Itālijas un
Vācijas, lai, kopīgi darbojoties,
realizētu Comenius projekta
«Cycling Europe» (Eiropa uz
divriteņa) uzdevumus.
Projekta pirmā mobilitāte norisinājās Spānijā, Andalūzijas
skolā San Juan Bautista oktobra
sākumā. Iecavas internātpamatskolai projekta koordinatores Ingas Čipenas vadībā tika uzticēts
organizēt otro mobilitāti.
Vairums viesu īpaši noformētajā skolā ieradās pirmdienas, 15.
aprīļa, vakarā, uzreiz iesaistoties
darbā, lai veidotu projekta norisei
vajadzīgo saziņas vārdnīcu. Vēlāk
skolotāja Kristīne Zabarovska,
veicinot savstarpējo sapratni un
saziņu, viesus aicināja piedalīties
«ledus laušanas» spēlēs.
Otrdienas saulainais rīts ļāva
viesus svinīgi un priecīgi sveikt uz
skolas kāpnēm, uzgavilējot katras
valsts komandai un priecējot ar
mūsu tautai raksturīgiem priekšnesumiem. Mūzikas klasē viesu un mūsu skolas darba grupa
demonstrēja sagatavotos mājas
darbus – prezentācijas par slaveniem velobraucējiem un veselīgu
uzturu. Pēcpusdienā skolā valdīja
sports. Ciemos ieradās Latvijas
Zelta Talantu uzvarētāji - velotriālisti brāļi Dermaki, pārsteidzot
skatītājus ar iespaidīgu priekšnesumu. Skolēni iesaistījās dažādās
komandu un individuālās sporta
nodarbēs, veicinot sadarbību un
draudzības saišu veidošanos. Lai
iepazītu Latvijas vēsturi un kultūru, viesi devās ekskursijā uz
Rundāles pili un izbraucienā pa
Iecavu ar iespēju uzkāpt baznīcas
tornī. Vakarā skolēnu grupas devās ciemos pie internātpamatskolas klasēm, pavadot interesantu
laiku kopā.
Trešdien projekta darbība norisinājās ārpus skolas, apmeklējot velomuzeju Saulkrastos un
vērojot iespaidīgo dabas ainavu
pie Baltās kāpas, kur viesi bija
pārsteigti par aizkavējušos sniegu. Daudzi no skolēniem pirmo
reizi izbaudīja pikošanās priekus,
bet divi īpaši sagatavojušies vācu
skolēni ar valsts komandas atbildīgā skolotāja svētību izmēģināja peldi gandrīz ledainajā ūdenī.
Skaistā diena bija kā radīta, lai
patiesi izbaudītu plānoto kopīgo

velobraucienu no Majoriem līdz
Lielupei, vērojot interesanto jūrmalas ainavu ar lēni kūstošā ledus robežu. Līvu akvaparks laipni
uzņēma nogurušos velobraucējus, bet vakars piedāvāja baudīt
LIDO jaukumus.
Pēdējā aktīvā diena ciemiņus
aizveda kultūras piedzīvojumā uz
Rīgu, bet pēcpusdienā durvis vēra
Iecavas novada dome, kur priekšsēdētājs iepazīstināja ar mūsu
novada iezīmēm un priekšrocībām. Noslēguma vakarā, paralēli visu projektā iesaistīto valstu
koordinatoru sapulcei, visas komandas pulcējās mājturības klasē, kur skolotājas Iveta Putniņa
un Valija Lukstiņa bija sarūpējušas iespēju katrai grupai gatavot
savu cienastu – veselīga uztura
paraugu no savas tautas zināšanu pūra. Pirms pagatavotā cienasta degustācijām viesi baudīja
skolas svinīgās vakariņas, kuru
laikā katrs saņēma sertifikātu par
dalību projekta mobilitātē. Pagatavoto ēdienu degustēšana pārvērtās jaukā viesību turpinājumā,
kur skolotāji un skolēni, atvelkot
elpu no karstās dejošanas jautrajā ballītē, iegriezās visa vakara
garumā.
Dodoties mājup, gan mājinieku, gan viesu skolēnu acīs
mirdzēja asaras. Daudzi no tām
nekautrējās, bet centās apskaut
katru jauniegūto draugu, solot
uzturēt virtuālu draudzību interneta vietnēs un nākotnē rast iespēju satikties atkal.
Vācijas skolas koordinators
Holgers Lindemans (Holger Lindemann), pateicoties par jauko uzņemšanu, teic, ka viss organizēts
perfekti un programma bijusi lieliska, īpaši atzīmējot, ka visvairāk
atmiņā paliks velobrauciens gar
Baltijas jūrmalu. Spānijas koordinators Deivids Kuadros Aviljes
(David Cuadros Aviles) pateicas
par fantastiskajiem mirkļiem
kopā, kas apvienojuši visus ar
COMENIUS garu. Turcijas līdere
Sule Kandogana (Sule Candogan)
atzīst, ka visi pie mums jutušies
kā mājās, bet pēc mūsu Latvijas
skolēnu balsīm un sirsnīgajiem
sveicieniem viņa ilgosies. Savukārt Itālijas koordinatore Lučiana
Maračini (Luciana Maraschini)
teic, ka ieguldīta liela enerģija un
organizēts lielisks darbs. Mūsu
draudzība, viņa teic, kļūst arvien
stiprāka un stiprāka, un visu valstu skolēni būs ieguvuši daudz
jaunu draugu.
Iespējams, tieši draudzība
starp tautām un cilvēkiem personīgi ir tā, kas sniedz mums cerību
uz labāku pasauli nākotnē.

Vairāk fotogrāfiju
www.iecava.lv
Veloaktivitātes internātpamatskolas pagalmā.

Sabiedriskais transports
par iespējami zemāko cenu ir...
Anta Kļaveniece
1.lpp.
Valdes loceklis M. Jaunups
VSIA «Autotransporta direkcija»
vārdā 19. aprīlī domē saņemtajā vēstulē situāciju skaidro šādi:
«Ņemot vērā, ka kopš 2008. gada
sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai valsts budžeta
finansējums ir samazinājies ievērojami, tiesību piešķiršanas process
maršrutā Nr. 7480 Rīga-Bauska
tika organizēts ierobežota finansējuma pieejamības apstākļos, līdz ar
to kā galvenais izvēles kritērijs tika
izvirzīts – pretendentu piedāvātā zemākā pakalpojumu cena.
M. Jaunups uzsver, ka atšķirībā no citām reģionālās starppilsētu nozīmes maršruta tīkla daļām,
kur ievērojami ir samazināts reisu
skaits, maršrutā Rīga-Bauska izdevies saglabāt pakalpojumu apjomu
iepriekšējā līmenī, turklāt tiekot
prognozēta valsts budžeta līdzekļu
ekonomija.
Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas tiek izmantoti maršrutā
Rīga-Bauska, M. Jaunups informē,
ka saskaņā ar līgumu, kas noslēgts
ar SIA «Sabiedriskais autobuss»,
autobusu tehniskais aprīkojums
atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām tehniskajām prasībām.
Vēstulē norādīts, ka papildus
normatīvajos aktos noteiktām prasībām, direkcija konkursa nolikumā
bija ietvērusi vairākas prasības autobusu tehniskajam aprīkojumam un
vecumam, piemēram, visiem piedāvājumā iesaistītajiem autobusiem
bija jābūt aprīkotiem ar ventilācijas
un apkures iekārtām, kas neatkarīgi no laika apstākļiem ļauj nodrošināt vienmērīgu temperatūru
autobusa salonā robežās no +160C
līdz +240C, autobusu vecums visā
līguma darbības laikā:
1. M2 kategorijas autobusu (M2
– autobusa masa nepārsniedz 5
tonnas) vecums – līdz 12 gadiem;
autobusu vidējais vecums – ne vairāk kā 6 gadi;

2. M3 kategorijas autobusu (M3
– autobusa masa pārsniedz 5 tonnas) vecums - līdz 20 gadiem; vidējais vecums - ne vairāk kā 10 gadi.
Tāpat vēstulē minēts, ka saskaņā ar līgumu pārvadātājam ir
pienākums sekot līdzi pasažieru
plūsmas izmaiņām un pakalpojumus sniegt ar autobusiem, kuru
ietilpība atbilst faktiskajai pasažieru plūsmai.
«Ņemot vērā iedzīvotāju neapmierinātību, pašlaik tiek vestas
pārrunas ar pārvadātāju un izstrādāts jauns reisu kustības grafiks
maršrutā Rīga-Bauska, kas paredz
intensitātes palielināšanu vakara
un rīta stundās,» pausts vēstulē.
Pašvaldība gan ar šādu risinājumu nevēlas samierināties, tādēļ
šonedēļ Autotransporta direkcijai
tā nosūtījusi vēl vienu vēstuli. Tajā
pausta pašvaldības nostāja, ka ir
pamatots iemesls lauzt starp SIA
«Sabiedriskais autobuss» un valsts
SIA «Autotransporta direkcija» noslēgto līgumu, jo pārvadātājs neseko pasažieru plūsmas izmaiņām
un pakalpojumus turpina sniegt ar
autobusiem, kuru ietilpība neatbilst pasažieru faktiskajai plūsmai.
Dome iesaka izvēlēties citu, kvalitatīvāku, pārvadātāju.
«Uzskatu, ka tā ir necieņa pret
pasažieriem, nodokļu maksātājiem,
un viņu veselību. Šo pasažieru lielais vairums brauc uz darbu Rīgā,
lai arī ar saviem nodokļiem papildinātu valsts budžetu, un viņi ir pelnījuši daudz kvalitatīvākus sabiedriskā transporta pakalpojumus,»
vēstulē savu viedokli paudis domes
priekšsēdētājs. «Jūsu vēstule mūsu
izpratnē uzskatāma par formālu
pēc tās būtības, jo tajā nav sniegti nekādi vērā ņemami risinājumi
transporta pakalpojumu kvalitatīvai sniegšanai vienā no intensīvākajiem maršrutiem «Rīga-Bauska».
Lūdzu Jūs atbildīgāk izturēties pret
šo samilzušo problēmu un rast
daudzajiem pasažieru tūkstošiem
pieņemamu risinājumu,» tā J. Pelsis.
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Iecavniekiem veiksmīga debašu sezona
Mihails Haļitovs,
Iecavas vidusskolas debašu treneris
2013. gada pavasara debašu
semestris, debatējot par tēmu
«Korupcija apdraud medicīnas
pakalpojumu kvalitāti
Latvijā», izrādījies īpaši
veiksmīgs Iecavas vidusskolas
debatētājiem.
Debatēs pašlaik aktīvi piedalās četras debatētāju komandas:
Reinis Vesers, Diāna Špoģe un
Katrina Mertsa (12. klase); Elvis
Stačkuns, Eduards Cers, Maija Krastiņa (11. kl.); Arta Briede, Kristiāna Kalnciema, Paula
Anna Svarinska (9. kl.); Anna
Emīlija Onzule, Hugo Huberts
Puriņš un Gvido Valbe (6. kl.),
kā arī Lauma Tauriņa (8. kl.).
Nacionālajā debašu turnīrā
Jelgavā 13. aprīlī, kurā piedalījās 30 debatētāju komandas no
visas Latvijas, debatējot divatā
(!), Kristiāna un Arta bija viena
no tikai četrām komandām, kas
ne reizi nezaudēja turnīra pirmajā kārtā, iekļūstot pusfinālā.
Te, debatējot kopā ar Elvi, Iecavas vidusskolas komanda izcīnīja 3. vietu! Komandai, kurā de-

batēja Reinis, Elvis un Maija, divas uzvaras pirmajā kārtā un 6.
vieta kopvērtējumā, jau pirmajā
debašu riņķī (diemžēl) debatējot ar pašlaik Latvijas absolūti
stiprāko komandu no Cēsīm,
Nacionālā turnīra uzvarētājiem.
Reinim arī Atzinības raksts kā
turnīra labākajam runātājam.
Gatavojoties
Nacionālajam
turnīram, Zemgales un Rīgas
reģionālajā turnīrā Iecavā 6. aprīlī, Elvim, Maijai un Eduardam
1. vieta turnīrā latviešu valodā;
Reinim, Diānai un Katrinai – 2.
vieta turnīrā angļu valodā; Kristiānai un Artai Atzinības raksts
kā turnīra labākajām runātājām!
Vēl nedaudz iepriekš, Zemgales un Rīgas reģionālajā turnīrā
Rīgā 16. martā, Artas, Kristiānas
un Paulas komandai - 2. vieta
un Elvja, Maijas un Eduarda
komandai - 3. vieta turnīrā latviešu valodā; Reinim, Diānai un
Katrinai – 3. vieta turnīrā angļu
valodā.
Korupcijas tēma mūsu debatētājiem bijusi ļoti «ienesīga», un
sezonas kopvērtējumā Iecavas
vidusskolas debatētājiem labā-

kais rezultāts valstī!
Atzīstami panākumi arī iecavniecei Ievai Elizabetei Ērglei,
kas pašlaik pārstāv Āgenskalna
Valsts ģimnāzijas debašu komandu – Nacionālajā turnīrā Ievas komandai 2. vieta, debatējot finālā ar iepriekš minēto komandu no Cēsīm. Reģionālajos
debašu turnīros Iecavā un Rīgā
Ievai arī Atzinības raksti kā turnīra labākajai runātājai!
Iecavas vidusskolas jaunie 6.
klases debatētāji – Anna, Hugo
un Gvido – uzkrāja debašu
pieredzi starptautiskā mācību
debašu turnīrā IDEA Exchange 2013 Viļņā 22.–24. martā,
veiksmīgi debatējot angļu valodā ar ievērojami vecākiem oponentiem. Turpat atbalstīt mūsu
debatētāju komandu, bet, galvenais, pārstāvēt Latviju starptautiska debašu projekta organizēšanā devās arī vidusskolas
skolotāja Vita Lauciņa-Veinere.
Pašlaik viņa pārstāv Latviju organizatoru komandā lielākajam
Austrumeiropas jauniešu debašu forumam IDEA Youth Forum,
kas 6.–15. jūnijā notiks Lietuvā,
piedaloties ap 200 debatētājiem,

debašu treneriem un tiesnešiem
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Baltkrievijas, Armēnijas, Moldovas, Krievijas, Gruzijas un Ukrainas.
Neskatoties uz piesātināto
debašu programmu, debatētājiem sezona vēl nav galā. 29.
aprīlī Rīgā pašlaik valsts mērogā realizēta debašu projekta ietvaros ar ASV vēstniecības un
KNAB atbalstu notiks reģionālais publiskās runas konkurss
angļu valodā par tēmu «Korupcija medicīnā». Pieci labākie reģionālā turnīra runātāji piedalīsies
Nacionālajā noslēguma pasākumā ASV vēstniecībā 7. maijā.
Vasarā debatētājiem tiek plānota pelnīta «atpūta» – vasaras
debašu nometne Vidzemes jūrmalas piekrastē kopā ar kluba
debašu draugiem, debatētājiem
no Vidzemes.
Iecavas vidusskolas debašu
klubs izsaka pateicību Iecavas
vidusskolas direktorei Agrai Zaķei un skolas kolektīvam, kā arī
Iecavas novada domei par atbalstu debatēm. Bez jūsu atbalsta
mūsu debatētāju panākumi nebūtu iespējami!

Stāda kokus zaļākai nākotnei
1.lpp.
Dzimtmisas skolā viesu skolēni kopā ar vietējiem audzēkņiem
piedalījās nodarbībās, kamēr skolotāji un direktori pulcējās darba seminārā. Katra dalībvalsts
stāstīja par padarītajiem darbiem
posmā no decembra līdz aprīlim
un izvirzīja uzdevumus nākamajam laika posmam. Līdz jūnijam
katrai dalībvalstij jāizveido video,
kurā radošā veidā atspoguļota
enerģijas taupīšana. Prezentāciju
laikā Dzimtmisas skolas audzēkņi viesus iepazīstināja ar saviem
materiāliem un galda spēlēm, kuras paši izgatavoja projektu nedēļas laikā. Bērni, uzņemoties gida
lomu, izvadāja viesus pa skolu
un angļu valodā iepazīstināja ar
skolas vēsturi un skolēnu aktivitātēm, par ko viesiem bija liels
prieks.
Kulminācija šajā tikšanās
reizē bija koku stādīšana vecajā
muižas parkā. Katras valsts dalībnieki iestādīja savu koku kā
simbolu, kas dod enerģiju nākotnei un rūpējas par tīrāku vidi.
Viesi ar aizrautību nodevās kokaudzētavas «Skujenieki» dāvāto
koku stādīšanā, turklāt Turcijas
partnerskolas direktors bija īpašā sajūsmā, jo koku stādīja pirmo
reizi mūžā.

Viesiem saistoša likās Latvijas
daba un iedzīvotāji ar savu atsaucību un dzīvesprieku. Augstu viņi
novērtēja Dzimtmisas skolas mājīgumu un vēsturiskās ēkas burvību. Viesi priecīgi devās mājup,
atzīstot, ka vēlas atgriezties.
Skolēniem ideju netrūkst
Comenius un Ekoskolu programmu ietvaros Dzimtmisas pamatskolas skolēni aizvadīja projektu nedēļu, kuras tēma bija par
vides saudzēšanu: alternatīvās
enerģijas ieguvi, enerģijas taupīšanu, atkritumiem un to otrreizējo izmantošanu. Skolā valdīja rosīga un jautra gaisotne, jo šoreiz
projektu nedēļā skolēniem bija
vien praktiski darbi. Bērni ar lielu aizrautību un radošām idejām
pildīja uzdoto.
Katrai klasei bija savi uzdevumi: citi darbojās pie izzinošiem
materiāliem, bet citi centās atrast
otru elpu pārstrādājamiem atkritumiem. Viņi mācījās, kā otrreizējām izejvielām rast pielietojumu
dekorējot apkārtni, sevi radoši
attīstot un nepiesārņojot vidi, kā
arī to, ka svarīgi ir domāt zaļi un
iemācīties nolietotajām mantām
rast citādāku pielietojumu. Daži
pat cepa kūku no sakaltušas
rupjmaizes.

Piecas dienas Dzimtmisas pamatskola uzņēma Comenius
sadarbības partnerus no septiņām valstīm.
Skolotāja Inese Krīgena stāsta, ka bērni pamatīgi pastrādājuši. Bērni atzīst, ka visgrūtāk bija
griezt pudeles, taču visi kopā aktīvi iesaistījās procesā gan praktiski, gan ar idejām un ir ļoti priecīgi par paveikto.
Mācās no dabas
5., 7. un 8. klašu skolēni un
skolotājas Iveta Salgrāve, Velta Ērgle un Māra Slapiņa piedalās Eiropas Savienības projektā

«Mācoties no dabas». «Ar bērniem
esam apguvuši tēmu «Būvēsim
māju», mācoties, kā tas notiek
dabā. Bērni pēta, kā dzīvnieki
un putni veido savu mājokli, un
mēģina šīs idejas pielāgot savai
mājai, lai tā būtu ilgtspējīga. Lai
nebūtu atkritumu, bet viss tiktu
izmantots kā dabā, kur viss ir ciklisks. Atkritumi var būt nākamā
cikla izejviela, piemēram, ja ābelei
nokrīt ābols, to izmantojam mēslojumam,» stāsta I. Salgrāve.
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Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā
Ginta Zaumane
jaunatnes lietu speciāliste
Sākums 12. un 19. aprīļa laikrakstā.
Ikviens no darba ņēmējiem,
pirms paraksta līgumu, vēlas zināt, cik tad viņš par darbu saņems. Jautājums ir loģisks, un
no atbildes reizēm ir atkarīgs arī
lēmums - strādāt vai nestrādāt
šo darbu.
Šis
gads
būs
pirmais,
kad stājušies spēkā noteikumi «Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Iecavas novada pašvaldībā» un ar
domes lēmumu 50 skolēnu nodarbinātībai budžetā atvēlēts
Ls 13 500, t.sk. sociālais nodoklis Ls 2620.
Jūnija sākumā, kad būs iz-

vērtēti skolēnu pieteikumi un izteikti konkrēti darba piedāvājumi, pirms darba līguma noslēgšanas skolēnam kopā ar vecāku
būs jāaizbrauc uz Bausku un
Valsts Ieņēmumu dienestā (turpmāk tekstā VID) jāziņo par stāšanos darba tiesiskajās attiecībās.
Skaidro Iecavas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja
Indra Latviete:
1. Vecākam, kura bērns
strādās vasaras brīvlaikā un šis
bērns ir vecāka nodokļu grāmatiņā reģistrēts kā apgādībā esoša
persona, par kuru piemērojams
nodokļa atvieglojums, jāpaziņo
VID par tiesību uz nodokļa atvieglojumiem zaudēšanu.
2. Lai skolēns saņemtu algas
nodokļu grāmatiņu (ja tāda nav
jau saņemta), VID uzrāda pasi
vai personas apliecību un doku-

mentus, kas apliecina nodokļa
maksātāja tiesības uz nodokļa
atvieglojumiem.
3. Ja skolēnam nav pašam
savs norēķinu konts bankā, jādodas uz kādu no bankām un
jāatver norēķinu konts.
4. Kad skolēns būs beidzis
darba attiecības, vecākam jāpaziņo VID par tiesību uz nodokļu
atvieglojumiem iegūšanu, reģistrējot bērnu kā apgādībā esošu
personu, par kuru piemērojami
nodokļu atvieglojumi.
Noteikumi par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā
Iecavas novadā paredz, ka pusaudzis saņems likumdošanā noteikto minimālo darba samaksu
par faktiski nostrādāto stundu
skaitu. Ko tas nozīmē? Skolēns
strādā 1 mēnesi, 5 darba dienas nedēļā, 4 stundas dienā.

Minimālā darba samaksa pilnai
slodzei ir noteikta 200 lati pirms
nodokļu nomaksas.
Tātad – ja skolēns strādā
pusi slodzes, tad bruto alga jeb
«uz papīra» būs precīzi 100 latu.
Atrēķinot likumā paredzētos nodokļus (atkarībā no skolēna vecuma) un precizējot nostrādātās
darba stundas, skolēna «virtuālajā maciņā» Iecavas novada dome
ieskaitīs apmēram 78 latus.
Par neskaidrībām vai papildjautājumiem rakstiet e-pastā
ginta.zaumane@iecava.lv.
Iesniegumus (kopā ar medicīnas izziņām) no skolēniem
un viņu vecākiem par vēlēšanos
strādāt Iecavas novada domes
apmaksātu darbu vasaras brīvlaikā pašvaldības iestādēs un
kapitālsabiedrībās varēs iesniegt
no 1. līdz 31. maijam.

Iecavas gladiatori cīnīsies par
Zemgales Amatieru hokeja līgas kausu
Anta Kļaveniece
Sandra Naļivaika
Svētdien, 21. aprīlī, pirmo Zemgales Amatieru hokeja līgas
(ZAHL) play off pusfināla spēli
veiksmīgi aizvadīja komanda
«Gladiators», pieveicot «Igati».
«Gladiatora» kodolu veido apņēmīgi iecavnieki: Aigars Grīnbergs, Andris Štībelis, Armīns
Kims, Dainis Kravals, Didzis
Čonka, Gunārs Naļivaika, Jānis
Upelnieks, Dainis Upelnieks,
Aigars Rudzītis, Armands Andersons un Andis Krots.
Komandā ir arī spēlētāji no Misas, Mežotnes, Ķekavas, Baldones
un Bauskas. Dalību play off spēlēs
«Gladiatoram» nodrošināja izcīnītā
2. vieta pamatturnīrā. Play off finālā, kas maijā risināsies atpūtas un
sporta kompleksa «Zemgale» ledus
halles laukumā, iecavniekiem pretī
stāsies «Ledusvīri».
Šī gada turnīrā, kas ilgst kopš
septembra, piedalās 15 komandas.
Līdz sezonas beigām vēl jāaizvada
play off finālspēle, tāpēc «Gladiators» aicina – ja Iecavā ir kāds līdz
šim neapzināts hokeja spečuks,
viņš ir laipni lūgts stiprināt komandas potenciālu.
Hokejs kā vaļasprieks gan nav
īpaši lēts, jo līdzekļus sporta ekipējumam, ceļam uz treniņiem un
sacensībām, kā arī ledus halles īrei
komandas dalībnieki rod paši. Pagaidām komandai sponsoru nav.
Tieši tāpēc, lai atvieglotu dažādu

«Gladiators» spēlētāji ar nesen izcīnītajām sudraba medaļām.
formalitāšu kārtošanu un popularizētu šo vīrišķīgo sporta veidu, šī
gada janvārī komandas aktīvisti nodibinājuši biedrību «Iecavas hokeja
klubs». Valdes locekļa pienākumi
uzticēti Iecavas hokeja entuziastam
Andrim Štībelim, bet kluba dibinātāju statuss pienākas Dainim Kravalam un Aigaram Grīnbergam.
Andris Štībelis hokeju dažādās
komandās spēlē kopš 1997. gada,
bet pārējie komandas biedri kuplākā skaitā ar hokeju sāka aizrauties pirms gadiem pieciem sešiem.
Andris stāsta, ka sākumā spēlējis
Īslīces komandā, kas vēlāk, nomainoties sponsoriem, pārdēvēta par

«Lico», bet «Gladiators» radies pirms
diviem gadiem. «Hokeja treniņā
varu izlādēt visu negatīvo, kas pa
garo darba nedēļu uzkrāts,» savu
aizraušanos pamato Andris. Tāpat
liela nozīme ir tam, ka hokejs kļūst
arvien populārāks, arī amatieru
līgā ir arvien vairāk spēlēt gribētāju. Uz jautājumu, vai ar vienu hokeja treniņu nedēļā pietiek, Andris
atbild, ka tas atkarīgs ne tikai no
gribēšanas, bet arī no finansiālām
iespējām, jo viens hokeja treniņš izmaksā 5-7 latus. Viņš pats uzspēlē
arī pie citām komandām, lai treniņu vairāk, bet citi iztiek arī ar vienu
treniņu un sacensībām sestdienās,

svētdienās.
Gladiatoru komandas dalībnieks Gunārs Naļivaika hokeju
Amatieru līgā spēlē jau trešo sezonu. «Hokejs man paticis no bērnības. Kad man bija 20 gadi, nebija
hokeja halles, tāpēc tagad jāizmanto iespēja, neskatoties uz to, ka man
jau 40. Kamēr var, tikmēr jākustas.
Spēlēju arī ZAHL veterānu komandā «Lielupe Lico», tā ka ir, ko turēt.
Reizēm uz treniņiem līdzi brauc arī
mans 16 gadus vecais dēls Artūrs.»
Hokeja kluba dibinātāji sola - ja
vien laika apstākļi nepievils, jau nākamsezon Iecavā būs savs hokeja
čempionāts. Asiniet slidas!
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Sporta ziņas
17. aprīlī aizvadītas Iecavas novada skolu sacensības
florbolā 10.-12. klasēm. Piedalījās visu sešu vidusskolas
klašu komandas.
Rezultāti:
1. vieta 11.b klases komandai, kuras sastāvā spēlēja Rūdolfs
Tonigs, Jānis Kozlovs, Endijs Jurbergs, Vitālijs Junolainens,
Arkādijs Bataļins un Roberts Lindavs. Klases audzinātāja Sanita
Kozlova un sporta skolotāja Regīna Savinska.
2. vieta 12.b klases komandai, kurā spēlēja Emīls Savastjanovs,
Rihards Vētra, Mārtiņš Petrens, Vladislavs Košanskis, Roberts
Dernovojs un Kārlis Ozoliņš. Klases audzinātāja Anitra Taurene
un sporta skolotāja Īrisa Korčagina.
3. vieta 11.a klases komandai, kuras sastāvā spēlēja Eduards
Cers, Daniels Cjaputa, Elvis Stačkuns, Francis Lisovskis, Kristaps
Rudzītis un Reinis Škapars. Klases audzinātāja Vita LauciņaVeinere un sporta skolotāja Īrisa Korčagina.
LJBL 2. divīzija, Centrs.
19. aprīlī
Iecava/Vecumnieki-Jūrmala
U-17 65:55 (Jānis Pelēcis 23, Edvards Jašuks 11,
Helvijs Meļķis 10)
20. aprīlī
Imanta – Iecava/Vecumnieki
U-15 59:72 (Dāvis Vidrins 18, Kevins Mors 13,
Valters Kļavenieks 12, Ričards Dūmiņš 11)
BS Rīga/Rīdzene - Iecava/Vecumnieki
U-14 52:34 (Kārlis Ozoliņš 11, Rihards Mežsargs 8)
U-15 152:35 (Dāvis Vidrins 9)
U-19 73:77 (Ivars Puļķis 22, Roberts Zariņš 15,
Gvido Zaļmežs un Linards Jaunzems pa 14)
21. aprīlī
Rīga/Pārdaugava 2 - Iecava/Vecumnieki
U-17 62:82 (Jānis Pelēcis 49, Kristaps Sviķis 12);
U-16 88:66 (Edvards Jašuks 16, Helvijs Meļķis 16,
Ginters Plukass 15).

Par mums raksta

Eksperimentu dārzs ar ainavu
Žurnāla «Dārza Pasaule» aprīļa numurā varam iepazīties ar
Uģa Vītoliņa dārzu Cielavu mājās Zālītes pusē. Mājas savulaik
Uģa vecvectēvs par cara rubļiem
nopircis no grāfa Pālena, kas
ēku 1862. gadā bija cēlis kā kalpu māju.
Raksta autore Inita Šteinberga raksta: «Māju lepnums – plašais mauriņš. Kad Uģim jautājot, kur tik labas zāliena sēklas
var dabūt, viņš iesakot nopirkt
pļaujmašīnu un regulāri pļaut

tos dadžus, nātres un nezāles.»
U. Vītoliņš visu ir ierīkojis pats,
arī pirti uzbūvējis un dīķi ierīkojis, atklājot, ka labākās palīdzes
viņam ir sieva Biruta un meita
Arta. Dārzā viss ir pamatīgs un
funkcionāls: «Uģim smieklīgi
šķietot tie daiļdārzi, kuros visu
dara tikai smukuma dēļ.»
Cielavu saimnieks lasītājus
iepazīstina ar sava dārza ierīkošanas principiem un dalās pieredzē gan ābeļu atjaunošanā,
gan materiālu impregnēšanā.

Līdzjūtība
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.

/O. Vācietis/

Skumju brīdī esam kopā ar Ilzi Kaļinovsku,
mammu mūžības ceļā pavadot.
Iecavas pasta nodaļas kolektīvs

Brīvdienās nesēž pie datora,
bet meklē slēpņus

uzdevumos publicētām koordināLaura Jerķe,
veselības veicināšanas koordinētāja tām, izzinot katras vietas vēsturi
un uzdevuma prasības. Katrai
Sestdien, 20. aprīlī, 25 Iecavas grupai devās līdzi kāds no pierenovada jaunieši iepazinās ar
dzējušajiem slēpņotājiem, tāpēc
aizraujošo aktīvās atpūtas veikatra grupa paralēli slēpņošanas
du slēpņošana, kuru visā paprocesam izmantoja iespēju sarusaulē pazīst kā geocaching.
nām par un ap slēpņošanu. Pēc
Nodarbības galvenie uzdevumi nodarbības jaunie slēpņotāji dalībija motivēt jauniešus nodarboties jās savos iespaidos pie siltas tējas
ar aktīvo atpūtu, popularizēt aktī- tases un atzina, ka šādi viņi labvu dzīvesveidu un rosināt izpratni prāt pavadītu savu brīvo laiku un
par aktīvās atpūtas veidu slēpņo- vēlētos vēl piedalīties šāda veida
šana. Nodarbībā tika iekļauta gan aktivitātēs.
teorija, gan praktiski uzdevumi.
«Pasākums bija viennozīmīPar slēpņošanas būtību, vēstu- gi izdevies!» teic viena no tā dari un noteikumiem jauniešiem lībniecēm Krista Kivilande. «Par
pastāstīja Ilze Usāne, kura ar šo slēpņošanu šo to zināju jau agaktīvās atpūtas veidu nodarbo- rāk, bet tagad mūs iemācīja visu,
jas jau vairāk nekā piecus gadus. kas un kā ir pareizi jādara. Tas ir
Ilze savu stāstījumu papildināja veids, kā lieliski piepildīt brīvo laiar foto attēliem, pastāstot arī par ku. Braucot uz attālākam vietām,
savu pieredzi un iepazīšanās ceļu iepriekš paskatāmies, kur ir kāds
ar slēpņošanu.
tuvākais slēpņošanas punkts, un
Pēc teorētiska ieskata jaunie- piestājam. Noteikti visiem iesaku
ši dalījās trīs grupās, lai varē- pamēģināt!»
tu veikt praktiskos uzdevumus.
Paldies aktīvajiem jauniešiem
Praktiskos uzdevumus ar mācību par piedalīšanos, brīvprātīgajiem
slēpņiem jauniešiem brīvprātī- palīgiem par atbalstu, fotogrāfiem
gi sagatavoja Ivars Jurbergs un par mirkļu iemūžināšanu un daEdgars Vizulis, kuri jau četrus bai par skaistajiem laika apstākgadus aktīvi nodarbojas ar slēp- ļiem!
ņošanu. Praktisko uzdevumu
Pasākuma foto
ietvaros jaunieši devās uz «Dievgalerija
skatāma
dārziņu», Iecavas luterāņu baznīwww.iecava.lv
cas un Iecavas parka apkārtni pēc

«AutoEuro 6H, 3H un 4H komandu
kross» - labs izaicinājums ikvienam!
Anta Kļaveniece
Trešdien, 1. maijā, karjeru «Akmenscūciņas» un «DSG karjeri»
teritorijā, Salgales pagastā,
Ozolnieku novadā (ceļš Iecava
- Jelgava 6. km pa kreisi
«Akmenscūciņas» – 3,7 km)
notiks Latvijas kausa atklātās
sacensības «AutoEuro 6H un
3H komandu kross 2013» (autobraucējiem) un «AutoEuro 4H
komandu kross 2013» (motobraucējiem), informē sacensību
organizatore Iveta Kaminska.
Sacīkšu ilgums: 3 stundas
– standarta apvidus mašīnām,
6 stundas – visiem sporta auto,
4 stundas – motociklistiem un
kvadriciklistiem.
Trase: sacensības notiks trīs
dažādās apļveida trasēs, kas savstarpēji nekrustojas. Trase vijas
gan pa dolomīta karjeru, pļavu,
meža ceļiem, kurā ir klasiski kro-

sa elementi, tramplīni, asi līkumi. Viena apļa garums vieglajiem
auto 6 km, apvidus mašīnām līdz
12 km, motociklistiem 9 km.
Vērtējums: tā ir komandu
cīņa, kur vienlaicīgi trasē atrodas
viens komandas sportists. Kopējs
starts katrā trasē. Uzvar komanda, kura sasniedz finišu un ir veikusi visvairāk apļus.
Specifika un tehnika: auto
ekipāžā ir no 2 līdz 4 sportistiem,
moto komandā no 2 līdz 3 sportistiem. Pēc brīvi izvēlētas taktikas
katra komanda maina sportistu
trasē tad, kad uzskata par nepieciešamu.
Visa dokumentācija un nolikumi publicēta internetā www.autoeuro.lv: automašīnām - www.laf.
lv, www.crosscountry.lv, bet motocikliem un kvadricikliem - www.
lamsf.lv, www.endurosports.lv.
Uzziņas pa tālruni 26427833
(Iveta) vai info@autoeuro.lv.

Aizsaulē aizgājuši
Gunta Bajāre (30.11.1947. – 17.04.2013.)
Zenta Hermane (12.03.1928. – 23.04.2013.)

2013. gada 26. aprīlī 12.

Reklāma un sludinājumi : : :
AUTOVADĪTĀJU KURSI (B kat.)
ZAMS

Maksa par kursiem Ls 20
Braukšana 45 min. Ls 6
Mācību sākums 13. maijā

MOTOVADĪTĀJU KURSI (A kat.)

Maksa par kursiem Ls 30
Braukšana 45 min. Ls 7,50
Mācību sākums 17. maijā
www.zams.lv
Tiek komplektēta
Tālr. 29121985
grupa 95. kodam

◊ 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
◊ Zemes darbi ar traktoru T-82
Tālr. 29457686.
• Siltumnīcu plēves
• Agrotīkli
• EVA plēves
• Lauksaimniecības plēves
• Ruļļu ietinamās plēves
Labas cenas un kvalitāte!
www.pleve.lv
Tālr. 29235045.
ASINS DONORU DIENA
16. maijā plkst. 9.30-14.00
Valsts Asinsdonoru centra
specializētais autobuss gaidīs
donorus pie Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centra
Dzirnavu ielā 1.
SIA «MB Tehnika»
Iecavas tirgū
pārdod
motorzāģus,
trimmerus un
dārza inventāru.
Tālr. 28455544.
Neaizmirsti abonēt
IECAVAS ZIŅAS
turpmākajiem mēnešiem.
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SIA «SKUJENIEKI» pārdod:
- dažāda veida malku, t.sk.
skaldītu malku un nomaļus;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

Pērkam cirsmas un
mežus īpašumā un
izstrādei. Izskatām visus
piedāvājumus.
Tālr. 26127473.
Malkas ražotne Iecavā
iepērk 3-metrīgu
bērza, alkšņa un citu lapu
koku malku.
Tālr. 29113773.
Turpmāk katra mēneša
otrajā pirmdienā
Iecavas novada domes
2. stāvā izpilddirektora
kabinetā
no plkst. 10 līdz 12
apmeklētājus pieņems
galvenā arhitekte
DACE PUTNA.
NĀKAMĀ PIEŅEMŠANAS
REIZE - 13. maijā.
28. aprīlī plkst. 11:00
Baložu kapsētas
sakopšanas talka.
1. maijā plkst. 16:00
Upuru kapsētas
sakopšanas talka.

Tiekamies 27. aprīlī no plkst. 9:00 līdz 15:00!
Lielās talkas koordinatore Iecavas novadā:
Sarmīte Avota (tālr. 29419247,
e-pasts: sarmiteavota@inbox.lv).
Talkošanas vietu sarakstu meklējiet
19. aprīļa laikrakstā vai www.iecava.lv.

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.

Pārdod : : :
1 istabas dzīvokli ar daļējām
ērtībām (nav dārgi) vai maina
pret 1 istabas dzīvokli (vēlams
Tirgus ielā 7 vai citur) ar labu
piemaksu.
Tālr. 29789012.
zemi 3 ha, 3 km no Iecavas
centra. Izdevīgi apbūvei. Labs
piebraucamais ceļš.
Tālr. 26620090.

Vēlas nomāt: : :
Zemnieku saimniecība
vēlas nomāt vai pirkt
lauksaimniecības zemi.
Tālr. 29749339.

Vēlas īrēt : : :
labiekārtotu 1 istabas dzīvokli.
Tālr. 26489311.

Aicina darbā : : :
SIA «Pranit Exim» Iecavas
novada «Mākonīšos», saistībā ar
ražotnes paplašināšanu, meklē
darbiniekus/-ces: ražotnē,
pie frēzes un zāģmateriālu
sagatavošanā, gleznu rāmīšu
sagatavošanā.
Tālr. 63963925, 29121697.
Piemājas saimniecība «Kastaņi»
meklē strādnieces/-kus
dārzeņkopībā.
Tālr. 29878820.
SIA «EKO KOKSNE» aicina
darbā strādniekus/-ces malkas
ražotnē Iecavā. Iespējams darbs
maiņās un brīvdienās.
Tālr.: 67799444.
SIA «EKO BLOKS» piedāvā
darbu strādniekiemdežurantiem. Dažādi darba
pienākumi. Darbs vakara/
nakts maiņās un brīvdienās.
Tālr. 67799444.

Kultūras namā
26. aprīlī plkst. 10:00
skolēnu deju
kolektīvu skate.
10. maijā plkst. 19:00
RPIVA deju un ritmikas
skolotāja profesionālās
bakalaura studiju
programmas studentes
Gintas Ceras diplomdarba
atskaites koncerts.
Ieeja - bez maksas.
11. maijā plkst. 11:00
mazo vokālistu konkurss
«Cālis-2013».
Ieeja - bez maksas.
No 14. līdz 28. maijam
Zālītes speciālās
internātpamatskolas
skolēnu
darbu izstāde.
19. maijā plkst. 19:00
Īslīces amatierteātra «Dadži»
mūsdienīgu pārpratumu
komēdija A. Banka
«Meitiņa»
Ieejas maksa - Ls 1.
Tuvākas ziņas
par pasākumiem
pa tālr. 63941234,
26666126, 29109156.

Dažādi : : :
Frēzē zemi mazdārziņos.
Tālr. 28130928.
Veic dzīvokļu, māju kosmētisko
un kapitālo remontu, jumtu
remontu un seguma maiņu.
Būvē nojumes, šķūņus
un siltumnīcas, kā arī
veic to remontu. Elektriķa
pakalpojumi.
Tālr. 26060411.
Zemes apstrāde: aršana, kultivēšana, diskošana, vagošana,
mazdārziņu frēzēšana, teritorijas appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta pakalpojumi ar traktoru: iekraušana, izkraušana, melnzemes
piegāde. Zemes sagatavošana
piemājas mauriņa izveidošanai.
Tālr. 29555118.
Sniedz pakalpojumus: zemes
aršana, frēzēšana, vagošana.
Tālr. 22067137.
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